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RESUMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„CIVILIZAÇÃO‟ E „CULTURA‟ NO ALTO RIO NEGRO 
 
 
Esta monografia consiste em pesquisa bibliográfica, e tem por objetivo refletir sobre 
os usos e entendimentos que índios do noroeste amazônico, especificamente 
aqueles do Alto Rio Negro, fazem sobre „civilização‟ e „cultura‟. Estes são termos que 
chegam à região junto com os brancos, mas que ao longo do extenso período de 
contato entre ocidentais e ameríndios, passam a conformar o estoque léxico e 
simbólico dos últimos. „Civilização‟ e „cultura‟, então, tornam-se categorias nativas. A 
partir delas, os índios do Alto Rio Negro operam as transformações que acontecem 
em sua realidade. Para analisar estes termos, volto-me a três etnografias. São elas: 
Cidade do Índio – transformações e cotidiano em Iauaretê, de Geraldo Andrello 
(2006a); De Volta ao Lago de Leite – gênero e transformação no Alto Rio Negro, de 
Cristiane Lasmar (2005); e Até Manaus, até Bogotá: Os Tuyuka vestem seus nomes 
como ornamentos, de Flora Cabalzar (2010). No entanto, antes de ater-me às 
etnografias, caracterizo as transformações que atingem o Alto Rio Negro. Faço-o, 
sobretudo, a partir de artigos macro-analíticos que caracterizam a Amazônia 
ameríndia. Isto consta no primeiro capítulo da monografia. No segundo, me detenho 
à „civilização‟. No terceiro, à „cultura‟. Por fim, deixo minhas considerações finais 
sobre o que então fora tratado. 
 
Palavras-chave: civilização, cultura, Alto Rio Negro, transformações. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, feita sobre 

etnografias que têm como interesse analítico a vida social das populações indígenas 

do Alto Rio Negro1. Neste âmbito, recorri aos estudos etnográficos para 

compreender as transformações recentes que envolvem as referidas populações. 

Volto-me, especificamente, para os entendimentos e usos que os índios fazem de 

„civilização‟ e de „cultura‟, termos que chegam ao Alto Rio Negro junto com os 

brancos, e que a partir de então passam a compor o estoque léxico e simbólico das 

populações nativas da região. É quanto às implicações da „civilização‟ e da „cultura‟ 

na vida destes povos que esta monografia se presta à reflexão. As etnografias que 

tomo por objeto de estudo têm, também, interesse sobre este ponto, mas abrangem 

transformações outras que não apenas os significados e potências da „civilização‟ e 

da „cultura‟. Antes de comentá-las, no entanto, penso ser oportuno apresentar a 

região e as pessoas as quais me refiro. 

O Alto Rio Negro está localizado no noroeste amazônico, e cobre uma porção 

significativa desta área. É limitado, a leste, pela fronteira Brasil-Colômbia, e a oeste, 

pelo encontro dos rios Negro e Uaupés, este último um dos formadores da Bacia do 

Alto Rio Negro. É uma grande extensão de terra, portanto, e densamente ocupada 

por índios, algo que a torna singular, uma vez que em demais áreas amazônicas a 

distribuição das populações indígenas se revela bastante esparsa. Quanto aos 

grupos do Alto Rio Negro, a maioria integra o tronco linguístico Tukano Oriental. 

Estão entre eles os Tukano, Desana, Cubeo, Kotiria, Tuyuka, Pira-tapuia, Miriti-

Tapuia, Arapasso, Karapanã, Bará, Siriano e Makuna. Além dos grupos falantes do 

Tukano Oriental, fazem parte da paisagem social da região os grupos Tariano, 

Baniwa, Baré e Werekena, pertencentes ao tronco linguístico Aruak; e, ainda, os 

grupos Hupda e Yuhupde, pertencentes ao tronco Maku. 

Não obstante esta ampla sociodiversidade, a dinâmica dos grupos 

altorionegrinos pressupõe redes de trocas – de objetos, de pessoas, de visões de 

                                            
1 A pesquisa começou na metade de 2009, mediante um projeto de Iniciação Científ ica, 
intitulado “Os índios, a cultura e a “cultura””. Esta monografia dá continuidade ao 
projeto, bem como um maior aprofundamento do que estava sendo pesquisado.  
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mundo. Isto pode ser claramente notado no fato de que, apesar de pertencerem a 

troncos lingüísticos diferentes, estes grupos se distribuam em uma hierarquia social 

fundamentada em um mito de origem compartilhado. Ou seja, as etnias da região 

estão em relação direta umas com as outras. As pequenas comunidades ribeirinhas 

que se distribuem ao longo das margens dos rios e igarapés, são elas mesmas 

pluriétnicas. Assim, a despeito de cada etnia falar sua língua, ter sua interpretação 

sobre o cosmos, enfim, ser concebida como uma etnia propriamente dita, a relação 

entre elas é algo marcado, o que justifica o fato de muitas vezes o Alto Rio Negro ser 

referido como uma extensa „área cultural‟. É nesse registro, também, que as 

etnografias das quais me valho foram pensadas. No entanto, elas estão aqui por 

trazerem em seu bojo um segundo elemento característico da configuração social do 

Alto Rio Negro (e talvez de toda a Amazônia). Refiro-me a presença dos brancos no 

local e – o que até então foi evitado pelos demais trabalhos etnográficos da região – 

a percepção que têm os índios sobre eles. 

As etnografias a que tanto me refiro são: De Volta ao Lago de Leite – Gênero 

e transformação no Alto Rio Negro (2005), de Cristiane Lasmar; Cidade do Índio – 

Transformações e cotidiano em Iauaretê (2006a), de Geraldo Andrello; e Até 

Manaus, até Bogotá – Os Tuyuka vestem seus nomes como ornamentos (2010), de 

Flora Cabalzar. Como se vê, estes trabalhos são bastante recentes2. Eles 

acompanham, também, uma matriz teórico-política não menos inédita na etnologia 

ameríndia. Até então, os trabalhos etnográficos da Amazônia se dedicavam ora à 

agência dos brancos sobre a realidade indígena (e tão somente isto), ora ao ponto 

de vista destes sobre seu próprio mundo (desconsiderando o fato de o branco 

também fazer parte dele). Contra a limitação de ambas as direções – que, sendo o 

que são, permaneceriam mutuamente exclusivas – é que foi proposta então uma 

outra matriz conceitual. Nela, a presença dos brancos é tida como constitutiva da 

realidade indígena; todavia, é a compreensão destes sobre os outros que se faz 

necessário pesquisar. Advogando a agencialidade indígena e reconhecendo que ela 

não se volta apenas aos próprios índios, mas às relações que estes nutrem com os 

brancos, foi então possível dar conta (de modo mais efetivo) da realidade destas 

                                            
2 No entanto, o Alto Rio Negro já foi fartamente pesquisado. Figuram entre as 
etnograf ias clássicas da região, The Palm and the Pleiades: Init iation and Cosmology 
in Northwest Amazonia , de Hugh-Jones S. (1988); From the Milk River: Spatial and 
Temporal Processes in Northwest Amazonia , de Hugh-Jones C. (1988); e The Cubeo: 
Indians of Northwest Amazon , de Goldman, I. (1963).  
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populações. 

Neste âmbito é que estão as etnografias das quais me valho. Cristiane 

Lasmar buscou registrar a perspectiva das mulheres indígenas de São Gabriel da 

Cachoeira, quando estas diziam estar „virando brancas‟. Geraldo Andrello, por sua 

vez, acompanhou os moradores de Iauaretê em suas iniciativas para controlar as 

transformações que acontecem no povoado, que está em vias de urbanização. E 

Flora Cabalzar, concentrou-se na sistematização dos saberes indígenas em moldes 

ocidentais, feitas pelos próprios índios a partir das escolas diferenciadas que 

aparecem no Alto Rio Negro. 

Como se vê, trata-se de etnografias feitas em locais diversos, e também com 

interlocutores de grupos diversos. Lasmar trabalhou com mulheres Tukano de São 

Gabriel; Andrello, com líderes Tariano e Tukano de Iauaretê; e Cabalzar, com 

conhecedores Tuyuka do Alto Tiquié. Na sequência, segue um mapa do Alto Rio 

Negro, com sinalizações indicando onde foram feitas as etnografias aqui referidas3. 

 

 

 

                                            
3 Quanto às sinalizações, cabem algumas ressalvas. A maioria dos interlocutores de 
Cabalzar reside em São Gabriel (apesar de eles serem ativos na Escola  Indígena 
Utapanipona Tuyuka, localizada em São Pedro, no Alto Tiquié). A mesma coisa 
acontece com Lasmar, que fez a primeira parte de sua etnografia em Iauaretê, e não 
em São Gabriel da Cachoeira. Todavia, é para esta últ ima cidade que suas 
interlocutoras migram. 
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Quanto à escolha destas etnografias, além de compartilharem um circuito 

teórico comum – do qual destaco, dentre outras coisas, a busca pelo ponto de vista 

indígena acerca das transformações –, podemos dizer que elas também toleram 

certa „contiguidade‟ entre suas argumentações. Isto, pois o Alto Rio Negro – como já 

dito – é uma „área cultural‟. A dinâmica dos coletivos que ali estão, pressupõe a 

interação com os demais coletivos. Isto parece se refletir na construção destas 

etnografias, as quais prezam antes pela relação entre as etnias, que pelas 

particularidades de cada uma delas. Da mesma forma, me esforço antes por 

justapor os dados de umas nas outras, que compará-los entre si.  

Assim, no próximo capítulo, traço um panorama da Amazônia indígena para, 

na sequência, deter-me na historiografia rionegrina levantada por Andrello, bem 
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como em sua etnografia propriamente dita, feita sobre o povoado de Iauaretê. A 

partir delas, caracterizo o Alto Rio Negro, de uma maneira geral. As considerações 

de Andrello vão desde a presença dos missionários e suas escolas, ao inchaço 

populacional de Iauaretê (e, por decorrência, os esvaziamento das comunidades 

ribeirinhas), e podem, portanto, ser justapostas às considerações de Cabalzar sobre 

a revisão do estatuto do conhecimento ocidental feita pelos Tuyuka em sua Escola 

Indígena; bem como às avaliações de Lasmar sobre o movimento migratório das 

mulheres rumo à cidade de São Gabriel. 

Quanto à „civilização‟ e à „cultura‟, são categorias ocidentais tornadas nativas, 

e pelas quais os índios tanto atenuam como potencializam transformações. Prestam-

se, portanto, à tentativa dos índios de controlarem sua própria realidade. Sendo 

assim, o que este trabalho buscou não foi exatamente o „ponto de vista‟ dos índios 

do Alto Rio Negro – empresa esta que envolveria muitas outras leituras – mas como, 

a partir da operacionalização de determinadas categorias (conhecidas de nós, diga-

se de passagem) os índios conseguem imprimir sua perspectiva, sendo então 

agentes das mudanças que vivenciam. 

Tendo caracterizado o Alto Rio Negro no segundo capítulo, volto-me à 

„civilização‟ no terceiro, a partir das considerações de Lasmar. A „cultura‟, analiso no 

quarto capítulo, servindo-me então da pesquisa de Cabalzar. Por fim, deixo minhas 

considerações finais sobre o que foi estudado – tanto a realidade indígena quanto as 

três etnografias que serviram de „matéria-prima‟ para tal empreitada. 
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2. A AMAZÔNIA CONTEMPORÂNEA 

 

 

Antes de me voltar ao Alto Rio Negro, faz-se necessária uma caracterização, 

ainda que bastante generalizada, da Amazônia ameríndia na atualidade.  Para isto, 

parto do panorama apresentado por Santos-Granero (1996) sobre as grandes ondas 

de mudança que formaram o quadro do que poderíamos chamar de contemporâneo 

para os povos indígenas da Amazônia. Neste texto, Santos-Granero faz um 

apanhado bastante geral das implicações que advieram do contato entre brancos e 

índios em três diferentes momentos, e que percorrem cinco séculos: o encontro 

colonial, a expansão capitalista e a globalização. Nestes processos, aspectos como 

demografia, territorialidade, economia, política, cultura e identidade foram 

sensivelmente modificados. É importante dizer que, se generalizamos sobre o fato 

de grande parte – se não a totalidade – dos grupos indígenas ter vivenciado os 

efeitos da presença européia, devemos considerar que os reflexos daí decorrentes 

aconteceram de diferentes modos e em momentos distintos. Assim, se alguns 

grupos tomavam conhecimento do branco logo após sua chegada nas terras 

ameríndias, outros o fariam apenas nos séculos seguintes; outros, ainda, 

conheceriam os estrangeiros apenas de forma indireta, através de redes intertribais 

formadas no tempo pré-colonial.  De forma breve e com a intenção de clarear 

argumentações posteriores, reproduzo as ondas de mudança descritas por Santos-

Granero. 

Na primeira onda – o primeiro encontro entre ameríndios e ocidentais, afinal –

, teríamos uma redução demográfica considerável das populações indígenas devido 

a epidemias causadas pelo contato, afetando tanto os grupos em relação direta com 

os colonizadores, quanto àqueles interligados por redes nativas, indiretamente 

atingidas. Os aldeamentos que se formaram em torno da estrutura colonial 

implicaram em deslocamentos territoriais – de segmentos a grupos inteiros – e re-

arranjos de redes „tradicionais‟ de troca, decorrentes do elevado prestígio das coisas 

dos brancos e dos interesses por trás de cada ator nestes escambos; tais 

deslocamentos espaciais e políticos conformariam rupturas ou novas alianças entre 
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grupos e, em decorrência, extinções, fissões e cristalizações de novas etnias. Já 

nesta primeira onda, também aconteceram mudanças “ideacionais” causadas pela 

prática „cristanizadora‟ da empreitada colonial. Segundo Santos-Granero, desde esta 

primeira onda, a través de la difusión de enfermidades, instrumentos e ideas de 

origen europeo” (ibidem p.17), toda a Amazônia indígena teria sentido de algum 

modo a presença dos brancos em seu território. 

A segunda onda de mudanças é decorrência direta da expansão capitalista. O 

interesse pela borracha durante o pós-guerra fez da Amazônia uma zona 

economicamente promissora, e medidas para a extração de tal matéria-prima e para 

o desenvolvimento da região provocariam mais uma intensificação do contato, agora 

entre índios e sociedade nacional. O deslocamento maciço de brancos atraídos pela 

promessa da borracha e a procura por mão-de-obra indígena (as chamadas 

correrias), causaram à população nativa outro surto endêmico e, em decorrência 

disso, outra redução demográfica. Os projetos para a „modernização‟ da Amazônia, 

como a criação de estradas, formaram novos canais de relação entre índios e 

brancos, mas que nos primeiros momentos se mostraram extremamente prejudiciais 

aos índios – os sistemas de dívidas (como o aviamento), o uso recorrente da 

violência e, sobretudo, o inchaço populacional de seus territórios („neo-tradicionais‟, 

se levarmos em conta as influências advindas da primeira onda, como sugere 

Santos-Granero) caracterizam a relação insalubre que pairou entre esses agentes 

na região. Somado a ela, a instalação de missões e a evangelização em áreas 

indígenas carregou consigo, além de mais pessoas e bens, um forte apelo 

ideológico. 

Entretanto, os meios usados para forçar a inserção da população nativa no 

sistema e na economia ocidentais se converteram, num segundo momento, em 

recursos às mãos dos índios para aliviar o quadro danoso que o contato até então 

lhes causava. A partir desta segunda onda, o aprendizado vindo do contato 

possibilitaria o manejo dos mecanismos ocidentais, fato que culminou, de modo 

variado, em uma maior simetria entre indígenas e brancos. Isso se deveu, 

sobretudo, à consumação da presença indígena no ambiente político ocidental, a 

partir dos anos 60. Assim, organizados em associações políticas de „formato 

ocidental‟4, e exitosos enquanto produtores independentes (“conhecedores da 

                                            
4 Fundamentadas pela condição „étnica‟ e não „classista‟, como se auto -referiam outras 
minorias. 
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selva”, no jargão regional) de diferentes tipos de matérias-primas (dos bens de 

consumo aos saberes tradicionais), as populações indígenas passaram a obter um 

relativo sucesso em sua relação com os brancos – anteriormente muito mais 

conflituosa. 

A terceira onda, por sua vez, pode ser entendida como a extensão direta da 

segunda, e caracteriza-se como o processo que envolve o contexto atual, 

contemporâneo, dos indígenas da Amazônia. A globalização, para Santos-Granero, 

nada mais é que o aumento e incremento do intercâmbio entre povos, levado a 

efeito pelo maior acesso aos meios de comunicação, pela intensificação do trânsito 

de pessoas e pela nova ordem de bens – aqueles referidos no parágrafo anterior e 

que correspondem, hoje, aos direitos intelectuais, aos conhecimentos tradicionais e 

às patentes. As implicações dessas mudanças são várias. Aos povos indígenas, até 

então, elas se mostraram positivas. Teríamos, por exemplo, a midiatização de suas 

causas, o que levou líderes a manifestarem-se nacional e internacionalmente, 

ganhando parceiros em ambos os níveis; o aumento demográfico, decorrente da 

entrada da medicina ocidental em seus territórios; a conquista de terras 

anteriormente expropriadas, devido ao avanço das novas legislações; a recuperação 

da autonomia econômica, através da ocupação de encargos antes inacessíveis e do 

fornecimento de conhecimentos, práticas e produtos a um novo tipo de mercado, 

ansioso por bens exóticos. 

Evidentemente, essas digressões de Santos-Granero não pretendem ser um 

registro historiográfico, dado a amplitude de seu escopo, que perpassa cinco séculos 

de contato; no entanto, é interessante à medida que problematiza o tradicional para 

a Amazônia ameríndia, considerando a varredura que fizeram as três grandes ondas 

sobre a „pureza‟ – se houvesse mesmo uma cultura „pura‟ – destas populações. 

Outro aspecto importante daí decorrido diz respeito ao lamento dos antropólogos ao 

se defrontarem com as mudanças causadas pela presença ocidental, como a 

substituição de objetos „tradicionais‟ por outros vindos de fora, ou mesmo a 

sobreposição das identidades ocidental e nacional à identidade indígena. A 

antropóloga Jean Jackson (1996), ao presenciar este quadro em sua pesquisa junto 

aos Tukano do Vaupés colombiano, observa que tal mal-estar vem, em certa 

medida, da concepção 'organicista' que estaria por trás da ideia corrente de cultura, 

mesmo no meio acadêmico. Pois, uma vez que nos referimos aos coletivos humanos 

através da dinâmica de seus padrões culturais – como as línguas, as técnicas, os 
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costumes, as artes – evocando, assim, perdas ou mudanças de „traços culturais‟, 

estamos indiretamente percebendo-os um tanto quanto espécies, como se esses 

padrões fossem dados, intrínsecos às pessoas. Se ao invés disso pensarmos estes 

mesmos coletivos enquanto formados por sujeitos ativos, dotados de potencial 

inventivo, então as transformações de tais padrões expressariam antes uma 

condição para a reprodução das sociedades, que uma ameaça à sua existência 

(WAGNER, 2010). No caso em questão, o maior êxito dos ameríndios em diversos 

aspectos da sua relação com o branco, faz-nos abandonar o tom do aculturamento 

para dar lugar a uma concepção agenciada da mudança. 

Os apontamentos de Santos-Granero servem-me, também, para localizar 

uma nova dimensão da realidade indígena, nascida da segunda onda: a presença 

dos índios na esfera política ocidental – através da criação de organizações próprias 

ou de alianças com instituições não-governamentais. Muito mais que ocasiões 

especiais, a política (à maneira dos brancos) parece ter se configurado, de fato, 

como uma dimensão concreta da vida social ameríndia. Segundo Terence Turner 

(1993), a entrada dos índios no cenário político fez com que a etnologia também se 

deslocasse para o universo político-institucional. Com este argumento em mãos, o 

autor mostra como a divisão entre as duas grandes linhas de pesquisa que 

marcavam a etnologia da região, precisou ser reavaliada para que se pudessem 

captar efetivamente tais transformações. De um lado, etnólogos interessados nos 

sistemas sócio-culturais, preocupados com a vida indígena „intra-aldeã‟, ou a 

continuidade das estruturas internas àquelas sociedades; de outro, etnólogos do 

contato, atentos ao impacto das macro-mudanças nestas sociedades, recorrendo à 

História e à sociologia para compreender o contexto nativo. Ambas as áreas de 

interesse, até então incomunicáveis, precisaram convergir quando a análise da 

continuidade ou da mudança, feita em estratos separados (isolando um aspecto, 

ratificando outro), se mostrou aí como um entrave ao entendimento sobre tais 

contextos. Assim, os estudos sobre os sistemas sócio-culturais tiveram de considerar 

as relações interétnicas como constitutivas da estrutura daquelas sociedades, 

enquanto os estudos do contato passaram a assumir a agência nativa como 

elemento produtor de transformações, e não apenas receptor. 

Além do deslocamento temático, o contexto do trabalho de campo – ou a 

situação etnográfica, como escreve Bruce Albert (1997) –, também foi largamente 

modificado. Segundo Albert, os 'mandamentos' canonizados pelo prefácio de 
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Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinowski, referentes ao trabalho de campo 

do antropólogo, se viram confrontados pela tomada de “consciência social” por parte 

dos índios. A 'ilusão epistemológica' de que os nativos fossem, em última instância, 

'objetos de estudo', colapsou diante da exigência destes sobre o posicionamento dos 

antropólogos em relação aos propósitos da pesquisa. Assim, o trabalho de campo 

passou a ser enfaticamente negociado: tanto as compensações por sua realização – 

por exemplo, a cooperação dos pesquisadores em outras atividades não 

necessariamente correspondentes à agenda de pesquisa –, como os próprios 

resultados dessa pesquisa, utilizados enquanto provas científicas na autenticação 

dos projetos do grupo (desde o reconhecimento de identidades até a aquisição de 

terras) passaram a ser requeridos.  

As etnografias as quais me detenho estão situadas dentro dos processos 

acima expostos. Tanto elas quanto seus autores5. No entanto, se fazemos aqui uma 

transposição de mudanças mais gerais para contextos particulares, isto se dará, 

nesta monografia, por meio de um recorte bastante específico. Refiro-me a 

apropriação e reinvenção de noções ocidentais por parte dos índios. 

Com base nos apontamentos de Santos-Granero e de Terence Turner, vemos 

que a atenuação dos danos causados pela presença ocidental nas vidas nativas 

esteve diretamente ligada ao acesso dos índios à esfera política ocidental. Tais 

momentos de presença indígena na política têm, no entanto, lógica própria, uma 

configuração única e que ascende quando estes agentes dividem o mesmo cenário 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009). Assim, falamos mais de um contexto estruturado 

que de uma arena constituída por estruturas díspares, incomensuráveis, ainda que 

esta última consideração também seja possível. Sua dinâmica acontece mediante 

conceitos que, mesmo não havendo sobre eles um entendimento comum, têm 

potencial para servirem como possibilitadores de diálogos. 

Sabemos que as significações e mesmo as apropriações de noções e coisas 

forâneas são inevitáveis em qualquer processo envolvendo alteridades; no entanto, 

um aspecto pouco lembrado a cerca destes fenômenos é que além de inevitáveis, 

                                            
5 Listo alguns dos diversos encargos que os etnógrafos aqui contemplados realizaram 
para além de suas pesquisas em antropologia: Flora Cabalzar partic ipou da 
implantação da escola indígena Tuyuka, no alto Tiquié; Geraldo Andrello atualmente 
está envolvido na composição de livros de narrativas de diversas etnias, em Iauretê; 
Cristiane Lasmar deu aulas para professores indígenas no Magistério, em São Gabr iel 
da Cachoeira. Além disso, os três são vinculados ao Insituto Socioambiental,  
organização não-governamental que nutre parcerias com associações indígenas da 
região, a qual os etnógrafos citados prestaram diferentes tipos de assessoria.  
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convertem-se também em artifícios dialógicos6. A título de exemplo, para as 

significações poderíamos lembrar o que fizeram os melanésios com a noção de 

desenvolvimento, notado por Marshall Sahlins (1992). Ao acomodarem o 

desenvolvimento à sua realidade, passaram a chamá-lo desenvolvi-gente 

(developman, em pidgin nativo, ao invés de development, no inglês “original”), 

transformando em neologismo nativo um conceito importado, assimilando-o ao 

mesmo tempo em que lhe davam forma particular, própria àquelas populações. 

Sobre a apropriação, poderíamos referenciar o que Manuela Carneiro da Cunha 

demonstrou com a “cultura”7 (2009), um conceito originalmente ocidental, mas que 

ao longo de seu uso foi apropriado pelos índios da Amazônia brasileira, servindo-

lhes como um comunicador eficaz por meio do qual legitimam suas reivindicações, 

sejam elas frente à sociedade nacional ou mesmo frente ao Estado. A “cultura”, 

talvez o único “instrumento” ocidental para reconhecer e justificar diferenças, como 

sugerem ambos os autores, quando apropriada pelos nativos em seus discursos 

torna-se uma espécie de língua franca no cenário interétnico, o que possibilita aos 

índios se fazerem ouvir perante aos ocidentais. Todas essas considerações podem 

ser projetadas no Alto Rio Negro, porém não podemos visualizá-las sem antes focar 

os fenômenos mais gerais que tomam a região. 

 

 

 2.1 O ALTO RIO NEGRO CONTEMPORÂNEO 

 

 

Desde os anos oitenta, o Alto Rio Negro é marcado por um crescente 

deslocamento de pessoas saindo dos pequenos sítios ao longo dos rios e igarapés, 

para então se instalarem nos pólos populacionais. Consequentemente, tanto os 

pequenos sítios como os centros urbanos emergentes são marcados por 

acentuadas transformações. Outro processo importante são as iniciativas de 

                                            
6 No entanto, as apropriações e resignficações não podem ser pensadas apenas por 
esse viés, por assim dizer, uti l itarista. Se por um lado são recursos dialógicos, por 
outro, quando presentes no repertório indígena, tornam -se categorias nativas.  
 
7 Intencionalmente posta entre aspas pela autora, com a finalidade de servir como 
recurso para analisar dois domínios diferentes e simultâneos da vida social: aquele em 
que se faz um discurso sobre a cultura (sem aspas) de outrem, e aquele em que o 
outro faz um discurso reflexivo sobre a “cultura” (com aspas) de si mesmo.  
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„resgate cultural‟ que acontecem ao longo do Alto Rio Negro, como por exemplo, as 

escolas indígenas discutidas por Cabalzar, e os livros de narrativas indígenas, cujo 

processo de composição é descrito por Andrello (2009). O que estes processos têm 

em comum é que são todos projetados na esfera política: seja nas associações mais 

consolidadas e de caráter político-institucional, como a Federação das Organizações 

Indígenas do Rio Negro (FOIRN), seja em centros comunitários locais, tanto uma 

quanto a outra são eleitas pelos índios para tratar de assuntos que vão da 

regulamentação de suas terras e aquisições de aparatos infra-estruturais, a 

problemas pessoais circunscritos a uma localidade.  

Seja pelo fato de as pessoas dali estarem se agremiando sob formas 

tipicamente ocidentais para tratarem de problemas de ordem interna, seja pelo 

movimento de „resgate cultural‟ que uma parcela de seus moradores mobiliza 

atualmente, tanto um como o outro sugerem que, assim como os melanésios em 

Sahlins e os indígenas amazônicos em Carneiro da Cunha, os indígenas do Alto Rio 

Negro estão se valendo de meios que põem em cheque aquilo que nós ocidentais 

enquadramos nos termos tradicional e moderno8. A fim de moderar essas analogias, 

feitas de modo pouco detalhado, podemos adiantar que na região não se 

desenvolveu nenhum neologismo tão original quanto o “developman” melanésio 

(ANDRELLO, 2006a, p.53), nem a apropriação de conceitos externos é feita 

exatamente à maneira descrita por Carneiro da Cunha. Nesse caso, para além do 

contexto interétnico entre índios e brancos, a “cultura” é acionada para diferenciar os 

índios entre eles mesmos, dada a multietnicidade característica do Alto Rio Negro. 

Ou seja, há vários contextos interétnicos importantes na região. Além disto, a 

oposição índios / sociedade envolvente também ficaria a dever, uma vez que mesmo 

em São Gabriel da Cachoeira, o maior polo urbano da região, a população é 

majoritariamente indígena. 

Seja como for, o fato é que concepções indígenas de „gestão‟ estão sendo 

mescladas a conceitos forâneos, e sua operacionalização acontece ora em relação a 

agentes externos, ora à revelia deles. Nesta monografia proponho discutir esses 

movimentos a partir de dois conceitos recorrentes no repertório nativo: a 'civilização' 

e a 'cultura', termos ocidentais tornados nativos, acionados ora na contenção de 

                                            
8 É indispensável dizer que estas populações não rompem, ou atravessam, tal 
dicotomia; o que fazem é alocar outros símbolos nestes mesmos pólos, p ara então 
ponderarem acerca das transformações. Em suma, os índios do Alto Rio Negro evocam 
o tradicional e o moderno , mas de uma perspectiva bastante própria.  
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transformações, ora em sua potencialização. Enfim, operadores que servem aos 

índios na tentativa de controlarem sua realidade. A diante, caracterizo de forma mais 

pormenorizada o Rio Negro, me valendo, inicialmente, do apanhado historiográfico 

organizado por Andrello (2006a)9. Em seguida, recorro à sua etnografia sobre 

Iauaretê, um povoado local em vias de urbanização. 

 

 

2.2 A HISTÓRIA DO CONTATO 

 

 

A presença ocidental no Rio Negro começa a partir da metade do século XVII, 

quando os colonizadores, já estabelecidos no rio Amazonas, passam a explorar seus 

afluentes, continente adentro. Ao chegarem ao Rio Negro, se defrontam com uma 

grande massa de índios ali residindo. Em pouco tempo, a região se torna a principal 

fornecedora de escravos indígenas à unidade administrativa do Estado do Grão-

Pará e Maranhão, partição esta que corresponderia, hoje, a toda a região Norte do 

Brasil. Além de buscarem por mão-de-obra indígena, levada aos núcleos de 

povoamento rio abaixo, onde o processo de colonização já estava em curso, 

também figurava nos interesses da colônia povoar a região, uma vez que a posse 

legítima de territórios só poderia acontecer caso estivessem sendo efetivamente 

habitados. A exploração do Rio Negro, transcorrida entre os séculos XVII e XX, ou 

seja, ao largo de trezentos anos, fora marcada por diversos programas de 

colonização e de intervalos caracterizados por “refluxos e vazios administrativos”. 

Entretanto, o que irei extrair deste quadro, por si só demasiado geral, diz respeito às 

relações travadas entre nativos e exploradores ao longo do contato. 

Como já dito, num primeiro momento as missões de exploração tinham como 

intuito (além da busca por matérias-primas) o engajamento de mão-de-obra 

indígena. Neste processo, marcado pelo vislumbre e pelo conflito com os brancos, 

ora os indígenas se viam forçados a entrar no sistema colonial, ora insurgiam contra 

ele, revidando através de guerras ou se refugiando rio acima, sentido Uaupés e 

Içana. No começo do século XVIII a escravidão indígena fora abolida, ao menos 

                                            
9 Vale dizer que Cristiane Lasmar também se serviu da bibliografia histórica levantada 
por Andrello. Além disso, no Capítulo 2 volto a este mesmo apanhado, a f im de aclarar 
a noção de 'civilização' para os índios do Alto Rio Negro.  
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formalmente, e a partir de então a estratégia encontrada para a fixação e o 

desenvolvimento da colônia no Rio Negro foi criar um sistema de aldeamentos. Nele, 

um índio Principal, mais íntimo dos brancos e intermediário entre estes e os nativos, 

era nomeado pelo governo colonial para que trouxesse aos aldeamentos mais 

índios, os quais serviriam à colônia na extração de matérias-primas e na construção 

de outros núcleos populacionais. Entretanto, regularmente este sistema enfrentava 

revoltas e dissenções por parte dos índios, temerosos em se submeterem à lógica 

colonial; daí a escravidão ter sido abolida apenas na teoria, pois, à evasão indígena 

dos aldeamentos, não havia outra alternativa para retê-los senão retomar a prática 

escravista. A crise desse sistema tentou ser resolvida mediante estratégias mais 

formais, tais como elevar os nativos a vassalos da Coroa portuguesa, estimulando o 

casamento entre colonos e índias. Porém, como vemos num documento de um 

funcionário colonial, reproduzido por Andrello: “Os casamentos dos Brancos […] tem 

sido pela maior parte pouco afortunados; porque em logar de as Indias tomarem os 

costumes dos Brancos, estes têm adotado os daquellas”. (ANDRELLO, 2006a, p.80) 

Este trecho abre outra dimensão para todo o cenário: de que os colonos não 

representassem necessariamente o Ocidente, aliando-se a ele ou aos ameríndios 

conforme as vicissitudes de sua situação; de modo análogo, a figura do Principal 

mostra que o mesmo valia para os índios. Tendo isto em mente, nota-se que o 

contexto é mais complexo do que o que a dicotomia índio / não-índio poderia nos 

oferecer, se empregada de modo estrito. Retomando o raciocínio, nem mesmo a 

estratégia de conceder cidadania aos nativos salvou do fracasso o sistema de 

aldeamentos. A colônia, não tendo conseguido se desenvolver ali, desfez-se de tal 

sistema e, por fim, de toda a região, relegando-a a própria sorte. 

Já no começo do século XIX, a dinâmica social no Rio Negro abarcava todos 

esses agentes numa lógica única. Os brancos da região, representados por ex-

militares, religiosos e comerciantes que ali se assentaram, não eram oficiais nem 

respondiam à agenda da colônia que, por sua vez adjacente e sensível a fenômenos 

externos mais gerais, estava oficialmente extinta10. A partir disto, os aldeamentos 

criados no século XVIII eram ocupados sazonalmente por índios, brancos e, agora, 

mestiços, que faziam comércio e se relacionavam entre si. 

                                            
10 No entanto, isto parece ter reverberado no Rio Negro, pois segundo Andrello, neste 
período há carência de registros oficiais, e até a metade do mesmo século não se 
soube de nenhum programa oficial voltado para a região.  
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Neste cenário, um tipo de distinção fundamentava de modo especial a vida de 

todos aqueles agentes. Conforme uma nova socialidade se articulava, um gradiente 

de 'civilização' dispunha os grupos nativos dentro da rede. Assim, os mais 

compenetrados à lógica emergente eram tidos como 'civilizados', outros, a meio 

caminho, tidos como 'semicivilizados', e os desligados ou em oposição a ela, tidos 

como „selvagens‟. A mesma lógica poderia ser projetada na geografia do Rio Negro, 

estando os mais civilizados à jusante, onde a colônia havia sido inicialmente 

assentada, e os mais selvagens à montante, sentido Uaupés e Içana, para onde 

escapavam os índios diante das imposições ocidentais. Foi também este o princípio 

que regeu o programa “civilização e catequese” para a retomada da povoação no 

Rio Negro, amparado agora pelo recém formado Império. Apesar de o programa não 

ter vingado, e pelos mesmos erros do sistema de aldeamentos, quais sejam 

deslocar os índios forçosamente e em seguida engajá-los, a 'civilização' continuou 

servindo enquanto eixo orientador dos atores na região. 

Se uma nova socialidade se configurava no Rio Negro, por outro lado ela 

acontecia em meio a diálogos vacilantes. Como vimos, não foi por meio dos 

programas de povoamento que índios e não-índios passaram a se articular. Para 

Andrello, dois fatores foram responsáveis pela criação de um elo entre ambos: o 

endividamento e a religião. 

 A única forma de os nativos terem acesso às mercadorias ocidentais, era 

trocando por produtos nativos. Porém, as mercadorias eram vendidas a preços 

exorbitantes, de modo que se estabeleciam créditos, para que fossem sendo 

saldados aos poucos. Essa discrepância de valores entre produto nativo e produto 

ocidental era grande o suficiente para que a dívida estendesse a ponto de se 

perpetuar. Assim, os nativos passavam a trabalhar para seus patrões 

permanentemente, pagando e ao mesmo tempo alimentando as contas que tinham 

com eles. Entretanto, estar endividado significava antes estar no sistema; ser, 

portanto, „civilizado‟. Não havia outro meio para conseguir as mercadorias 

ocidentais, senão se sujeitar ao sistema de aviamento. Tal mecanismo se firmou de 

forma mais contundente no médio e baixo Rio Negro, onde estava a maior parte dos 

grupos já “cativos”, e onde a presença ocidental se estabelecera de fato. No Alto Rio 

Negro, apesar de o aviamento ter existido, os índios não haviam sido incorporados à 

rede de dívidas de forma tão efetiva. Lá, inclusive, a relação entre comerciantes e 

indígenas pareceu ser ainda mais conflitiva, pois estes continuavam a ser forçados a 
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trabalharem, sendo arrebanhados e deslocados por comerciantes e Principais rumo 

aos seringais dos rios abaixo11. Entretanto, mesmo para os povos do Alto Rio Negro 

a „civilização‟ foi um operador crucial, porém não funcionava pela da lógica do 

endividamento, mas sim pela da cristandade. Os bens e as potências ocidentais 

eram fins, cuja condição (imposta) aos nativos estava em sua conversão religiosa. 

Os missionários, presentes desde a colonização (ainda que até agora não 

mencionados no texto) e imersos naquela dinâmica social, eram opositores às 

práticas dos demais brancos12, de tal maneira que a disputa pelo controle dos índios 

– servindo a uns enquanto mão-de-obra e a outros enquanto ímpios a serem 

convertidos – era uma constante em todo o cenário. Para os índios do Alto Rio 

Negro, no entanto, a presença missionária foi bem vinda, pois se opunha à violência 

perpetrada pelos demais agentes. Assim, apesar de intolerantes ao modo de vida 

nativo, os religiosos refreavam e denunciavam as pressões dos comerciantes. Além 

disso, sua presença tinha para os índios um interesse especial: a educação. 

Estando instaladas, uma das prioridades das missões era justamente construir 

colégios, com o intuito de as crianças indígenas apreendessem a serem civilizadas 

desde cedo. Aos índios, o acesso ao conhecimento dos brancos por si só parecia 

compensar as adversidades que os novos moradores traziam consigo13. Assim, a 

partir do século XX o Alto Rio Negro assistiria a uma intensa mobilização indígena 

para implantação de aldeamentos missionários. 

Atualmente, as missões continuam presentes na vida das pessoas do Alto Rio 

Negro. Seus colégios são um dos fatores responsáveis pelo fluxo de pessoas saindo 

das comunidades e se estabelecendo nos pólos urbanos, onde estão as missões. 

Também é importante dizer que as etnografias das quais que me valho, pouco 

contemplam a religiosidade ou a perspectiva missionária no contexto rionegrino. 

Elas destacam, sobretudo, a importância que os índios dão à escolarização, e 

reservam apenas algumas passagens sobre como é a relação entre eles e os 

padres. O que podemos extrair dessas passagens é que os missionários ainda 

                                            
11 Durante a metade do século XIX até o começo do século XX, o boom  da borracha 
provocara grandes mobilizações em toda a Amazônia indígena.  
 
12 Esta afirmação é em si incompleta, pois, ainda que combatessem os  comerciantes, 
dependiam deles para a construção e o mantimento das missões. A divergência entre 
ambos não era, portanto, tão óbvia.  
 
13 De modo geral e sob várias formas, a insistência dos religiosos para que os índios 
mudassem seu modo de vida.  



22 
 

conservam algum poder, embora muito menor se comparado ao que tinham nos 

primeiros momentos de sua presença na região. Naqueles tempos, eram eles que 

intermediavam o acesso dos índios às mercadorias ocidentais, o que implicava aos 

nativos terem que realizar atividades compensatórias, como a construção de prédios 

e demais infra-estruturas requeridas pela missão, além do abandono de várias 

práticas a mando dos padres14. Atualmente, ao que tudo indica, os índios parecem 

não estar mais sujeitos às imposições dos missionários. Aqui, estou levando em 

conta a escolaridade conquistada justamente através do canal aberto pela missão, o 

que os colocou em situação mais favorável para o estabelecimento de vínculos com 

outros agentes e também para a aquisição de bens. A „produção da comunidade‟, 

inclusive, parece acontecer sem a tensão esperada entre nativos e religiosos. 

Daqui ao final do capítulo, exponho as transformações que aconteceram na 

região após a entrada dos salesianos – a ordem missionária que se consolidou na 

porção brasileira do Alto Rio Negro. No entanto, o faço a partir de um único ponto: 

Iauaretê, um povoado bastante populoso para o padrão altorionegrino, habitado por 

índios de várias etnias e onde se encontra a sede da missão salesiana. Minha 

escolha por Iauaretê (e não outra localidade, como as várias comunidades 

ribeirinhas ou mesmo São Gabriel da Cachoeira) se deve a dois motivos. Primeiro, 

porque a maioria dos dados sobre as transformações „externas‟ que utilizo estão 

concentrados na etnografia de Geraldo Andrello, feita no referido povoado. Segundo, 

porque sua  configuração nos coloca em uma posição privilegiada para entender as 

associações que os índios fazem quando falam sobre o “tempo dos antigos” e a 

“civilização”: Iauaretê está entre esses dois pólos, deixou de ser uma comunidade 

ribeirinha, onde a distribuição espacial é organizada de forma mais rígida pelo 

padrão de descendência agnática, mas também não é uma cidade como o é São 

Gabriel da Cachoeira, onde os brancos conformam uma parcela – ainda que mínima 

– da população. 

 

 

 

 
 

                                            
14 Isto até certo ponto, pois são conhecidos os movimentos messiânicos em que os 
índios se voltam contra os padres.  
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2.3 IAUARETÊ 

 

 

Iauaretê é um povoado multiétnico localizado na fronteira Brasil-Colômbia, às 

margens do médio rio Uaupés, um dos formadores da bacia do Alto Rio Negro no 

noroeste amazônico. Sua fundação e composição multiétnica datam de períodos 

pré-coloniais15. Compõem o quadro atual da sociodiversidade os Tariano, Tukano, 

Pira-Tapuia, Desana, Wanano, Arapasso, Hupda, Baré, Tuyuka, Cubeo, Miriti-Tapuia, 

Baniwa, Carapanã, Barasana e Bará16, sendo todos eles, exceção feita aos Tariano 

e aos Hupda, pertencentes ao tronco linguístico tukano oriental – os grupos 

excetuados pertencem, respectivamente, às famílias linguísticas aruak e maku. 

Todas estas etnias estão dispostas de acordo com a organização social própria às 

populações indígenas do Rio Negro: um sistema hierárquico cosmologicamente 

justificado. Neste esquema, os Tariano, único grupo originariamente aruak, ocupam 

uma posição de destaque. Cada etnia hierarquiza também seus subgrupos, 

arranjados em torno de um descendente ancestral – e masculino – comum, 

respeitando o padrão exogâmico e patrilocal dos laços matrimoniais. Esses 

subgrupos são os sibs, a unidade básica do sistema social do rio Uaupés, segundo 

Andrello.  

Desde a conformação da presença missionária em Iauaretê, a vida das 

pessoas ali residentes – e também daquelas vivendo nas cercanias –, mudou 

significativamente. A missão salesiana foi construída em 1929, em parceria com 

Serviço de Proteção ao Índio (SPI), o qual implantara no local um posto de 

fiscalização, para que junto com a missão fossem criados programas de saúde, 

educação e atendimento aos índios do povoado17. Da parte da missão, já nos 

                                            
15 Evidentemente, a configuração social daquela época não é a mesma encontrada nos 
dias de hoje. Na tentativa de demonstrar isso, Geraldo Andrello fez uma longa 
digressão em torno do trajeto das etnonímias da região, mas não a reproduzirei aqui. O 
que dela destaco é que ao longo da história do contato os etnônimos mudaram 
signif icativamente, decorrência da nova dinâmica social que florescia na região. Mui to 
provavelmente essa recomposição etnonímica girou em torno da 'civil ização', o eixo de 
tal socialidade, pois as atr ibuições feitas por um grupo a outro passaram a expressar 
ora „selvageria‟, ora „civil idade‟, deixando entrever nas próprias designações a situação 
do grupo no panorama social do Rio Negro.  
 
16 Estão dispostas de acordo com o número de membros de cada etnia, em ordem 
decrescente. 
 
17 Apesar da parceria, os porquês de estar ali apontavam para diferenças 
fundamentais na empresa missionária e federal. Ao passar dos anos os salesianos 
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primeiros anos de sua fixação foram construídos um colégio e um internato. A 

expectativa dos missionários era de que ao formarem as crianças indígenas, que 

elas voltassem a suas respectivas comunidades e difundissem os ensinamentos 

cristãos e ocidentais para seus parentes. No entanto, como já dito anteriormente, 

aos índios a escola parecia ser vista de modo diferente. Estando formados, o que 

aprendiam sobre o mundo ocidental servia de recurso para estabelecer outros 

vínculos, o que certamente não correspondia aos resultados esperados pelos 

missionários. Quanto a isso, a peregrinação dos índios para os seringais, na década 

de quarenta, é bastante ilustrativa:  

Após o segundo boom da borracha, ocasionado pela Segunda Guerra 

Mundial, o aliciamento da mão-de-obra indígena fora retomado, mesmo com a 

missão salesiana estando presente e já articulada à socialidade de Iauaretê. Porém, 

contrariando as advertências dos padres sobre a violência e a exploração 

perpetradas nestes ambientes, muitas pessoas do povoado excursionaram pelos 

seringais colombianos. Sua intenção, clara nas falas dos índios mais idosos e que 

viveram esta experiência, era de que lá poderiam obter mais coisas, uma vez que 

em Iauaretê elas eram escassas e controladas pela missão. O conhecimento obtido 

durante os anos no colégio facilitava consegui-las.  

Este relato demonstra certa ambiguidade sobre o papel da missão, ao menos 

para os nativos. Pois, se por um lado os padres ajudavam a conter a pressão dos 

comerciantes e escravizadores assumindo o papel de autoridade local, por outro 

monopolizavam o acesso às mercadorias. Entretanto, sua presença ainda era 

funcional: matricular as crianças no colégio salesiano era um desejo de todos, 

inclusive das pessoas dos sítios fora de Iauaretê. 

Nos anos setenta o povoado assistiria a novas e acentuadas mudanças. 

Primeiro, através do Plano de Integração Nacional (PIN), um pacote de vários 

programas de colonização e modernização da Amazônia. Em Iauaretê, os 

programas do PIN se materializaram em um novo posto da FUNAI (substituta do 

SPI), uma agência federal dos correios e diversos incrementos infra-estruturais, 

como uma pista de pouso e outros equipamentos para a navegação aeronáutica.18 

                                                                                                                                        
ganharam a dianteira, tornando-se então a autoridade local – legit imidade esta 
consentida pelos próprios militares, anos depois.  

 
18 Tal como os Kayapó descritos por Turner (1993), os índios de Iauaretê também 
assumiram o comando da estrutura institucional de dependência . Ou seja, se as 



25 
 

Em paralelo ao PIN e ao „desenvolvimento‟ da comunidade, despontavam os 

primeiros comerciantes indígenas, transitando entre São Gabriel da Cachoeira e 

Iauaretê, circulando coisas e ao mesmo tempo aliviando a dependência da missão. 

Por último, as transformações que vieram de uma aguda reestruturação na própria 

missão. Entre as mais pontuais estariam as primeiras contratações de professores 

indígenas, a substituição do sistema de ensino salesiano por um currículo comum a 

todas as escolas públicas, e as ampliações dos espaços do colégio, a fim de atender 

mais alunos. Entre as mudanças mais gerais, e com certeza a que mais impactou 

Iauaretê, foi a acusação de etnocídio que recaiu sobre os salesianos no começo dos 

anos oitenta, através do Tribunal Russell. Após a denúncia a missão teve seus 

financiamentos reduzidos, e uma nova política para a relação com os nativos passou 

a reger suas atividades. Ao invés de condenar a cultura indígena, os religiosos 

passaram a demonstrar esforços para preservá-la, e entre as consequências dessa 

mudança, a que marcou os moradores de Iauaretê foi o fechamento do internato. 

Assim, apesar de existir uma grande procura por vagas na escola (que não foi 

fechada), e de uma geração de professores indígenas estar sendo formada, a 

reviravolta na política e prática missionárias fez com que muito do plano dos índios 

viesse abaixo. 

O fato de as crianças das cercanias não poderem frequentar o colégio sem o 

internato, e também a proliferação de prédios e aparatos públicos em Iauaretê, 

foram motivos que impulsionaram um grande contingente indígena a deixar as 

comunidades ribeirinhas para ir viver no povoado. Se a ordem salesiana 

abandonava a prática 'civilizatória' para aderir à política preservacionista, os índios, 

já afeitos às benesses da escolarização, passavam a povoar Iauaretê na expectativa 

de que a instrução ocidental continuasse sendo transmitida aos seus filhos. 

Do ano de fechamento do internato até os dias de hoje, os índios continuam 

buscando a escola da missão e, por decorrência, mais índios migram para Iauaretê. 

Àqueles que sempre moraram ali19, no entanto, isto passou a ser visto como um 

problema. Por um lado, o mapa de relações dos mais velhos, que sentiram a 

transição do modo de vida que se levava antes da missão para aquele que se 

                                                                                                                                        
mudanças vinham „de fora‟, eram os índios, no entanto, que as „colonizavam‟. Isso é 
atribuído em grande parte à capacitação que tiveram no colégio dos salesianos.  

 
19 Destaco aqui a discussão entre pessoas de diferentes etnias sobre quem é o 
morador legítimo de Iauaretê.  
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conformou após a chegada dos padres, é drasticamente diferente do mapa de 

relações dos jovens, que nasceram em um ambiente já marcado pela urbanização e 

pelo convívio com um maior número de pessoas. Quanto a isto, o incômodo dos 

primeiros quanto ao desconhecimento das regras matrimoniais por parte dos jovens 

e os problemas advindos da configuração urbana de Iauaretê, resultaram em 

políticas de „controle da juventude‟, a fim de conter a diluição de fronteiras 

anteriormente mais nítidas e o distanciamento gradual entre o modo de vida levado 

pelos adultos e pelos jovens. 

Por outro lado, com a escolarização criou-se um novo sistema social de 

prestígio (LASMAR, 2005, p.91), ou seja, um novo canal por onde se pôde angariar 

influência e notoriedade na comunidade. Assim, se dizíamos outrora que no Alto Rio 

Negro as etnias se dispõem em uma hierarquia fundada num mito de origem 

compartilhado, a escola enquanto meio de aquisição do conhecimento do branco 

estaria possibilitando pessoas de etnias menos prestigiadas ascenderem 

socialmente, para além da posição estabelecida de seu grupo. Aos índios de alta 

hierarquia, como os Tariano, esse novo sistema de prestígio abrandou algumas de 

suas prerrogativas legitimadas pelo mito de origem, o que os conduziu a iniciativas 

de „resgate cultural‟ na esperança de que a hierarquia definida nos tempos da 

criação da humanidade não fosse esquecida diante da fonte de prestígio 

proporcionada pela escola. 

As reações dos moradores de Iauaretê dizem bastante sobre as 

transformações, as quais até agora apenas insinuei sem, no entanto, especificá-las. 

Primeiramente, me refiro a transformações de ordens distintas. Há aquelas que são 

„externas‟, como o fluxo de pessoas indo para Iauretê e a configuração espacial 

recente do povoado; e aquelas „internas‟, como o interesse dos índios pela escola e 

o mundo dos brancos, ou mesmo estas políticas de „resgate cultural‟. Da perspectiva 

indígena, ora as transformações devem ser refreadas, como fazem os mais velhos 

através do „controle da juventude‟, ora potencializadas, como o anseio dos mais 

jovens pelo mundo ocidental. Outra característica já mencionada acerca das 

transformações é que, no Alto Rio Negro, estão sendo operacionalizadas mediante 

conceitos ocidentais que foram trazidos para o repertório nativo. No capítulo 

seguinte, me detenho à 'civilização', um operador dos movimentos de contenção de 

transformações, como também da efetivação das mesmas. 
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3. CIVILIZAÇÃO 

 

 

No Alto Rio Negro, é recorrente os índios compararem o modo de vida levado 

nas comunidades ribeirinhas com o modo de vida que se leva na cidade. Muitas 

dessas pessoas excursionam por entre os dois ambientes, e se há aquelas que não 

o fazem, certamente sabem como é a vida levada no outro lugar. Quem mora em 

São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, sempre está de casa cheia, recebendo 

parentes que vêm das comunidades ribeirinhas para compromissos com os orgãos 

públicos, para negociar produtos, ou simplesmente para visitar aqueles que estão 

longe (LASMAR, 2005). Da mesma forma, nas comunidades ribeirinhas não é difícil 

obter notícias sobre o que acontece na cidade, considerando o trânsito de pessoas 

que estão sempre indo e vindo de lá, ou mesmo aquelas pessoas que 

esporadicamente deixam o ambiente citadino para passar uma temporada entre os 

seus, sendo a comunidade muitas vezes seu local de origem. Mesmo em Iauaretê, 

onde os bairros que compõem o povoado são lidos como comunidades distintas, as 

pessoas evocam estes dois diferentes modos de viver, equacionando o que há de 

bom e de ruim tanto em um como no outro (ANDRELLO, 2006a). É, enfim, uma 

maneira de refletir sobre as transformações. 

No entanto, não devemos pensar que este tipo de reflexão se deva apenas 

àquelas transformações que a partir dos anos oitenta marcaram a região20. Isso, 

pois as pessoas do Alto Rio Negro convivem desde tempos imemoriais com a 

distância de seus parentes. Ali, é comum e desejável que as pessoas se casem com 

estrangeiros. Este é um princípio de aliança que podemos chamar de 'tradicional' 

para as pessoas da região. Espera-se que, quando casados, as mulheres cônjuges 

passem a viver no local de residência do marido – e é normal, também, que este fale 

uma língua diferente da de sua esposa, se respeitada a exogamia linguística. Uma 

comunidade, portanto, é marcada sempre pela heterogeneidade, mas também 

                                            
20 Apenas rememorando, os anos oitenta é a década dos programas 
desenvolvimentistas do Estado, e também o período de fechamento do internato 
salesiano em Iauaretê. Ou seja, é a época em que a intensif icação do fluxo de pessoas 
e a condensação destas nos pólos urbanos, tornam -se realidades do Alto Rio Negro.  
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sempre pela ausência: as mulheres não estão entre os seus parentes, e estes 

sentem a falta delas, sejam suas irmãs ou suas filhas. Assim, tanto a distância dos 

entes queridos é sentida, como o senso de comunhão deve ser continuamente 

reiterado, dada a origem estrangeira de uma parcela do grupo. 

Podemos melhor visualizar isto, descrevendo uma família extensa típica do 

Alto Rio Negro – o sib, no vocábulo antropológico –, cuja composição revela 

implicações interessantes. Em um sib, todos os homens são irmãos, e sua pertença 

étnica é a mesma do pai, o homem mais velho do grupo. Entre as mulheres dessa 

família está a mãe, de língua e etnia distintas das do pai e dos filhos. Estão também 

as esposas dos últimos, de origem étnica outra que não a do sib dos maridos (que 

são irmãos entre si); e lembremos também das mulheres solteiras nascidas na 

família, desde cedo cientes de que um dia sairão dali – tal qual suas irmãs casadas, 

que justamente pela sua condição se mudaram („tradicionalmente‟) para a  

localidade do esposo, deixando de viver com as pessoas de sua etnia. Com relação 

às crianças, elas são educadas tanto pelos pais quanto pelos avôs, e futuramente 

ingressarão na escola. Quando adultas, sua formação terá sido plurilíngüe, tendo 

apreendido a língua da etnia do pai (e, portanto, do sib), da mãe, da avó (caso ela 

não seja da mesma etnia que a nora), e o português que lhe foi ensinado na 

escola21.  

Esta caracterização do sib altorionegrino é um tipo ideal, e variações em torno 

de suas regras são frequentes, evidentemente. No entanto, ela nos serve para 

destacar a dimensão heterogênea do grupo, que, a despeito das variações, é uma 

constante. As pessoas do Alto Rio Negro se reconhecem por estas diferenças 

identitárias, e mesmo a coletividade deve ser organizada pressupondo tais 

distinções. Vejamos, por exemplo, o dabucuri (ANDRELLO, 2006a, p. 228). Este é 

um ritual recorrente no Alto Rio Negro, e as transformações 'externas' que atingiram 

a região parecem não ter abalado seu mote principal22. Em um dabucuri, um grupo 

                                            
21 Devido ao recorte deste trabalho, me limito às questões identitárias que estão 
circunscritas apenas ao âmbito dos sibs . Porém, se nos voltamos para o universo 
lingüístico-identitário do Alto Rio Negro, poder-se-ia acrescer ainda mais a l ista de 
línguas passíveis de serem conhecidas por uma pessoa. Junto ao português ensinado 
nas escolas, há uma ampla „tukanização‟ da língua na região; esta, por sua vez, está 
localizada na fronteira Brasil -Colômbia, e o trânsito entre países não é estranho à 
população local. Além disso, os índios mais velhos foram alfabetizados em Nheengatu 
– mescla de português com tupi, disseminado na Amazônia pelos missionários – 
havendo, ainda, religiosos que se servem desta língua.  
 
22 Apesar disso, diz-se que o r itual é menos sof isticado que o de outrora (ANDRELLO, 
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de pessoas (uma etnia ou um de seus sibs) convida outro grupo para a sua 

localidade, e, por motivos variados, presenteia-o com comidas e bens. Antes de se 

efetivar a dádiva, no entanto, o grupo de doadores performa atos que visam 

acentuar as qualidades e histórias de seu sib ou etnia, ao mesmo tempo em que 

rebaixam as dos receptores, que terão de aguentar as provocações. Isto fará com 

que estes últimos se sintam compelidos a retribuir as prestações em outro dabucuri, 

momento no qual poderão exibir suas qualidades e as de seu grupo. 

É dessa forma que as diferenças são cristalizadas no interior da comunidade. 

Os dabucuris, apesar de envolverem certa produção e performance especiais, 

acontecem com  regularidade, e assim as diferenças são reiteradas periodicamente. 

Considerando estas práticas rotineiras de altercação, bem como a própria 

construção 'heterogênea' das famílias altorionegrinas – e desde já é válido ressaltar 

que, a despeito de sua etnia, cada uma delas tem uma versão 'oficial' e particular 

sobre o passado mítico –, como poderíamos falar em comunidade, cuja definição 

mesma vai de encontro a todas estas práticas de diferenciação? 

Pois é justamente isto que confere o caráter forte do termo 'comunidade' para 

as pessoas do Alto Rio Negro. A comunidade deve ser produzida cotidianamente. As 

mulheres, por serem representantes de outras etnias, por fomentarem vínculos 

estreitos com pessoas de fora, estão em processo perene de consubstanciação. 

Quando a isso, Lasmar escreve sobre o esforço do marido, nos primeiros momentos 

de seu casamento, em manter a esposa feliz para que ela não sinta vontade de 

voltar ao seu grupo de origem (LASMAR, 2005, p.84). Não obstante os esforços de 

acomodação à nova vida, nas festas de caxiri as mulheres – recém-casadas ou não 

– entoam cantigas que remontam à sua condição de estrangeiras. Entretanto, elas 

também cantam as qualidades do marido e dos filhos, como num esforço para se 

tornarem mais familiares do que sua condição étnica poderia sugerir. Dessa forma, 

vemos que as diferentes etnias que estão representadas em uma comunidade, 

justamente por serem 'essencialmente' diferentes, isto é, por suas particularidades 

estarem inscritas na criação da humanidade, devem efetivar prestações e 

contraprestações umas com as outras, a fim de não se fecharem em si mesmas, 

                                                                                                                                        
2006a). Os eventos públicos, tal como os dabucuris , foram o principal alvo de ação 
repressora por parte dos missionários. No entanto, o dabuciri  sequer é um 'símbolo de 
resistência' para os índios de hoje, e sua realização persiste à revelia das mudanças.  
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definitivamente23. As diferenças motivam os esforços de coletivização, ao passo que 

a coletividade, expressa de forma proeminente nos dabucuris, fomenta as 

diferenças. Entretanto, as transformações 'externas' descritas no primeiro capítulo, 

tais como a vinda dos missionários, o inchaço populacional e a urbanização 

subsequentes, alteraram significativamente o Alto Rio Negro, e a 'produção da 

comunidade', assim como as diferenciações, também sofreram inflexões. 

Atualmente, as pessoas do Alto Rio Negro se dizem civilizadas. Para elas, a 

civilização está expressa na escolarização, nas telecomunicações, no acesso aos 

bens e à medicina ocidental. Estes aparatos infra-estruturais garantem que elas 

tenham uma vida melhor se comparada a de seus antepassados, os quais viveram a 

exploração dos comerciantes, as correrías, o trabalho nos seringais, a imposição 

dos religiosos, etc. Contra esta imagem do conflito e da miséria que outrora foram 

realidade no Rio Negro, é que as pessoas se dizem civilizadas. Dessa forma, a 

ênfase na civilização não significa a inexistência de um modo indígena de viver, e a 

despeito de todas as transformações que marcaram o Alto Rio Negro, a 

„comunidade‟ ainda existe. 

Antes de tudo, a própria ideia de 'comunidade' para estas pessoas remete a 

estratégias recentes de promoção de um ideal nativo de 'boa convivência'. No 

passado, a vida social acontecia em torno ou dentro das grandes malocas – mais de 

um grupo familiar residia ali, e as refeições, os dabucuris, as reuniões e as festas 

eram feitas em seu interior. Contudo, com a presença missionária este espaço foi 

abandonado, pois os padres alegaram que para serem civilizados os índios 

deveriam viver com suas famílias, cada qual em uma casa. Em princípio isto teria 

diminuído a comunhão entre as pessoas, justamente por desarticular um espaço 

especialmente produtivo, o que foi evitado pela realocação das atividades, que 

passaram a ser feitas na casa do 'capitão' – o desígnio atribuído pelos militares e 

missionários ao líder indígena. Atualmente, são os 'centros comunitários' que 

encarnam este espaço de socialidade, e acabam também por materializar a própria 

                                            
23 É importante destacar que, não obstante a dimensão dada  da diferença, o 
perspectivismo ameríndio (VIVEIROS DE CASTRO, 1996) ressoa no caso do Alto Rio 
Negro. Assim, falamos em Gentes distintas, como os Waimasa (Gente -peixe), Yeba-
masa (Gente-terra, os Tukano), Bipodiró-masa (Gente-sangue do trovão, os Tariano), 
Pekâ-masa (os brancos). No en tanto, cada qual possui uma „força de vida‟ que lhe é 
própria, particular, e é quanto a isso que falo em diferenças „essenciais‟.  
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ideia de comunidade24. É ali que acontecem as festas, que se ouve a música 

ocidental, que se realizam os dabucuris e as feiras contendo a produção local. 

Enfim, a idéia nativa de „boa convivência‟ está projetada nestes centros. 

Porém, a „comunidade‟ não deve ser vista como um simples diacrítico da 

tradição. Se atualmente as pessoas controlam de modo mais efetivo as 

interferências externas, e por isso se dizem em melhores condições que seus 

antepassados, isto se deve, em parte, à relação que mantém com o mundo dos 

brancos. Os centros comunitários e os dabucuris não existem sem o dinheiro, e os 

bens ocidentais são requeridos por todos. Dessa forma, a comunidade é acionada 

não para banir a influência ocidental, mas apesar (e a partir) dela, estabelecer a „boa 

convivência‟.  Vejamos o caso dos moradores assalariados de Iauaretê 

(ANDRELLO, 2006a, p.239). São poucas as pessoas assalariadas em Iauaretê, 

apesar de uma grande parcela do povoado ter frequentado o colégio da missão. 

Este pequeno contingente remunerado é composto de professores, auxiliares de 

enfermagem, comerciantes e militares. A rotina destas pessoas é bastante diferente 

da de seus parentes. Elas não vão à roça, muitas vezes estão ausentes, a trabalho, 

e por isso nem sempre participam da vida social do seu grupo. Entretanto, há um 

forte impulso que os faz não só se sentirem presentes como também ativos na 

„produção da comunidade‟: são os assalariados que podem contribuir de forma mais 

significativa com as despesas financeiras – daí a escolarização (o primeiro passo 

para a remuneração) ser encarada como um novo canal de prestígio, uma vez que 

possibilitou a pessoas sem notoriedade alçar posições importantes na comunidade. 

Os não assalariados, por sua vez, trabalham na roça e na confecção de artesanato, 

e as trocas que efetivam são feitas com sua própria produção, de modo que não 

concentram montantes significativos de dinheiro. 

Reservar parte do salário à comunidade não parece ser algo injusto, do ponto 

de vista das pessoas remuneradas. Isto, pois produzi-la é por si só uma atividade 

prestigiosa, e não raro o grupo organiza dabucuris a uma única pessoa, como forma 

de agradecimento à sua contribuição. A „produção da comunidade‟, portanto, 

acontece através dos bens ocidentais, tal como o dinheiro, mas também resolve 

impasses que advém da proliferação destes mesmos bens. Uma vez que há o 

                                            
24 Em Iauaretê, é notável o número destes centros. São oito, para os 2.659 habitantes 
distribuídos entre os dez bairros, segundo o Levantamento Socioeconômico e 
Demográfico de Iauaretê, feito pelo ISA em 2002 (ANDRELLO, 2006a). 
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desejo de destinar parte do trabalho aos interesses do grupo25, a „comunidade‟ 

acaba por diluir as desigualdades que nascem da escolarização e, por decorrência, 

da renda. 

Por outro lado, se a distinção de classes é contida pela „produção da 

comunidade‟, é também através desta que a distinção entre etnias (a forma típica de 

socialidade entre as pessoas da região) é potencializada. Ainda pensando em 

Iauaretê, sua configuração urbana aproximou comunidades que até então não 

fomentavam „relações formais‟ entre si. Um exemplo disto é como são feitas as 

trocas matrimoniais entre as etnias do Alto Rio Negro. As pessoas já nascidas no 

ambiente urbano estariam se casando com pessoas cuja ascendência não está 

contemplada entre as possíveis para uma aliança matrimonial; tal como um Tukano 

se casar com uma mulher Tukano, ou esta se casar com um branco. Além disso, a 

rotina da escola e das atividades de lazer dos jovens, como passar o dia assistindo à 

televisão, ou bebendo, também incomodam aqueles cuja infância e juventude foram 

marcadas pela presença dos pais e avôs. Tudo isto diz respeito a prescrições 

outrora estabelecidas, mas que agora são sobrepujadas pelo mapa de relações e 

anseios dos mais jovens. Diante do ambiente urbano que a partir dos anos oitenta 

tomou Iauaretê, tais prescrições foram se tornando latentes (entre elas, a própria 

diferenciação entre as etnias), e com isso a forma „ideal‟ de vida em comunidade foi 

ameaçada, do ponto de vista dos mais velhos. No próximo capítulo, analiso quais 

são as estratégias das pessoas do Alto Rio Negro para conter problemas desta 

ordem.  

Por ora, o que destaco é que, para as pessoas do Alto Rio Negro, as 

dificuldades recentes não põem em questão os benefícios da vida civilizada. O que 

fica sob tensão não são as novas práticas e as coisas da civilização que proliferam 

nas comunidades, mas a possibilidade de ali não se estabelecer o convívio 

esperado por seus moradores. Conforme este ideal de convivialidade é alcançado, é 

que as pessoas se dizem civilizadas. A civilização, portanto, é a própria 

„comunidade‟. 

 

 

                                            
25 E a acusação de avareza é algo bastante sério e constrangedor na Amazônia 
ameríndia, de um modo geral (DESCOLA, 1998, p.11).  
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3.1 “CIVILIZAÇÃO” 

 

 

Para argumentar sobre as diferenciações inscritas no padrão de socialidade 

altorionegrina, bem como sobre os esforços de coletivização que isto motiva, 

observei, no início do capítulo, o fato de os índios transitarem entre as comunidades 

ribeirinhas e as cidades. O fiz com o intuito de marcar a distância e a diferença como 

semblantes da vida social dos índios do Alto Rio Negro. Nesta seção, me volto a 

este mesmo trânsito, porém para destacar outros pontos. Primeiro, o movimento de 

mão única que vem ocorrendo na região: os índios deixam as zonas ribeirinhas para 

viver nas cidades, e o contrário acontece com muito menos frequência. Segundo, 

nas cidades as mulheres indígenas se casam com brancos, algo incomum nas 

zonas ribeirinhas. Considerando o primeiro ponto, como poderíamos falar em 

„comunidade‟, quando esta se vê esvaziada? E quanto ao segundo, como fica a 

identidade indígena quando as mulheres constroem suas famílias junto aos 

brancos? A partir daqui, me sirvo dos apontamentos de Cristiane Lasmar acerca dos 

índios residentes em São Gabriel, especialmente as mulheres, para dar conta deste 

movimento rumo ao universo ocidental. 

Como já escrito, o principal motivo de os índios migrarem para a cidade é a 

escolarização e seus frutos, como o trabalho remunerado e o maior acesso aos 

bens. Atualmente, é difícil encontrar índios não-escolarizados, e mesmo aquelas 

pessoas que acabam permanecendo nas comunidades, por opção ou por motivos 

outros (tal como a falta de emprego), mesmo elas são aconselhadas a freqüentarem 

o ensino escolar. Na etnografia de Cristiane Lasmar, vemos que as mulheres 

também estão presentes neste movimento de apropriação do mundo dos brancos, 

mas, além da escola, o fazem mediante alianças matrimoniais. Isto não diz respeito 

exclusivamente às mulheres que já nasceram em São Gabriel, ou àquelas que 

desde cedo anseiam se casar com brancos. Este é um ideal partilhado por um 

grande número de mulheres, que vêem nos ocidentais a saída para uma vida 

melhor. 

 Quando indagadas sobre o fato de preferirem os brancos – e preterirem os 

índios –, as mulheres de São Gabriel dizem que os últimos fazem o uso abusivo do 
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álcool (mais que os primeiros), são tímidos e não podem dar a elas uma vida 

confortável. Os brancos, por sua vez, teriam recursos para fazê-lo; assim como 

teriam mais „lábia‟ que os índios, e não abusariam do álcool da mesma forma que 

eles. Quanto à „vida confortável‟, as mulheres acentuam, sobretudo, a posse dos 

bens que julgam necessários para viver – como eletrodomésticos, aparelho de som, 

televisão, etc. Àquela imagem da vida ribeirinha marcada pelo trabalho na roça, bem 

como pela complementaridade dos papéis de esposo e esposa, elas se dizem pouco 

afeitas. E quanto às cidades, mulheres de diferentes idades e tempo de residência 

no ambiente urbano têm pontos de vista distintos. Observemos as arguições sobre a 

roça, feitas por índias mais velhas casadas com ocidentais, e por índias ainda jovens 

e que anseiam um dia ter um marido branco. 

As mulheres mais velhas residentes na cidade vêem na roça uma atividade 

prestigiosa, tal como as mulheres ribeirinhas. Para estas últimas, a „comunidade‟ (ou 

o „bom convívio‟) depende de seu trabalho agrícola. Quanto mais aplicadas elas 

forem, mais produtiva sua roça será. Por decorrência, a comensalidade e as festas 

tornar-se-ão abundantes, e seu trabalho será reconhecido pelos demais. A roça, 

portanto, representa um canal de prestígio „tradicional‟ aos olhos destas mulheres. 

Quanto as que residem na cidade e estão casadas com brancos, elas nutrem o 

mesmo respeito pelo labor agrícola, têm seus sítios nos arredores de São Gabriel e 

para elas o roçado também „produz a comunidade‟, porém de outro modo. Antes de 

tudo, o trabalho que fazem nas roças é uma atividade complementar, diferentemente 

das mulheres ribeirinhas. Isto ocorre pelo fato de terem um esposo ocidental, que 

não está habituado à vida na roça, e também pelos ofícios que tomam seu tempo na 

cidade. A despeito de sua rotina, no entanto, elas ainda ensejam „produzir a 

comunidade‟: suas roças possibilitam a vinda de novos parentes a São Gabriel. Isto, 

pois antes de ter uma residência fixa, as pessoas que visam morar na cidade 

começam o processo de mudança cuidando do sítio dos parentes. Cultivam o 

roçado e reservam parte de sua produção a eles, e em troca passam a morar no 

sítio, bem como a receber auxílio dos donos e a usufruir dos seus víveres. Com o 

tempo, estas pessoas adquirem dinheiro para construírem sua casa na cidade, ou 

passam a residir permanentemente no sítio dos parentes, o que não lhes é difícil.  

É dessa forma que as mulheres casadas com brancos tomam a dianteira no 

movimento dos índios rumo a São Gabriel. Os brancos, se já não residem ali, têm 

chances de serem mais bem pagos, e podem prover mais recursos. As mulheres 
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indígenas que se casam com eles passam, assim, a ter um aporte garantido na 

cidade, e simultaneamente „produzem a comunidade‟ à sua maneira, auxiliando os 

parentes que desejam fazer o mesmo movimento. Isto também responde a primeira 

pergunta que propus nesta seção. As comunidades não são simplesmente 

esvaziadas, mas transportadas para a cidade – e, claro, com inflexões próprias a 

este movimento, tal como a importância da mulher como mantenedora da ordem, ao 

invés dos homens dos sibs – como acontece nas comunidades ribeirinhas. 

Por outro lado, às índias mais jovens nascidas em São Gabriel, nem a roça 

nem a parentela indígena lhes atraem. O roçado, justamente por ter se tornado um 

diacrítico da identidade indígena, é uma atividade que elas dizem nunca querer 

realizar. Da mesma forma, se referem às moças recém-chegadas a São Gabriel 

como „meninas de sítio‟. No seu entender, a „menina de sítio‟ possui poucos bens, 

não tem os mesmos cuidados estéticos das meninas da cidade, muito menos a 

familiaridade com os comportamentos e as prescrições que a vida urbana impinge. 

Além disso, o corpo e os gestos das „meninas de sítio‟ remontam à vida levada nas 

comunidades ribeirinhas: sua postura é 'dura', e seu cabelo, queimado pelo sol, o 

que denota a presença cotidiana na roça. Não obstante estas caracterizações, as 

índias jovens de São Gabriel também não desejam se casar com índios, e sua 

mirada se volta aos militares que estão na cidade, bem como a outros forâneos 

brancos. São elas que dizem que os índios são tímidos e bebem muito. Para os fins 

deste texto, o que destaco sobre estes juízos das índias mais jovens é que, na 

cidade, as diferenciações étnicas que „tradicionalmente‟ marcam a socialidade 

altorionegrina, tendem a ser ofuscadas pelas distinções que giram em torno do grau 

de „indianidade‟ e de „civilidade‟ das pessoas. Dito de outro modo, a alteridade entre 

índios dá lugar à alteridade entre índios e brancos. 

Não apenas os comentários das índias mais jovens aludem a esta 

„substituição‟ de alteridades, como casar com brancos e constituir família com eles, 

indicam que um processo de tornar-se branco esteja em andamento para os índios 

do Alto Rio Negro. Para falar sobre tal processo, as mulheres enfatizam, sobretudo, 

as mudanças que acontecem em seus corpos. Assim as meninas mais jovens falam 

das vestimentas, bem como dos modos das „meninas de sítio‟ enquanto indicadores 

de sua identidade. Mas se elas são assim, o tempo na cidade poderá fazê-las 

mudar. Quando passarem a experienciar os circuitos e modos de vida da cidade, 

estarão se tornando „menos índias‟. As mulheres com marido branco, por sua vez, 
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destacam a dieta e a rotina citadina para falar das transformações. Assim, quando 

uma das interlocutoras de Cristiane Lasmar lhe dizia sobre uma briga que teve com 

seu marido branco, quando este a largou, e que desde então seus filhos comem 

apenas comida de índio (LASMAR, 2005 p.193), assinalava que a distância do 

membro branco na família implicava em uma mudança de comportamento, 

justificada pela identidade que, com a ausência do pai, também teria de mudar. 

Quanto às rotinas da cidade e das zonas ribeirinhas, podemos dizer que para os 

índios do Alto Rio Negro há uma determinação do ambiente sobre a identidade. 

Notemos, por exemplo, que o significado de „índio‟, em tukano, seja “aquele que vive 

às margens dos rios”. Da mesma forma, nos mitos de origem da humanidade, 

branco e índios são diferentes não só por suas qualidades distintas, mas também 

pela sua localização espacial. Os índios, por preferirem a vida em „comunidade‟, 

habitaram as cabeceiras; os brancos, por serem agressivos e destemperados, não 

poderiam viver em comunidade, e desceram rio abaixo, onde hoje vivem aos 

milhões, e em cidades. 

Ainda quanto aos mitos, cabem outras arguições. A discrepância entre as 

ontologias indígena e ocidental é dada na origem da humanidade. O branco e as 

diferentes etnias indígenas surgem da Gente-peixe após uma série de 

transformações. Porém os segundos têm uma trajetória distinta dos primeiros. 

Quando todos os ancestrais humanos são questionados por um demiurgo maior 

sobre o tipo de vida que desejam levar, os ancestrais dos índios optam pela vida 

simbolizada pelo arco e flecha e pela convivência às margens dos rios; já o ancestral 

branco opta pela espingarda e pelas mercadorias, e então gesta sua humanidade 

nas cidades. Antes desta escolha, no entanto, já se conheciam as particularidades 

„naturais‟ de ambos: os ancestrais indígenas, mais velhos, são calmos e 

ponderados, e o ancestral dos brancos, mais novo, é agressivo e inconseqüente. 

Não à toa os brancos são confundidos, às vezes, com a própria Gente-peixe, 

amargurada por não ter ascendido à condição de humano, o que os faz tão 

agressivos quanto os brancos. Considerando o fato de que os mitos não são 

inscritos no passado, mas ecoados nos eventos presentes (Andrello, cap. 5 e 6; 

Lasmar, 2005, p. 234; Cabalzar, 2010, p. 95), a idéia de tornar-se branco carrega o 

perigo de se assumir os preceitos morais do mesmo, o que é repudiado pelos índios. 

No entanto, porque eles estariam efetivando este tipo de transformação, quando os 

brancos, de tão imorais, tem uma „humanidade‟ duvidosa?  
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Uma resposta plausível a esta pergunta, é que os índios estariam resolvendo 

a assimetria que se instalou durante todo o período de contato no Rio Negro, o que 

se estende até hoje. A despeito de sua moral tida em baixíssima estima pelos índios, 

os brancos são os responsáveis por fabricar mercadorias e armas de fogo, e têm 

conhecimento para curar doenças, assim como provocá-las. Se levarmos em 

consideração o tipo de socialidade que emergiu em todo o Rio Negro durante o 

contato, cuja órbita é a „civilização‟ em seus vários sentidos, então os índios não 

estariam mais do que buscando uma melhor situação neste contexto, e justamente 

através do poder dos brancos. Esta resposta, no entanto, ainda deixa a dever, pois 

apresenta apenas uma imagem „instrumental‟ da relação dos índios com os brancos. 

Uma segunda alternativa, mais sensível às teorizações sobre a Amazônia ameríndia, 

é de que os índios se concebem a si mesmos a partir de afins potenciais. Dito de 

outro modo, os índios recorrem ao Outro para forjarem sua concepção de Eu. No 

caso específico do Alto Rio Negro, considerando a indistinção em curso que 

subsume as várias etnias – e, portanto, as várias humanidades – na categoria 

genérica de „índio‟; o branco estaria, assim, assumindo o papel deste Outro. 

Até aqui, argumentei sobre a identidade enquanto algo processual, e a 

despeito de termos falado de diferenças que são dadas, falamos também em índios 

se „transformando‟ em brancos, o que se dá pela ingestão dos seus alimentos, pela 

troca de substâncias, pelo local onde a pessoa vive etc. Da mesma forma, falamos 

em índias que são „consubstanciadas‟ pelo marido e os parentes dele, para que aos 

poucos se tornem „familiares‟. No entanto, deve-se destacar a dimensão do dado 

que as identidades informam, pois elas são irreversíveis, e a despeito de tantas 

transformações, uma identidade original ainda deve permanecer. Assim, escreve 

Lasmar a respeito das diferenças étnicas „naturalizadas‟: 

 

Isso se expressa, por exemplo, no fato de uma pessoa poder apenas imitar a 

língua de seus afins e jamais falar propriamente (...), da mesma forma que o 

membro de um grupo exógamo não é capaz de fabricar um objeto que, no 

sistema de especialização artesanal, seja monopólio do outro. Quando muito, 

pode produzir um simulacro. (Lasmar, 2005, p. 189) 

 

Ainda em relação a isto, é interessante notar como procedem as mulheres 

que têm filhos com brancos. Não raro seus pais concedem um nome ancestral de 
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seu sib ao neto, como forma de protegê-lo, ou despoluí-lo, de sua ascendência 

ocidental. Este recurso de proteção ao filho inflete todo o padrão de socialidade 

‟tradicional‟ dos índios da região, uma vez que é o nome do sib da mãe que está 

sendo dado à criança. Não obstante as difamações dos irmãos, que vêem nisto uma 

expropriação de uma prerrogativa que até então lhes era de direito, qual seja poder 

transmitir aos seus próprios filhos a „força de vida‟ do grupo, esta prática, mesmo 

que se apresente socialmente „subversiva‟, ainda parece carregar menos efeitos 

danosos que uma „criança misturada‟. 

Assim, é quanto à dimensão dada da diferença que a segunda questão desta 

seção poderia ser respondida. Se a alteridade branca oblitera a alteridade indígena, 

isto é agenciado pelos índios, e justamente por ser agenciado, é que é um processo 

parcial, incompleto. Um devir. Não há como se abster completamente da identidade. 

Quando os índios o fazem ao se dizerem brancos, o são em relação a outrem. Assim 

entendo quando as índias jovens dizem ser mais brancas que as „meninas de sítio‟, 

mas inevitavelmente índias diante dos brancos (LASMAR, 2005, p. 191). Clarice 

Cohn (2001) nota que, entre os Waiãpi, esse processo transformativo da identidade 

opera também de modo reverso, rumo à indianidade. Os Waiãpi da porção brasileira, 

em suas mobilizações de „resgate cultural‟, servem de estoque simbólico indígena 

aos Waiãpi da porção guianense. Estes, por sua vez, já „civilizados‟, servem aos 

Waiãpi brasileiros como estoque simbólico ocidental. No entanto, os „símbolos 

indígenas‟ e os „símbolos ocidentais‟ não necessariamente estão em relação de 

igualdade. Como adverte José Kelly (2005), em consonância com Manuela Carneiro 

da Cunha (1998), após a presença dos brancos no contexto Amazônico, houve a 

passagem “de um isomorfismo igualitário para uma rede de dominação” (KELLY, 

2005, nota 8) na relação entre ambos os agentes. Ou seja, as coisas da civilização 

passaram a prevalecer em termos de importância sobre as coisas dos índios. Isto 

pode ser notado pela configuração social que ao longo do contato conformou índios 

e brancos, e cuja lógica de socialidade esteve pautada justamente na posse de bens 

ocidentais. Ainda assim, se transpuséssemos o argumento de Kelly para o Alto Rio 

Negro, o que teria sido substituído pela rede de dominação não seria um 

„isomorfismo igualitário‟, mas outro sistema hierárquico, aquele „tradicional‟ entre as 

etnias da região. 

Todavia, e mais uma vez reforçando a dimensão dada da diferença, vemos 

atualmente a contrapartida do movimento de tornar-se branco: índios preocupados 
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com as implicações desta transformação, bem como a indistinção que subsumiu as 

diferentes etnias à categoria genérica de índio, se empenham em abrandar tais 

influências recorrendo justamente às suas “culturas”. Através de políticas de 

patrimonialização, registros de narrativas dos antigos e criação de „escolas 

indígenas‟, os índios julgam atenuar as influências da “civilização”. Ao mesmo 

tempo, é por meio dessa mesma “civilização” que a “cultura” é possibilitada, uma vez 

que são os índios escolarizados – ou aqueles em contato efetivo com os brancos – 

que promovem ações de „resgate cultural‟, seja em São Gabriel ou nas comunidades 

ribeirinhas. Nesse registro, a “civilização” tanto é uma alteridade que diferencia 

índios (à medida que uns se dizem „mais brancos‟ que outros), como a alteridade 

que possibilita os índios se dizerem „mais índios‟ que outros, uma vez que o são 

mediante seu conhecimento da “civilização”. No próximo capítulo, me detenho a esta 

transformação em índio que os índios do Alto Rio Negro efetivam. 
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4. “CULTURA” 

 

 

Recentemente26, índios Tariano do sib Koivathe intercederam junto ao 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que então fazia do Rio 

Negro uma das áreas-piloto para políticas de patrimônio imaterial, a possibilidade de 

se registrar visualmente as várias pedras da Cachoeira de Iauaretê, que margeia a 

cidade homônima, e onde está a maioria das pessoas do grupo. A disposição e a 

forma daquelas pedras contam a história do processo de morte de Okhomi27, o 

demiurgo Tariano. Enquanto fugia da Gente-onça – que o tinha por alimento –, 

Okhomi se metamorfoseou em vários seres a fim de não ser pêgo pelo inimigos. As 

pedras da Cachoeira de Iauaretê são como a constatação dessa fuga, pois várias 

delas são as próprias transformações do demiurgo. Com o registro fotográfico das 

pedras, os Tariano tinham por objetivo 'preservar' sua “cultura”, a qual, segundo eles, 

está se acabando aos poucos, dado o desconhecimento dos jovens, a morte dos 

poucos velhos conhecedores, a influência dos brancos, etc. 

No entanto, se as pedras são elementos da “cultura” tariano, a história que 

elas contam não é propriedade exclusiva do grupo. Como dito anteriormente, as 

diferentes etnias do Alto Rio Negro compartilham os mitos, ainda que sustentem 

interpretações distintas sobre eles. Mesmo assim, para que os narradores construam 

suas Bonitas Linhas de Origem28, precisam recorrer aos eventos míticos que 

contemplam as histórias dos demais grupos além do seu. Daí o incômodo dos índios 

da etnia Tukano, por exemplo, ao ver as pedras da Cachoeira serem registradas em 

nome dos índios Tariano. O processo de morte de Okhomi, o demiurgo Tariano, está 

contemplado na mitologia Tukano, que tem uma versão específica sobre o ocorrido. 

                                            
26 Este episódio ocorreu em Maio de 2004, é analisado por Andrello (2006b)  
 
27 O processo de morte, assim como o de registro das pedras, estão documentados no 
Dossiê do IPHAN, Cachoeira de Iauaretê (IPHAN, 2007), e são analisados por Andrello 
(2009). 
 
28 Estas linhas são feitas ou em pensamento, ou entoadas cerimonialmente. O 
narrador (e, portanto, conhecedor) passa pelas distintas Casas de Transformação, 
nomeando-as, assim como delineando suas qualidades e as de quem esteve ali  
(CABALZAR, 2010, p. 81).  
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Além disso, o ponto onde estão as pedras é rico em recursos aquáticos, e tê-las 

sobre „direito‟ – criando um patrimônio imaterial reconhecido pelo Estado –, implica 

em ter direito sobre o usufruto de tais recursos, que são visados na região.  

A iniciativa de patrimonializar as pedras da Cachoeira, assim como as 

contestações que aparecem durante o processo de registro, indicam que a dinâmica 

da relação entre os índios ainda supõe digressões em torno dos eventos míticos. 

Nestes embates, prioridades são definidas, direitos são legitimados ou contestados; 

ou seja, as narrativas sobre os eventos míticos ordenam os eventos presentes. Mas 

para o caso da patrimonialização das pedras da Cachoeira de Iauaretê, é válido 

dizer que tanto os Tariano do sib Koivathe como os Tukano, são grupos privilegiados 

na hierarquia da região29. Quero dizer, com isto, que as políticas pautadas em 

prerrogativas míticas são uma estratégia característica das etnias de alta hierarquia. 

Podemos pensar, neste caso, as recentes transformações 'externas' que 

aconteceram no Alto Rio Negro, e que incidiram sobre o ordenamento hierárquico 

característico da região. Dentre estas transformações, lembremos aqui a educação 

escolar ocidental, que proporcionou aos índios das mais variadas etnias alçar 

posições importantes em suas comunidades. Assim sendo, professores, agentes de 

saúde e demais assalariados passaram a ter tão ou mais notoriedade que aquelas 

pessoas cujo prestígio era sustentado pelas prerrogativas de sua etnia. São estas 

últimas, então, que recorrem mais enfaticamente a políticas de 'resgate cultural', na 

esperança de que possam restituir sua importância e notoriedade entre os demais. 

Além do registro de patrimônio – que por sua vez é convertido em 

documentos, livros, dossiês – outros elementos “culturais” são mobilizados pelos 

índios do Alto Rio Negro. Entre eles, está a repatriação de bens indígenas outrora 

expropriados pelos missionários (ANDRELLO, 2006a). Refiro-me, aqui, à procura 

dos Tariano por seus enfeites cerimoniais, que foram recolhidos pelos religiosos no 

tempo em que a missão ainda representava o papel de autoridade local em Iauaretê. 

Os enfeites, bem como os rituais em que eles eram mostrados, foram talvez os 

principais alvos dos salesianos em seu programa civilizador. Porém, apesar de 

condenarem as práticas indígenas os padres ainda guardavam estes artefatos, fato 

                                            
29 Os Tukano, além de questionarem a validade do registro das pedras, reclamam 
direitos por serem os moradores legítimos de Iauaretê, como eles mesmos se definem. 
Sustentam esta posição por ser sabido que os Tariano (grupo aruak e superior na 
hierarquia do Uaupés), migraram do rio Içana, ao norte, para Iauaretê, ainda que em 
tempos pré-coloniais. Aos poucos foram tukanizados e incorporados à socialidade 
altorionegrina, o que é pano de fundo para embates em torno de prerrogativas.  
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este que é apontado pelos índios como um tanto paradoxal, uma vez os padres 

consideravam tais itens 'coisas do diabo'. Os Tariano, sabendo então que uma boa 

quantidade de seus enfeites estava guardada em um museu administrado por 

missionários, em Manaus, foram ao local e requisitaram aos padres a repatriação 

daqueles bens. Vale dizer também, que os objetos estavam alocados em caixas, o 

que, pode-se aventar, seja algo notório aos índios, uma vez que se referem aos seus 

ancestrais como portadores de 'caixas de enfeites'. De todo modo, tê-los reavido foi 

de especial interesse aos índios, que já não tinham mais tinham aqueles objetos, e 

que não mais sabiam fabricá-los, como mostra o documento visual do Dossiê 

Cachoeiras de Iauaretê. (IPHAN, 2007). 

Além dos bens 'tradicionais', os bens da “civilização” também podem ser 

convertidos em objetos “culturais”. É o caso dos livros de narrativas míticas, que 

atualmente estão reunidos na coleção Narradores Indígenas do Rio Negro – 

Memória, Identidade e Patrimônio Material. Estes livros (ao todo sete, nesta coleção) 

são feitos por filhos de conhecedores, que registram as falas do pai e de seus avôs 

acerca dos eventos ocorridos no tempo mítico. Estes livros são de especial valor por 

vários motivos. Primeiro, por „reporem‟ o estoque material de bens tidos como 

“culturais”. Tendo em mente a expropriação dos objetos cerimoniais pelos padres 

(como visto acima), os livros estariam cumprindo a função de restituição de 

determinado tipo de bem – material, no caso30. Segundo, os livros são interessantes 

aos índios à medida possuem registros de 'conhecimentos de maior valor', narrados 

por conhecedores mais velhos – do contrário, talvez fossem de pouca serventia, pois 

as narrativas míticas só podem ser conduzidas por estes conhecedores. Além disto, 

e numa medida mais óbvia e emergencial, os livros 'preservam' a integridade destas 

histórias. No entanto, no caso das narrativas do Alto Rio Negro a „preservação‟ 

parece ser antes um efeito colateral do que o resultado que os índios esperam com 

as políticas de „resgate‟. Em outro artigo (2009), Andrello diz ter participado de 

reuniões indígenas que discutiam o tema „resgate „cultural‟, e nelas os próprios 

índios apresentavam insatisfação quanto ao emprego do termo 'proteção' para as 

atividades que diziam respeito à “cultura”. Destacavam, sobretudo, que não queriam 

'sovinar' a “cultura”, mas, pelo contrário, fazê-la circular. Trata-se, então, de saber 

em que constitui esta circulação, e em que medida ela satisfaz os índios.  

                                            
30 Desenvolvo este tópico na segunda seção do capítulo.  
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Seja como for, da mesma forma como acontece na patrimonialização das 

pedras da Cachoeira de Iauaretê, as demais políticas de 'resgate cultural' ensejam 

transformações prospectivas (o que chega a ser redundante). Se muitas vezes elas 

são legitimadas por discursos sobre a 'perda' ou a pureza do 'passado' (em 

detrimento da consentida desordem do presente), isto remonta antes à condição 

para a sua realização, que a impossível tarefa de fazer as coisas serem exatamente 

o que foram outrora. Como sugere Gonçalves (2002), as práticas de 'resgate cultural' 

são formas de ação. Elas caracterizam-se, ao mesmo tempo, pela busca por um 

passado autêntico (o que tem seus resultados), e por intenções direcionadas ao 

presente e ao futuro, ainda que justificadas por uma autenticidade pretérita. 

Voltando aos livros – e tendo em mente a noção das „políticas culturais‟ 

enquanto formas de ação –, eles parecem resultar de um importante „movimento 

reflexivo‟ dos índios do Alto Rio Negro, que, mediante várias ações, questionam o 

estatuto do conhecimento em vigor na região. Recordemos, aqui, que foi o 

conhecimento o principal instrumento do programa civilizador salesiano – note-se, 

por exemplo, a centralidade dos colégios na política da Missão (OLIVEIRA, p.101). 

Uma grande parcela da população indígena freqüentou estes colégios, e atualmente 

se dizem recompensados pelos esforços dos religiosos em tê-los educado. No 

entanto, há aqueles que sentem a ausência do conhecimento dos mais velhos, uma 

vez que o acesso a estes saberes foi dificultado (ou mesmo impedido) pelos padres 

quando implantaram os colégios e os internatos. A estes índios interessados nos 

conhecimentos ancestrais, a saída para o vazio que permanece em sua formação é 

justamente mobilizar políticas „culturais‟. Passo, então, a tomá-las como operadores 

de uma motivação maior, marcada justamente por este „movimento reflexivo‟. 

 Os livros de narrativas, no entanto, não se afiguram como o ponto-chave 

deste questionamento da exclusividade do saber ocidental – ainda que sejam, 

também, bastante importantes. Faz parte do processo, e talvez de modo mais crítico, 

a criação de Escolas Indígenas por parte das diferentes etnias do Alto Rio Negro. 

Essas escolas são concebidas para serem sensíveis à vida levada nas aldeias, bem 

como aos eventos “culturais”. Assim, por exemplo, na Escola Indígena Tuyuka as 

crianças e os jovens são instruídos a pesquisarem os „conhecimentos de maior 

valor‟ de sua etnia, fazendo então incursões às casas dos mais velhos para lhes 

perguntarem acerca destes saberes (CABALZAR, 2010). Não obstante, ali também 

se visa preparar novos conhecedores, pois os mais velhos estão morrendo sem 
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deixar descendentes que cumpram a mesma especialidade que eles. Considerando, 

então, que seus filhos e netos pouco sabem acerca dos „conhecimentos de maior 

valor‟, pois foram educados pela missão, faz-se necessário prepará-los, para que 

conheçam estes saberes e, caso queiram continuar se dedicando a eles, que 

possam efetivamente manejá-los no futuro. 

Quanto a este estímulo em se ter novos conhecedores, é evidente que sua 

formação não acontecerá apenas na Escola Indígena, através de pesquisas e 

conversas com os mais velhos, ou pelos livros de narrativas míticas. Este é um 

ponto bastante tocado pelos conhecedores Tuyuka. Dizem eles que as pessoas 

estão interessadas em conhecer, mas quando das dificuldades em se manejar os 

conhecimentos, em levá-los a sério, elas acabam por não se comprometer com o 

duro processo que o conhecimento pressupõe. Pois, para se ter „saberes de maior 

valor‟, ou ter o corpo ornado de enfeites e potências ancestrais, é necessário jejuar, 

ser cauteloso ao entrar nos rios, benzer os alimentos antes de ingeri-los, fazer o uso 

de substâncias para se ter melhores visões, saber retirá-las do corpo, conversar com 

outras pessoas, ouvi-las, entre outros procedimentos que tornam a especialidade do 

„conhecedor‟ menos atrativa. Conhecer envolve perigos, e o comedimento para com 

o corpo e para com os saberes deve ser respeitado para que não corra riscos aquele 

que se serve do conhecimento.  

Um caso que exemplifica a dimensão destas restrições e perigos aconteceu 

em uma reunião promovida pelos Tuyuka do Piraparaná, na Colômbia, que então 

convidavam jovens Tuyuka de outras regiões para fazerem uma incursão à sua 

aldeia, a fim de que aprofundassem seus conhecimentos. Naquela ocasião, 

aconteceria um ritual de iniciação masculina, momento em que os jovens são 

apresentados às flautas de Jurupari. No entanto, os conhecedores Tuyuka do lado 

brasileiro (no caso, os do Alto Tiquié), e com quem Flora Cabalzar trabalha, 

aventaram sobre o perigo que corriam seus alunos, caso fossem ao encontro. 

Mesmo estimulando este tipo de intercâmbio, os conhecedores diziam que os jovens 

do Alto Tiquié não estavam devidamente preparados para manejar as flautas de 

jurupari, e caso o fizessem, a incursão poderia acabar em doenças e mortes 

(CABALZAR, 2010, p.217). No entanto, também os próprios conhecedores estes 

intercâmbios, mas para saber como melhor ensinar os jovens de sua região. Como 

contrapartida às flautas de jurupari, os interlocutores de Cabalzar estudavam a 

possibilidade de iniciar os jovens com o ipadu, um alucinógeno, ainda que menos 
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poderoso que as flautas. 

Aqui, já estaríamos entrando em discussões sobre o regime de transmissão 

dos saberes indígenas. O que, em verdade, não é um problema, pois este tópico 

pode ajudar a compreender as bases que sustentam a ação dos índios quando 

efetuam o „movimento reflexivo‟ do qual vínhamos falando. No entanto, como fora 

visto, não são apenas as escolas indígenas (e as discussões sobre a transmissão de 

saberes) que são mobilizadas na revisão dos índios sobre o estatuto do 

conhecimento ocidental na sua região. Neste movimento, também estão os livros de 

narrativas míticas, que não podem ser deixados de lado. Isto, pois a própria 

materialização de histórias ancestrais em livros já parece ser algo muito significativo 

aos índios. Como fora visto no capítulo anterior, os objetos assumem uma posição 

destacada na composição do socius no Alto Rio Negro. Sendo assim, não só os 

livros, como todas as demais objetificações “culturais” poderiam ser analisadas sob 

este escopo. Entretanto, por conservarem as falas de conhecedores de „saberes 

maiores‟ (o que tem implicações importantes), reservo aos livros as análises que 

dizem respeito aos objetos “culturais”. Na sequência, tento incluir também a relação 

da Escola Indígena Tuyuka com a rede de transmissão de saberes Tuyuka. 

  

 

 4.1 CULTURA 

 

 

 Nas narrativas de origem da humanidade31, a gestação dos homens é 

concluída somente após diversas tentativas. Enquanto o universo é composto, Sol, 

Trovão, Lua, entre outras agências, se esforçam para dar vida aos seres humanos, 

mas suas empresas invariavelmente fracassam. Estas potências criadoras não são, 

no entanto, os primeiros habitantes do cosmos. Ye'pâ, um demiurgo maior, originou-

os mediante pensamentos e a fumaça de seu cigarro, e teve a esperança de que 

seus „filhos‟, estando devidamente paramentados, pudessem eles mesmos gestar a 

humanidade. Porém, as agências criadoras (Sol, Trovão e Lua) pouco sabiam 

operacionalizar os 'instrumentos de vida' entregues por Ye'pâ. Ora o faziam 

                                            
31 Valho-me da versão Tukano encontrada em Andrello (2006a, cap. 6). Os detalhes do 
mito são muitos, e para os fins do texto acabaram sendo, em sua maioria, 
desconsiderados. 
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erroneamente, negligenciando algum procedimento, ora se esqueciam da criação do 

mundo e iam se dedicar a outras atividades. É só quando Ye’pâ lhes concede 

adornos cerimoniais, tidos como poderosos „instrumentos de vida e transformação‟, 

que estas agências conseguem fazer surgir os homens.  

A partir da aquisição dos adornos, um processo transformativo entra em 

curso. Sol, Lua e Trovão, tendo incrementado seus poderes com os objetos 

recebidos, tornam-se eles mesmos outros seres, e uma de suas transformações 

culmina na Cobra-canoa, a progenitora dos ancestrais humanos. Estes, porém, 

ainda não têm a corporeidade humana. São peixes, e é preciso deslocá-los a um 

ponto específico (a Cachoeira de Ipanoré) onde poderão emergir das águas e vir a 

ser gente. Tendo se transformado definitivamente em humanos, os ancestrais 

seguem diferentes destinos. Cada um conhece determinadas Casas de 

Transformação, alia-se a determinadas potências e é ornado e nomeado de forma 

particular, se distinguindo dos demais ancestrais. Tem, portanto, uma „força de vida‟ 

própria, composta pelos bens e nomes que adquiriu ao longo de suas andanças pelo 

Rio Negro. 

É importante notar, também, que depois de terem deixado sua condição de 

peixe – passando pela Cachoeira de Ipanoré – os ancestrais nascem ainda crianças, 

e é preciso haver substâncias, nomes e objetos para que possam desenvolver seu 

corpo. A mesma coisa acontece com os seus descendentes contemporâneos. Nos 

rituais de nominação e iniciação, em que a criança e o jovem, respectivamente, têm 

sua alma benzida, os encantamentos são feitos de nomes e de objetos. Em verdade, 

estes itens se afiguram como a própria alma da pessoa. O xamã não benze o corpo, 

mas o banco, a cuia, as substâncias e os enfeites que estão dentro dele. A mesma 

coisa acontece quando a pessoa adoece. Os males estarão alocados nos objetos 

que constituem seu corpo, e será preciso limpá-los através de benzimentos. Assim 

sendo, podemos hipotetizar que a pessoa, no Alto Rio Negro, seja 'constituída' por 

objetos. 

Mas os objetos não são apenas a essência das pessoas. Eles também 

constituem (e particularizam) os coletivos. Assim, por exemplo, os Desana são tidos 

como poderosos xamãs kumua por terem recebido de seus demiurgos o paricá, um 

alucinógeno utilizado para se ter „melhores visões‟. Os Tuyuka, por sua vez, são 

grandes dançadores; suas almas são benzidas com caldos de frutas doces, bastões 

de dança, entre outros instrumentos que informam um dançador-conhecedor (baya). 
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Da mesma forma, os brancos são, dentre outras coisas, fabricantes de mercadorias, 

especialidade que lhes foi atribuída já na origem da humanidade, e o que lhes difere 

radicalmente dos índios. 

Se os grupos se diferenciam por suas especialidades e, por decorrência, 

pelos objetos que manejam, não podemos dizer, todavia, que os objetos sejam, por 

isso, inalienáveis. Pelo contrário, podem e devem estar em movimento, pois 

guardam qualidades de pessoas e de grupos, e ao circularem, circulam também os 

saberes neles contidos. É sobre isto, inclusive, que incide as práticas de 

diferenciação entre os índios do Alto Rio Negro32. Um conhecedor, ao citar nomes e 

objetos para falar de alguém (pois é mediante estes operadores que se fala do 

outro) não pode deixar de ter em mente a procedência daquilo que diz. Ou seja, se 

faz necessário saber quem disse tal coisa (se foi um 'irmão maior', se foi um 'irmão 

menor'), para que não se corra o perigo de atribuir potências, objetos e nomes 

erroneamente. É válido lembrar, também, que o que compõe estas falas são as 

passagens que o narrador faz, em pensamento, por Casas de Transformação, 

caracterizando-as. Ou seja, além de trabalhar com a história de outros 

conhecedores, ele está ligado diretamente a potências ancestrais quando fala. 

Assim, caso não proceda da maneira correta em suas Bonitas Linhas, o narrador 

estará falando 'à toa'33 (CABALZAR, 2010, p.85).  

Considerando, então, que é enquanto qualidades „constitutivas‟ (do corpo, dos 

coletivos, dos saberes) que os objetos são socializados no Alto Rio Negro, podemos 

aventar se estas considerações são cabíveis também para as objetificações 

"culturais" em curso na região. Isto parece ser o caso dos livros de narrativas 

míticas, por exemplo. Ao materializarem os conhecimentos e as histórias na escrita, 

os índios atualizam a situação de seu grupo por meio destas novas insígnias. Os 

livros de narrativas são um objeto poderoso, pois carregam algo da potência dos 

brancos34, ao passo que são, ao mesmo tempo, „domesticados‟: a história que 

                                            
32 Um evento formal onde há embates entre narradores é o momento que antecede as 
trocas num dabucuri, tal como visto no capítulo anterior. De todo modo, em encontros 
informais as práticas de altercação também ocorrem.  
 
33 „Falar à toa‟ é uma expressão util izada para repreender aqueles que dizem algo sem 
considerar a posição de seus „irmãos maiores‟, sejam estes membros do próprio sib ou 
de outra etnia. Uma fala assim não possui potência. É, em suma, uma fala sem 
conhecimento – e àquele que a diz, pode receber represália por estar nomeando sem 
cautela outras agências. 
 
34 No tempo de fixação das missões, as notas de dinheiro começam a aparecer no Alto 
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guardam é contada do ponto de vista dos índios e – o que é importante – narrada 

por pessoas detentoras de „conhecimentos de maior valor‟. Os livros, portanto, não 

falam à toa.  Podem cristalizar versões de um único grupo sobre as origens do 

mundo, bem como serem lidos por pessoas dos mais distantes lugares. É estas 

propriedades que fazem dos livros algo interessante para os índios do Alto Rio 

Negro. 

Além disto, o conteúdo dos livros se presta a auxiliar a formação de novos 

conhecedores. Não só os registros de narrativas míticas são elaborados, mas outros 

livros e publicações são feitos no âmbito das escolas indígenas, tal como acontece 

na Escola Utapinopona Tuyuka, analisada por Cabalzar (2010). Entre outras coisas, 

os alunos dessa escola são incitados a fazerem pesquisas, as quais resultam em 

documentos, e em uma maior informação por parte deles sobre “cultura” de sua 

etnia. No entanto, como já dito, para o caso da formação de novos conhecedores 

mesmo o aprendizado vindo dos livros não é suficiente. As restrições e os jejuns que 

devem ser feitos têm como motivo afastar o conhecedor dos perigosos que o 

conhecimento supõe. Para entender esta relação entre conhecimento e perigo, 

podemos voltar para a „constituição‟ da pessoa no Alto Rio Negro. 

Para intencionar as qualidades de conhecedor na alma de uma pessoa35, o 

benzedor deve impregnar o corpo dela com muito mais objetos e intenções do que 

faria a uma pessoa „comum‟. No caso Tuyuka, por exemplo, a alma de uma criança 

que será nomeada baya (o conhecedor-dançador Tuyuka) deverá, desde já, ser 

constituída de flautas de jurupari. No entanto, estando paramentada com grandes 

potências, é que os perigos aparecem. Ao que a literatura indica (ANDRELLO, 

2006a; CABALZAR, 2010), um corpo paramentado é um corpo visível aos 

ancestrais. Tendo eles mesmos se constituídos por objetos, uma pessoa 

completamente ornada torna-se, também, um semelhante. No entanto, se ela se 

„humaniza‟ diante dos ancestrais, se „desumaniza‟ na perspectiva de outras Gentes. 

Podemos voltar, aqui, à Gente-peixe, referida em algumas passagens do segundo 

capítulo. Esta Gente não pôde ascender ao estatuto de seres humanos, fato que os 

                                                                                                                                        
Rio Negro (ANDRELLO, 2006a), e o cuidado e a importância que os brancos tem  com 
elas é notável aos olhos dos índios. A mesma coisa acontece com os documentos 
oficiais e com os livros. Geraldo Andrello, ao transcrever a mitologia tukano (e o que 
resultou em uma das publicações da coleção referida acima), recebeu a alcunha de 
Kumu papera  ou,  em tukano, „xamã do papel‟.  
35 A índole – e, por decorrência, a especialidade – da criança a ser batizada, deve ser 
„sentida‟ por ele.  
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faz guardar rancor daqueles que têm a corporeidade humana – os ancestrais, em 

sentido absoluto, e os humanos contemporâneos, a sua imagem e semelhança. 

Assim, os benzimentos se prestam a acalmar estas Gentes, ou entrosá-las aos 

homens. Oferecem-se, então, caldos de frutas doces, cigarros, entre outras coisas 

humanas, as quais farão se sentir entre os seus (ou, talvez, negligenciando este 

jogo de perspectivas, mais „humanas‟ que os seus, dado que a Gente-peixe é 

eternamente desconsolada36). Assim sendo, com o benzimento busca-se diminuir a 

distância entre os diferentes pontos de vista entre os seres. 

 No entanto, estes são procedimentos „ideais‟, e a despeito de novos 

conhecedores estarem sendo formados, muitos dos preceitos que informam seu 

estatuto – tal qual mostrado acima – são hoje abrandados. Mesmo os interlocutores 

de Cabalzar, que podem ser considerados „velhos conhecedores‟, não foram 

apresentados, em sua juventude, às flautas de jurupari. Bem como não foram todos 

que receberam os conhecimentos de seus pais, ou dos conhecedores de seu sib. 

Como dito, muitos deles foram educados no internato e nos colégios, e somente 

mais tarde tiveram contato com os „saberes de maior valor‟, através do ensinamento 

de outros conhecedores que não seus pais. Como diz um deles: “todos nós vivemos 

circulando” (CABALZAR, 2010, p.135). No contexto desta fala, o conhecedor 

respondia a críticas que outros índios faziam sobre o fato de ele estar ensinando os 

„conhecimentos de maior valor‟ de forma indiscriminada – ou, se não de modo tão 

precipitado, ao menos mais flexível de como foram transmitidos outrora. Ou seja, 

que estivesse educando os jovens da mesma forma como foi educado em sua 

juventude, negligenciando a transmissão patrilinear dos saberes. Entretanto, os 

conhecedores dizem que todos circulam, atualmente, sendo impossível as pessoas 

viverem apenas na „capoeira de seus avôs‟ (CABALZAR, 2010, p.237). 

 Entretanto, estes abrandamentos não são exclusivos dos 

benzedores/conhecedores37. Incidem também sobre a vida dos índios „comuns‟. 

Assim, os conhecedores dizem que pelo fato de as pessoas não mais benzerem as 

comidas; se alimentarem de alimentos dos brancos, entre outras coisas, suas almas 

                                            
36 Em Tuyuka, a Gente-peixe recebe, também, os nomes Gente-da-Tristeza e Gente-
do-Mal-Agouro. 
 
37 Tomo estas categorias como sinônimas apenas neste caso dos Tuyuka, em que os 
dançadores-benzedores são, também, os detentores de niromakañe, o conjunto dos 
„saberes de maior valor ‟ do grupo.  
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não podem ser devidamente ornadas, pois caso o sejam, serão alvos mais fáceis 

das Gentes-de-Mal Agouro. No entanto, os índios (sejam das comunidades 

ribeirinhas, sejam das cidades) eventualmente procuram os benzedores38. O fazem 

principalmente para batizar as crianças recém-nascidas (através do ritual de 

nominação), e, com menos freqüência, para curas, procedimentos de parto, 

conselhos etc. Os benzedores, por sua vez, cientes de que seus pacientes não 

jejuam, acabam por fazer excursões menores em suas encantações. Assim, ao 

invés de nomear e percorrer as Casas de Transformação, eles situam em seu 

pensamento apenas a localidade exata onde a pessoa nasceu, para que não se 

corra o risco de ativar Casas desconhecidas ao corpo do paciente, e mesmo para 

que o próprio benzedor não precise realizar grandes dietas, destinadas a quem, 

como ele sabe, pouco caso faz com os jejuns determinados pela encantação. Uma 

segunda estratégia de abrandamento dos benzedores, talvez até mais extremada, é 

intencionar qualidades outras no corpo da pessoa. Assim, um dos interlocutores de 

Cabalzar, prevendo a alimentação indiscriminada de carnes e de gorduras dos 

demais índios, comentava sobre o fato de que, no benzimento, possam ser 

„encorporados‟ animais carnívoros na alma dos pacientes (CABALZAR, 2010, p. 

135). Procedendo desta maneira, espera-se que, com a alma impregnada de 

intenções carnívoras, a pessoa não sofra problemas advindos da dieta descomedida 

da carne. Pode-se considerar, entretanto, que este segundo procedimento se trate 

de permitir o ponto de vista do outro (o animal carnívoro), ao passo que se perde 

algo do ponto de vista humano. Isto, pois a questão não se trata apenas da 

qualidade nociva da carne e da gordura, mas de se estar comendo da mesma 

maneira que os animais. 

 Tanto os abrandamentos dos “saberes de maior valor”, como estes que dizem 

respeito ao manejo da alma das pessoas „ordinárias‟, parecem motivar as práticas 

de resgate “cultural”. Estas, por sua vez, são sistematicamente alinhadas à cultura. 

Do contrário, elas serviriam „à toa‟, da mesma forma que as linhas narrativas mal 

traçadas. Assim, os Tuyuka enfatizam veementemente os comedimentos e restrições 

por parte dos conhecedores. Na etnografia de Flora Cabalzar, não se vê 

comentários acerca da recomendação de se abrandar os jejuns, por exemplo. Pelo 

contrário, para que haja potência na fala, há de fazê-los. Os livros, por seu turno, 

                                            
38 Pois, como diz um dos interlocutores de Cabalzar, „eles não se oferecem‟. ( 2010, 
p.167) 
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carregam algo da „força de vida‟ dos grupos, dado a legitimidade de seus autores-

conhecedores, e de sua importância enquanto objetos-suporte de conhecimento. 

Revelam-se portanto, simultaneamente como objetos “culturais” e culturais. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nos capítulos anteriores, busquei refletir sobre a localização da 'civilização' e 

da 'cultura' no repertório das populações indígenas do Alto Rio Negro. Como fora 

visto, estes termos são evocados pelos índios quando se referem às 

transformações. Assim, seja para propiciá-las (tal como fazem as mulheres 

indígenas que vão para a cidade), seja para contê-las (como o caso dos Tuyuka e 

sua escola indígena), a 'civilização' e a 'cultura' aparecem como operadores das 

transformações, e através dos quais os índios fundamentam suas práticas. 

 No entanto, é algo característico destes termos a ambiguidade que assumem, 

dado a amplitude dos assuntos que advogam para si, e a diversidade dos contextos 

em que aparecem. Para pensá-los, recorri ao recurso analítico proposto por Manuela 

Carneiro da Cunha (2009), a "cultura". Colocando-a entre aspas, a autora buscou 

destacar o viés reflexivo e auto-referenciado que os índios fazem da palavra. No 

entanto, para falarem de “cultura” os índios o fazem à sua própria maneira, ou seja, 

através de sua cultura (sem aspas). Assim sendo, a “cultura” é uma extensão da 

cultura, e esta, por seu turno, processada pela “cultura”. Implicam-se mutuamente, 

portanto. Tentei estender este mesmo raciocínio às categorias 'civilização' e 'cultura' 

dos índios do Alto Rio Negro, que tem ambos os termos consolidados em seu 

vocabulário e que, acima de tudo, se servem deles para pensar e agir sobre sua 

realidade. 

 A 'civilização', especificamente, prestou-se a esta ambiguidade. Sendo há 

muito conhecida dos índios da região, a 'civilização' tanto faz parte da dinâmica da 

relação entre próprios índios – lembrando-se aqui da configuração social do Alto Rio 

Negro, a qual é caracterizada por um eixo orientador que dispõe os diferentes 

grupos conforme a posse e o acesso que têm a mercadorias – como orienta a 

relação entre índios e brancos. Neste âmbito, vimos os índios falarem da 'civilização' 

para se referirem a si mesmos ('já somos civilizados') como para imprimirem a marca 

da alteridade ('estamos virando branco', ou 'não podemos sê-lo, pois o branco já 

nasceu sabendo fabricar mercadorias, e portanto têm a 'civilização' desde sempre39). 

                                            
39 Este argumento da 'fabricação' de mercadorias enquanto diacrít ico ocidental está 
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 A 'cultura', por sua vez, não se encaixa na dupla orientação que Manuela 

Carneiro da Cunha propôs para o termo. Isto, pois apesar de os índios do Alto Rio 

Negro forjarem suas concepções de 'nós' mediante práticas de diferenciação, e que 

isto aconteça, na atualidade, através da "cultura", não é ela, no entanto, que os 

informa sobre o Outro em sua integridade. A "cultura" particulariza, e também indica 

as potências do Outro (mediante seus objetos "culturais", ações de 'resgate cultural', 

patriominalizações etc.) mas, ao mesmo tempo, não se converte em uma forma de 

se especular reflexivamente sobre Outrem. Os brancos, por exemplo, não têm 

'cultura', mas 'civilização'. Não foram paramentados com enfeites e artefatos 

cerimoniais, mas com mercadorias e armas de fogo. Do mesmo modo, Andrello & 

Oliveira (2010) escrevem que a "cultura" se presta a compor o conjunto de 

"riquezas" dos índios do Alto Rio Negro; todavia, estas "riquezas" não podem ser 

estendidas às demais sociedades, pois não têm o caráter de equivalência. A 

"cultura", portanto, não é a antropologia que os índios fazem, mas um novo recurso 

de que se servem para falarem sobre si mesmos40. 

 Contudo, esta monografia não se deteve apenas às versões locais daquilo 

que Manuela Carneiro da Cunha propôs. O trabalho foi feito com base em três 

etnografias, e teve de considerar o circuito teórico de seus autores, ainda que o que 

fora exposto tenha se limitado à seleção de dados estritamente etnográficos. 

 Uma das questões que carrego, e que entremeiam estes dados, diz respeito à 

co-existência entre o pensamento mítico e o pensamento ocidental, e em que 

medida esta co-existência incide sobre a maneira de pensar das pessoas aqui 

estudadas. Não me pergunto, todavia, se as pessoas ainda têm ou deixam de ter 

suas motivações orientadas pelo pensamento mítico. Como sugeriu Lasmar em seu 

trabalho, as motivações das índias quando vão para a cidade só podem vir delas 

mesmas, ou seja, elas as 'inventaram' em seu contexto natal, e foi em relação a ele 

(e não à cidade, tão somente) que decidiram sair. E, seja como for, sob novos 

eventos o pensamento mítico se reordena em diferentes moldes – tal como a alusão 

à Baía de Guanabara como o verdadeiro Lago de Leite, onde teria emergido toda a 

humanidade. 

 Porém, se o pensamento mítico não deixa de estar presente nas ações dos 

                                                                                                                                        
presente em Kelly (2008).  
40 Quanto a isto, e ainda me referindo a Andrello (2009, p.21), ele diz ser a categoria 
tukano ahpeká (coisas outras), a que mais se aproxima daquilo que seria a 
antropologia 'reversa' dos índios do Alto Rio Negro.  
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índios, vemos também que eles recorrerem ao tradicional e ao moderno, por 

exemplo, para então agir sobre aquelas transformações que almejam – assim como 

sobre aquelas que tentam conter. Este tipo de dicotomia, no entanto, se afigura 

como própria da sociedade ocidental. Ela é pautada, sobretudo, em uma concepção 

linear do tempo, no qual os eventos vividos são distinguidos qualitativamente. Assim, 

ora esta linha é progressiva, ora é regressiva. No primeiro caso, vemos os índios 

falarem que 'estão na civilização', marcando, em contraponto, o discurso de que 

seus antepassados teriam vivido como „selvagens‟, em um ambiente insalubre, 

caracterizado pela exploração e violência dos brancos. No segundo caso, vemos o 

tempo presente ser representado de forma desordenada, caótica ('as coisas estão 

se perdendo'), e a ordem, por sua vez, encontrada somente no pretérito. Assim, os 

Tuyuka dizem que seus conhecimentos se esvaem à medida que são transmitidos e, 

contra isso, mobilizam políticas de resgate e potencialização da "cultura". 

 No entanto, se estas digressões pressupõem uma concepção 'tipológica' do 

tempo41, elas se coadunam ao tempo mítico, em que as potências ancestrais estão 

sempre presentes, e os eventos míticos são reprisados, ao invés de ultrapassados. 

Neste âmbito, a origem da humanidade é constantemente retomada e, a despeito da 

sequencialidade das histórias que conta, é entendida e atendida como se fosse um 

evento próximo. É neste sentido, então, que me pergunto sobre a relação entre 

estes dois tipos de pensamento. Se estão sendo justapostos, ainda que sejam 

incomensuráveis; ou se são conciliáveis e resultam, portanto, em novas formas de 

pensar, agir e, assim, controlar realidades. 

  

                                            
41 Valho-me, aqui, das considerações de Sally Price, parafraseando Johannes Fabian e 
o mote de seu livro Time and Other (1983). 
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