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NOSSOS DIAS. PALIKUR E FRONTEIRAS: IDENTIDADES E TE RRITÓRIO 
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 O nosso projeto de doutorado de história trata do tema seguinte: « A Política indigenista da 

França na Guiana Francesa, uma comparação com a política indigenista do Brasil, de 1946 aos 

nossos dias », ou seja, desde o início da "départementalisation", quando a colônia francesa se 

torna departamento francês. As políticas indigenistas na Guiana francesa e no Brasil não têm sido 

igualitárias. Essas práticas desiguais basearam-se em discursos diferentes: a indivisibilidade da 

nação francesa de um lado, a proteção dos indígenas do outro. Essa história é muito complexa, e 

para ser entendida de uma maneira mais global são necessários estudos comparativos, no caso de 

uma história comparativa Guiana francesa - Brasil, a fim de contribuir com uma relação governos 

nacionais-ameríndios menos desigual como também contribuir com a investigação de soluções 

mais adaptadas relativas ao acesso à « cidadania » dos povos indígenas, tendo em conta a sua 

especificidade sociocultural. 

 

Trata-se de compreender em que medida a situação atual dos Ameríndios resulta das políticas 

diferenciadas de cada Estado, relacionadas a representações simbólicas diferentes ("liberdade, 

igualdade fraternidade" versus "ordem e progresso"), mas também a uma situação histórica e 

política diferente. Trata-se de estudar igualmente a resposta dada pelos povos à imposição de uma 

"cidadania" em termos de etnicidade e recomposição étnica. 

 

 Foram várias as respostas das populações indígenas ribeirinhas do rio Oiapoque e dessa 

região da fronteira ao contato interétnico. O contato dos povos do baixo Oiapoque e do norte do 

Amapá- os Arawak e os Palikur- com os "brancos" se deu desde a segunda metade do século XVI 

e fazem parte dos povos que permaneceram até hoje em contato (P.GRENAND, 2006:109). A 

maioria dos Palikur está localizada nos dois lados da fronteira Brasil-Guiana Francesa, nas duas 

margens do Oyapoque. O total desta população é estimada em 1500 habitantes (F. GRENAND e 
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G. BERGOUNIOUX, 2002:2) .No alto e no médio Oyapoque, pode-se encontrar os Waiãpi (ou 

Wajãpi)i e os Teko, antigamente chamados Emerillon, de língua Tupi-Guarani. A ocupação 

Waiãpi é recente, assinalada nos arquivos a partir do início do século XIX. Segundo a 

documentação, estes vieram do lado francês, fugindo da expansão dos Portugueses que 

capturavam nativos para submete-los a escravidão. É certo que antes da perseguição dos 

portugueses ocupavam uma faixa contínua de terras entre o alto rio Iratapuru, no centro do 

Amapá e a margem esquerda do rio Oiapoque, na Guiana Francesa (DT GALLOIS, 1994:10).A 

população total da etnia é de cerca de 1.000 indivíduos, dentre eles 400 ficam na Área Indígena 

Waiãpi (D.T. GALLOIS, 1994:10)..Em 1950 uma pequena aldeia Galibi  se instalou do lado 

brasileiro, conhecida como São José dos Galibi quando o grupo chegou na área. Esta se localiza 

na margem direita do Oiapoque, próximo á cidade de Saint Georges. São incluídos nesta pesquisa 

os Galibi do Uaça, que ficam na terra indígena (TI) Uaçá, no município de Oiapoque, os povoso 

indígenas do norte do Para. Por fim cabe investigar sobre os Wayana que habitam a região de 

fronteira entre o Brasil (rio Paru de Leste, Pará) e a Guiana Francesa (alto rio Maroni e seus 

afluentes Tampok e Marouini).Trata-se de estudar esses povos variados e não só um, porque é 

interessante notar as variações de um povo a outro. 

 

Pode-se estudar primeiro a contribuição dos autores da antropologia e da história sobre o tema da 

comparação das políticas indigenistas e do indigenismo no Brasil. Em seguida, trata-se de ver 

como as leituras sobre etnicidade, política e re-elaboração cultural a partir do contato interétnico 

vão ajudar a nortear o nosso raciocínio sobre a recomposição étnica dos índios do Amapá, bem 

como os povos indígenas da Guiana francesa. Por fim, examinaremos um caso de povo vivendo 

no cada lado da fronteira, os Palikur, para analisar como vêem o processo aquele eles se vieram 

submetido, a política indigenista e como eles lidam como as diferentes identidades: etnicidade e 

nacionalidade. 

 

A CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES DA ANTROPOLOGIA E DA HIS TÓRIA. 

 

Na abordagem da comparação, pensamos em nos inspirar na análise de Stephen G. BAINES, que 

estuda como a cultura hegemônica de cada país reflete-se na legislação e sublinha a importância 

da ação das lideranças indígenas e das ONG. « Para refletir sobre uma questão tão ampla como a 
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política indigenista comparativa, torna-se necessário examinar a legislação indigenista,  a história 

do indigenismo de cada país e o lugar dos povos indígenas nas respectivas Constituições, além de 

recorrer a trabalhos de antropólogos, lideranças indígenas, advogados, indigenistas, e outros 

agentes que participam do processo da negociação de uma política indigenista » (S. BAINES, 

1997, sp.) 

 

Assim, na perspectiva comparativa, levamos em comsideração as principais diferenças das duas 

políticas indigenistas. Esse é o ponto central da questão. Mas em primeiro lugar, trata-se de 

perguntar se a formulação é adequada, pois, comparativamente ao Brasil, não se sabe se a França 

teve e tem uma "política indigenista" ou se, ao contrario, se vê obrigada, em alguns momentos e 

situações, de "adequar", "adaptar" suas políticas à questão indígena. Vide o Estatuto do Inini, que 

foi suspenso, e hoje substituído por medidas em torno do PAC (Parc Amazonien de Guyane). 

Políticas que não são destinadas aos índios, diretamente, mas a uma região onde vivem índios, 

que são sempre considerados "les habitants de..." (sud guyane, foret, parc...). Então, qual marca 

as autoridades dão às identidades dos grupos de um lado e do outro da fronteira guianesa? Na 

França, não há cidadãos especiais, como no Brasil, onde os índios têm um estatuto jurídico sui 

generis - essa diferença é que justifica o fato dos Wajapi, por exemplo, serem antes "índios" e 

depois Wajapi, diante do estado brasileiro. Na Guiana, não são nem índios nem Wajapi, são antes 

de tudo habitantes do município (commune) de Camopi. 

 

        No que se refere à política indigenista no Brasil, a reflexão enriqueceu-se, notadamente 

graças aos textos de Alcida Ramos, de J. Pacheco de Oliveria Filho, de S. Baines, e muitos 

outros, entre outros A.C. de Souza Lima, R. Cardoso de Oliveira, J. Monteiro, L.M. Rocha. A 

primeira autora ressalta a tradição crítica da etnologia indígena que se faz no Brasil (1998a). Ela 

explica a atuação do Estado sobre os indígenas, e ressalta a contradição seguinte: os povos 

indígenas compreendem somente 0.2% da população do Brasil, mas ocupam um lugar muito 

grande na consciência da nação. Ramos busca explicar a ideologia do indigenismo através das 

relações de índios do Brasil com instituições religiosas, organizações não-governamentais, 

agências oficiais tais como a FUNAI (fundação nacional do índio) e a disciplina da antropologia. 

 

Ramos mostra a flutuação existente entre valorização e desvalorização dos indígenas no Brasil. 
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Os comportamentos dos índios e não índios sobre relações interétnicas refletem a ambigüidade do 

Brasil para se pensar como uma nação. Neste sentido, os povos indígenas ilustram a contradição 

dos brasileiros entre o orgulho no pluralismo étnico e o desejo de homogeneidade nacional. Eles 

representam a ambivalência do "mal necessário". 

 

Pode ser interessante comparar esta relação complexa da ideologia do indigenismo com a nação, 

com o caso da Guiana francesa. Será que as populações indígenas representam um desafio 

ideológico mais forte do lado brasileiro? 

 

A nação francesa se pensa "une et indivisible". Na Guiana francesa, até os anos 1970, a ideologia 

assimilacionista (reproduzida pelos Crioules) colocava os Índios na categoria "não civilizados", 

sendo ocidental o modelo de integração. Mais recentemente, por causa de fluxos de imigração 

variados, e da politização de alguns povos até agora marginalizados, um debate sobre a « 

guianidade »-a identidade da Guiana- se desenvolveu. Nos conflitos de poderes, há uma relação 

triangular entre os povos indígenas politizados desde os anos 1980 (especialmente os Kalina), a 

elite política local que é crioule, e o Estado-nação francês, que pode considerar positivamente as 

reivindicações indígenas, o que tem tendência a reforçar o antagonismo povos indígenas / 

Crioulos. 

 

O lugar das populações indígenas na entidade guianesa e as relações que estas populações 

mantêm com os Crioulos, cristalizaram estes últimos anos uma parte do debate sobre a natureza 

da « guianidade ». Levando em consideração o princípio de um indianidade transnacional, « num 

espaço de referência imaginário à dimensão de planalto das Guianas e a bacia amazônica, o 

movimento indígena apareceu rapidamente no entender dos responsáveis crioulos como hostil à 

emergência de uma idéia comum da « guianidade » » (COLLOMB, 2001a). Neste contexto, trata-

se de estudar este paradoxo entre o papel desejado pela cultura creole de um lado, e o modelo de 

uma guianidade plural, também como o do « intercultural », de outro lado (COLLOMB, 2001a). 

 

        Para terminar as considerações sobre a contribuição de Alcida Ramos, retomamos o seu 

pensamento na palestra Uma crítica da desrazãon indigenista  (1998b), no qual critica a política 

indigenista. A autora pergunta: "como se faz e em que consiste essa defesa e proteção dos índios 
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pelo Estado, já que é o próprio Estado que incentiva a rapacidade civil contra as populações 

indígenas ao abrir ou deixar de abrir estradas no meio de territórios de índios, ao promover ou 

deixar acontecer a colonização branca em áreas indígenas"?  Quer mostrar o « papel da 

subjetividade como criadora de fatos da política indigenista ». Dá exemplos negativos, como 

aquele dos índios Xetá que foram extintos, mas também dá o exemplo do papel do juiz Novély 

Vilanova da Silva Reis que ajudou os Panará a reconquistar o território deles, em 1997. Em 

decorrência disso, Ramos expõe  « como o indigenismo brasileiro, a exemplo da construção do 

Império Britânico (conquistado in « a fit of absent-mindedness », ou seja, num acesso de 

distração), também se faz à base de acessos de distração. Penso inspirar-me neste trabalho sobre a 

subjetividade para a análise da política dos Franceses em relação aos Ameríndios na Guiana 

francesa. 

 

O segundo autor, João Pacheco de Oliveira Filho retoma algumas teorias sobre o contato 

interétnico e as critica (1988). Em primeiro lugar, evoca a noção de "situação colonial" elaborada 

por Georges Balandier, e sublinha dois pontos: o enfoque pela totalidade e "a recomendação de 

que os estudos de mudança social sejam sempre realizados "em situação" (p.43). Ele critica esta 

concepção da totalidade, dizendo que "não se operacionaliza (...) e revela-se como muito 

genérica." 

 

Em seguida, Oliveira Filho analisa e critica a teoria da fricção interétnica do Cardoso: mostra a 

preocupação de Cardoso de "salientar como componentes estruturais do contato o conflito e a 

interação continuada. (.) trata-se de modificar o foco da investigação, afastando-se de uma 

diretiva em termos de "mudança" ou de "contato cultural". Neste sentido, Cardoso tem a mesma 

diretiva teórica que Barth (1969), "deslocando a ênfase dos grupos étnicos enquanto "unidades 

portadores de cultura" para a sua existência e eficácia social como "tipos organizacionais"" 

(Oliveira Filho, 1988, p.45) 

 

Oliveira Filho destaca três limitações nesta teoria: a primeira é que "a discussão sobre integração 

tem como conseqüência a retomada de esquema dualista", análises econômicas e políticas mais 

clássicas. "A segunda limitação desse esquema sociológico é que reduz o campo de aplicação da 

noção de fricção interétnica, tomando uma particular modalidade de contato como modelo para 
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pensar todas as demais". (op.cit .p. 48) Aqui Oliveira Filho compara Cardoso de Oliveira a 

Frederic Barth (1969:11-15): Barth analisa relações que não são tão desiguais (Norte - Oeste do 

Pakistan), e o esquema do Barth é aberto a mais variedade. A terceira limitação se refere aos 

conceitos de "frentes de expansão" e "agentes interculturais". No que se refere ao primeiro 

conceito, ele comenta: "Um seringal, um castanhal, uma fazenda, um garimpo, podem ser 

comodamente pensados como uma expressão concreta de tipos diferentes de frentes de expansão. 

Mas um Posto indígena, uma missão religiosa, uma base militar, a atuação do regatão, a ação 

intermitente de órgãos federais em diferentes esferas - isso pode ser conceituado como frente de 

expansão?" (op.cit. p48). A tarefa lhe parece impossível de instituir uma unidade teórica entre o 

conceito de "frente de expansão" e o de "agente intercultural". Para resumir, o problema é de 

"como descrever e encarar teoricamente os indivíduos e grupos não indígenas que intervêm na 

situação de contato". 

 

A terceira teoria que Oliveira Filho analise é a noção de "encapsulamento", elaborada por 

F.Bailey (1969, apud OLIVEIRA FILHO, 1988). Ele criticá-lo porque não basta para uma analisa 

completa. O Bailey mantém muitos compromissos com a abordagem do estruturalismo clássico 

(a estrutura). Os desdobramentos mais recentes, como o de "grupos corpora dos de circunscrição" 

(R. Salisbury, apud Oliveira Filho,1988 : 53) desempenham o mesmo papel. 

 

Oliveira Filho busca outro conceito, alguns instrumentos analíticos de aplicação mais ampla. Ele 

parte de uma reapropriação de formulações de Gluckman, que falou de "situação social", no 

sentido da sobreposição de três elementos: atores sociais, ações destes atores e um ou vários 

evento(s), "que referencia a situação social a um dado momento do tempo". É uma abordagem 

construtivista. O Gluckman acha necessária a análise histórica. Oliveira Filho comenta: "Ao 

proceder a essa análise, Gluckman abre uma nova dimensão para o conceito de situação (.); surge 

(.) a elaboração de um modelo analítico que privilegia os padrões de interdependência". Esta 

noção implica assimetria ("oposição desigual") e também a dimensão de intencionalidade. 

Gluckman "desmistifica a aparente neutralidade de uma situação social" e mostra que ela 

responde a interesses de uma classe; o fator para manter o equilíbrio é "a força superior do grupo 

branco". Oliveira Filho usa a expressão "situação histórica", ligada a modelos de distribuição de 

poder entre diversos atores. O autor se refere a Barth, que inverte a postura tradicional, "de que 
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primeiro as unidades culturais são definidas e internamente organizadas, depois mantém relações 

externas umas com as outras. O contato interétnico é, ao contrario, um fato constitutivo, que 

preside à própria organização interna e ao estabelecimento da identidade de um grupo étnico". A 

adesão ao próprio código cultural de um indivíduo não é um fato automático, mas passa pela 

percepção da diferença. 

 

No caso do contato interétnico no Alto Solimões, Oliveira Filho define a noção de situação 

histórica "pela capacidade que assume temporiaramente uma agência de contato de produzir (...) 

valores e padrões organizativos, certo esquema de distribuição de poder e autoridade entre os 

diferentes atores sociais aí existentes, baseado em um conjunto de interdependências e no 

estabelecimento de determinados canais para resolução de conflitos". Essa dominação funciona 

por meio de interdependências (compromissos e legitimidade), e consegue representar interesses 

outros que não são os do grupo dominante, obtendo consenso. 

 

Comparando Oliveira Filho com Ramos, o primeiro não tem uma vista tão abrangente do 

indigenismo porque ele se concentrou no estudo  de certos povos (os Ticuna) ou de certas áreas 

do Brasil, como o Nordeste, mais escreveu vários textos muito interessantes, em torno do 

conceito chave de territorialização. Ele demonstra notadamente que as terras indígenas totalizam 

10% das terras livres no Brasil, se situam em áreas estratégicas e mantêm reservas de recursos 

naturais de grande importância (1998). Ele mostra como as estatísticas são utilizadas para criar o 

que o governo pretende mostrar (1999a). Mais adiante, destaca dois movimentos no esforço para 

construir uma unidade nacional brasileira: a apologia da diversidade, « logo substituída pela sua 

negação, a apologia da mistura » (1999b, sp). O fim do processo é o progressivo « 

branqueamento da população brasileira (.) com casamentos entre etnias para « limpar a raça » dos 

componentes indígena e negro. Nas representações, « o índio é exclusivamente personagem do 

passado ». A história das sociedades indígenas é percebida pela política indigenista oficial como 

uma tragédia, incluindo um processo de destruição das culturas indígenas pelo homem branco 

(imagem do « bom selvagem »).  «  A política indigenista brasileira é pensada fundamentalmente 

como um mecanismo compensatório frente à conquista e dominação das sociedades indígenas » 

(postura paternalista, até romântica). Muito distantes desta representação atemporal, os índios se 

tornaram atores; a Constituição de 1988 os ajudou. Neste contexto, "os inimigos dos índios", 
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apoiando-se em um forte controle da mídia, procuram apresentá-los como obstáculo à soberania 

nacional, à justiça social e até à proteção ambiental, tentando envolver setores progressistas da 

sociedade em seus raciocínios. Os índios reais são considerados « falsos índios » ou ainda « 

índios corrompidos pelos brancos », enquanto a imagem atemporal e genérica, já quase não mais 

encontrada na realidade brasileira, continua associada ao « índio bom e verdadeiro ». Oliveira 

Filho conclui constatando que, embora a possibilidade de uma atuação diferenciada do Estado 

nos textos legais, muito pouco já foi realizado na administração pública e não tem representantes 

« nativos » dos índios no Poder legislativo. A reflexão de Oliveira Filho vai contribuir a nortear o 

questionamento sobre a política indigenista francesa: qual é o estatuto dos Ameríndios e das 

terras indígenas na Guiana francesa? Quais são os desafios estratégicos e políticos,quais 

representações das diferentes esferas do poder têm dos índios? 

 

           O terceiro autor que vai contribuir o desenvolvimento de nossa reflexão sobre o 

indigenismo é S. Baines. Este sublinhou as tentativas, por parte de setores de governos, de 

manipular a política indigenista e ambiental nacional "através de uma estratégia de 

"ecologização" da retórica desenvolvimentista e de uma manipulação administrativa da legislação 

ambiental" (ALBERT, 1991:55, apud BAINES,1995). 

 

De acordo com S. Baines a própria exigência constitucional de autodeterminação dos povos 

indígenas tem levado a estratégias de cooptação e de encapsulamento de líderes indígenas por 

administrações indigenistas ligadas a interesses empresariais (S.BAINES, 1993; 1994). Estes 

exercem controle sobre as imagens dos índios divulgadas ao público, incorporando líderes 

indígenas nas suas próprias campanhas publicitárias, numa retórica de autodeterminação. Isso 

fica claro na atuação da administração indigenista do Departamento de Meio Ambiente da 

ELETRONORTE/ FUNAI sobre os Waimiri-Atroari, na Amazônia brasileira (S.BAINES, 1995).  

O autor descreve a invenção social da etnicidade, dirigida, na época da FAWA (S. BAINES, 

1995). Explica que fazia parte de um plano maior, articulado no nível do Governo Federal, para 

redefinir o território indígena com o intuito de facilitar a implantação de grandes projetos de 

desenvolvimento - a Mina de Pitinga (Paranapanema) e a Usina Hidrelétrica de Balbina 

(ELETRONORTE). Para tentar justificar a dominação dos Waimiri-Atroari pelos funcionários da 

FUNAI, os indigenistas da FAWA necessitavam inventar novas tradições (.) os projetos da 
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FAWA remodelavam, de maneira violenta, a sociedade indígena, censurando os costumes 

Waimiri-Atroari e substituindo-os por comportamentos e "tradições" ensinados, conforme os 

padrões dos servidores da FUNAI (BAINES 1991a: 178-182, apud BAINES, 1995) de como 

deveria ser o "índio". Aqui, S. Baines levante o problema da manipulação pelo Estado, com a 

cumplicidade empresarial. Pensamos estudar na qual medida este esquema de manipulação 

administrativa se encontra no outro lado da fronteira, na Guiana francesa, através da ideologia da 

assimilação. 

 

Essas contribuições de antropólogos para nossa pesquisa são completadas por reflexões de 

historiadores que pensam a relação entre história e antropologia no campo da política indigenista. 

No que se refere à contribuição dos autores da história sobre o tema da comparação das políticas 

indigenistas e do indigenismo no Brasil, cabe destacar J.M. Monteiro e L.M. Rocha. O primeiro 

integra o campo dos estudos históricos no contexto da produção antropológica e faz duas 

observações interessantes: primeiro, no Brasil, por muito tempo, os historiadores deixaram o 

campo da política indigenista à etnografia. Segundo, evoca o « deslocamento dos holofotes dos 

colonizadores para os colonizados », desde que a historiadora norte-americana Karen Spalding 

estudou o "índio colonial" (Spalding, 1972, apud MONTEIRO, 2001). 

 

                  Esta nova bibliografia, na sua vez, apoiava-se primeiro numa ampla tradição de 

estudos jurídicos e institucionais, que tratava de temas como o debate em torno dos direitos dos 

espanhóis sobre terras, trabalhadores e almas indígenas, as formas específicas de exploração da 

mão-de-obra nativa, e, vinculado a esses problemas, a política e legislação indigenistas de modo 

mais geral. Também explorava testemunhos nativos, abrangendo desde as crônicas e as 

genealogias escritas por índios e mestiços aos relatos mais prosaicos que figuram em registros 

territoriais, em documentos dos cabildos das comunidades indígenas, em testamentos, em 

processos da Inquisição, em investigações criminais e em litígios de todos os tipos, entre tantos 

outros. 

 

         Contrariamente à América espanhola, comenta Monteiro, a América portuguesa sofreu de 

uma ausência quase total de fontes textuais e iconográficas produzidas por escritores e artistas 

índios, o que por si só, impõe uma séria restrição aos historiadores. No entanto, o maior obstáculo 
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é a resistência dos historiadores ao tema, considerado, desde há muito, como o campo exclusivo 

dos antropólogos. De fato, o isolamento dos índios no pensamento brasileiro começou a ser 

construído de maneira mais definitiva a partir da elaboração inicial de uma historiografia 

nacional, em meados do século XIX. Assim, o Visconde de Porto Seguro, Francisco Adolfo de 

Varnhagen, escreveu a primeira História Geral do Brasil a partir de uma ampla e pioneira 

investigação em documentos do período colonial. Ao refletir sobre os índios, Varnhagen 

comentou: "de tais povos na infância não há história: há só etnografia" (Varnhagen, 1980 [1854], 

1:30 apud MONTEIRO, 2001). 

 

        Assim, prossegue Monteiro, Índios  eram meros objetos da ciência. Varnhagen tomava como 

ponto de partida a pessimista postura de Carl Friedrich Philippe Von Martius, que considerava os 

índios como populações que em breve deixariam de existir. Povos sem história e sem futuro. De 

fato, os índios foram objeto de um intenso debate que atravessou o século XIX, antepondo a 

postura de Varnhagen a uma fonte mais filantrópica, inspirada sobretudo em José Bonifácio. A 

tensão entre aqueles que promoviam a assimilação e os que patrocinavam a exclusão dos índios 

foi certamente aprofundada pelas mudanças institucionais introduzidas na década de 1840, com a 

implantação das Diretorias Provinciais. A história dos índios no Brasil (pelo menos até a década 

de 1980) resumia-se basicamente à crônica de sua extinção. Dois bons exemplos deste tipo de 

abordagem, misturando um tom de denúncia com a pesquisa em fontes históricas, são os livros de 

John Hemming (sobretudo Red Gold, de 1978, que permanece a única obra que busca apresentar 

de modo sistemático a experiência de todas as sociedades indígenas da América portuguesa), e de 

Carlos Moreira Neto (Índios da Amazônia: de maioria a minoria). A poderosa imagem dos índios 

como eternos prisioneiros de formações isoladas e primitivas tem dificultado a compreensão dos 

múltiplos processos de transformação étnica que ajudariam a explicar uma parte considerável da 

história social e cultural do Brasil. 

 

        Em seguida, Monteiro apresenta a "nova história indígena". A partir do final dos anos 1970, 

duas inovações importantes, uma prática e outra, teórica  se produziram: a primeira ligada à 

emergência de um movimento indígena, a segunda referente à relação História/Antropologia. 

Monteiro analisa que esta história é marcada, de certo modo, pela divisão entre uma tradição 

americanista - na qual passou a predominar o estruturalismo sobretudo nos anos 70 - e outra 
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tradição, mais arraigada (desde os anos 50), voltada para os estudos de contato interétnico. Esta 

divisão demarca posições antagônicas na antropologia indígena contemporânea (Oliveira, 1998 e 

Viveiros de Castro, 1999, apud MONTEIRO, 2001). A etnologia brasileira passava a integrar a 

seus repertórios as discussões pós-estruturalistas de autores como Marshall Sahlins, entre outros, 

cujas abordagens davam um papel dinâmico para a história na discussão das culturas, das 

identidades e das políticas indígenas. Ao mesmo tempo, redescobriam-se autores mais antigos, 

como Jan Vansina (1965, apud MONTEIRO, 2001), cujo uso de narrativas orais como fontes 

históricas mostrava-se um caminho rico para se chegar às perspectivas nativas sobre o passado. 

 

 

 

        Segundo Monteiro os historiadores estão colhendo os resultados deste esforço coletivo. A 

referência mais importante continua sendo Carneiro da Cunha (1992). Também há de se destacar 

outras publicações do Núcleo de História Indígena e do Indigenismo que apresentam discussões 

muito ricas dentro desta vertente: entre outros, Viveiros de Castro e Carneiro da Cunha (1993) e 

Gallois (1993), este última explorando diferentes gêneros narrativos dos índios Waiãpi do Amapá 

de maneira muito inovadora. Assim pode-se ver a influência da antropologia nas abordagens 

históricas. 

 

        Leandro Mendes Rocha (2003) situa-se nesta perspectiva e a enriquece. Apresenta a 

produção bibliográfica sobre o período que estuda 1930-60, quando o SPI está instalado. A sua 

contribuição completa a de Monteiro para dar um bom resumo da historiografia sobre a pergunta, 

do lado brasileiro. De acordo com ele, a bibliografia sobre o tema e o período é insuficiente. 

Apresenta primeiro a obra clássica de Darcy Ribeiro (1970), desviado pelo fato de que, antigo 

quadro do SPI, defenda a política do organismo, evocando a insuficiência crônica de 

financiamentos. Este autor influenciou profundamente a historiografia, apresentando o SPI como 

herdeiro dos ideais de Rondon. LM Rocha evoca depois trabalhos que trataram da política 

indigenista globalmente (Baldus, 1964, Arnaud, 1973, Cardoso de Oliveira (1962. 1978), 

Gagliardi (1989), Lima 1987, 1991, 1992 e também ressalta as obras localizadas, como as de 

Santos (1970, 1973), Oliveira (1958, 1968, 1976), Menezes (1991) e Oliveira Filho (1988) (apud 

LM ROCHA, 2003:13-19). ` 
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        O autor evoca uma ausência em todas estas obras: a autilização de uma visão crítica do 

Estado. Para esse autor « a não utilização de uma visão crítica do Estado, da sociedade política e 

sua relação com o resto da sociedade. (.) A política indigenista é muitas vezes reduzida à ação do 

SPI » (op.cit :18). Sublinha também lacunas dos estudos sobre o papel da Aeronáutica na região 

das fronteiras com as Guianas, papel que cabe examinar na nossa pesquisa. Por fim, Rocha 

destaca o interesse teórico-metodológico de três obras: Davis (1978), Favre (1980) et Gros (1988) 

(op.cit. 19) Estes utilizam processos explicativos mais amplos que a simples ação burocrática. 

 

        Neste contexto, Rocha propõe articular « a política indigenista com as fases de edificação do 

capitalismo ou outros processos mais amplos pelos quais passou a sociedade brasileira » (op.cit: 

19), como os interesses geopolíticos e a organização do espaço para responder a estes. Assim, nas 

regiões de fronteiras, se desenvolveu a idéia do índio como « guarda de fronteiras ». (op.cit :193). 

No decreto de 1936, o SPI é incitado a desenvolver « diligências para que os índios das fronteiras 

não cedam à atração das nações limítrofes e para que se desenvolvam neles, vivamente, o 

sentimento da nacionalidade brasileira.  » (Decreto n°736, 1936;apud LM ROCHA, 2003 :193). 

Na nossa pesquisa, cabe ver como cada Estado lidou estas ações de atração e qual foi a resposta 

dos povos indígenas morando na fronteira guiana-brasileira: etnicidade, desenvolvimento 

político, reelaboração cultural, desafios em redor da identidade oficial. 

 

 

CONTRIBUIÇÕES SOBRE ETNICIDADE, POLÍTICA E REELABOR AÇÃO 

CULTURAL. 

 

A reflexão sobre etnicidade, política e reelaboração cultural, levanta alguns pontos interessantes 

para nossa pesquisa. O primeiro ponto é a contribuição de J.P. de Oliveira (2004). O referido 

autor destaca o processo de formação da etnicidade no Nordeste, a partir duma contradição: o 

surgimento recente (duas décadas!) de povos que são pensados, e se pensam, como originários. 

Segundo Oliveira, os « índios misturados » (isto é, as relações interétnicas em áreas de 

colonização muito antiga) do Nordeste brasileiro não constituíram um objeto importante de 

investigações até recentemente. A razão é que foi difícil de aplicar àquelas culturas os 
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pressupostos do evolucionismo cultural norte-americano e do estruturalismo francês. Estas 

abordagens teóricas ressaltam a descontinuidade cultural, a objetividade e a exterioridade do 

observado em face do pesquisador e de sua sociedade (vide a metáfora da astronomia utilizada 

por C. Lévi-Strauss). 

Também, os trabalhos de etnólogos regionais foram insuficientes: se restringiram a discutir a 

"mistura" como uma fabricação ideológica e distorcida, em lugar de estabelecer um diálogo com 

as noções elaboradas para teorizar o contato interétnico ("fricção interétnica", Cardoso de 

Oliveira, 1964; "situação histórica", Oliveira, 1988). O autor sublinha que é um fato histórico (a 

presença colonial) que instaura uma nova relação da sociedade com o território. Assim, faz a 

relação entre situação colonial e territorialização. Reelabora a noção de "territorialização", « 

processo de reorganização social »: 

 

A dimensão estratégica para se pensar a incorporação de populações etnicamente diferenciadas 

dentro de um Estado-nação é, a meu ver, a territorial (.). O que estou chamando aqui de processo 

de territorialização é, justamente, o movimento pelo qual um objeto político-administrativo - nas 

colônias francesas seria a "etnia", na América espanhola as "reducciones" e "resguardos", no 

Brasil as "comunidades indígenas"- vem a se transformar em uma coletividade organizada, 

formulando uma identidade própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e de 

representação, e reestruturando as suas formas culturais (inclusive as que o relacionam com o 

meio ambiente e com o universo religioso) (1998; 2004, 2° ed: 21) 

 

Essa noção vai ser importante para nossa pesquisa; trata-se de examinar esse processo na Guiana 

Francesa e compará-lo com o do Brasil, no que se refere aos povos acima mencionados. 

Pensamos estudar em que medida, no processo de territorialização, a noção de « mestiçagem » é 

manipulada nos conflitos interétnicos. Trata-se de contextualizar, também, noções como ás de 

"diáspora" e "viagem da volta" (metáfora que ultrapassa as duas posturas antropológicas clássicas 

sobre a etnicidade, a dos instrumentalistas e a dos primordialistas). Estas noções permitem ao 

autor realizar uma análise do processo histórico que transformou tais populações nos grupos 

étnicos hoje presentes. 

 

                           Assim, 2° ponto interessante, pode-se dialogar com JP de Oliveira sobre a 
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possibilidade de uma história articulada com a antropologia, em espelho à contribuição dele para 

a elaboração de uma « antropologia histórica ».  Neste âmbito, a contribuição sobre a relação 

entre antropologia e história de Ana Flávia Moreira Santos e de J.P. de Oliveira(2003), é 

importante também. Três laudos foram feitos: o primeiro por Paraíso foi negativo; a segunda 

avaliação, de Ana Flávia Moreira e uma terceira, de J.P. de Oliveira, que foram positivos, 

reconheceram a etnicidade dos Caxixó. O que nos interessa particularmente, é que Ana Flávia 

Moreira cruzou os instrumentos escritos da história (arquivos, relatos de viajantes, etc.) e os da 

memória coletiva para repensar e confirmar os relatos orais dos Caxixó, um povo indígena de 

Minas Gerais que pediu o reconhecimento de sua etnicidade, ligada a direitos territoriais. 

 

                           Nestes relatos orais, Djalma Vicente de Oliveira, um dos representantes dos 

Caxixó, conta a genealogia dos fundadores, um casamento estruturante pelo grupo porque 

sintetiza a oposição entre aldeia e mato, índio caboclo e selvagem: o casamento de Mãe Joana 

com um índio da Vargem do Galinheiro, filho natural do primeiro filho de D. Joaquina, uma dona 

de fazenda branca. 

 

                           A.F. Moreira Santos estuda o quadro histórico da região: ela foi atingida no 

século XVII, mas realmente povoada no século XVIII, com a descoberta do ouro; depois o 

declínio da produção de ouro, houve uma diversificação das atividades econômicas (agricultura e 

criação). Segundo o historiador regional Diniz (1962, apud OLIVEIRA e SANTOS, 2003:116), a 

atividade da pecuária dominou a região de Pompéo a partir da segunda metade do século XVIII; 

o autor cita os sucessivos donos, entre os quais o capitão Inácio de Oliveira Campos, que se 

tornou um poderoso latifundiário; a partir de 1804, a sua viúva, Dona Joaquina, continuou as 

atividades da pecuária, "alem da criação de cavalos e do plantio de roças de mantimentos" 

(op.cit.). 

 

                            Aqui se encontram a história e a memória, porque Dona Joaquina é mencionada 

como pertencendo à "família" dos fundadores do povo Caxixó.  Assim a historiografia e a 

tradição regional "registram (.) a pertinência dessa presença (indígena) em época anterior ou 

quando do início do estabelecimento dos colonizadores na região de Pitangui"(op.cit.). 

Continuando a apoiar-se sobre os trabalhos de historiadores locais, Moreira Santos salienta que 
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houve uma exploração de mão-de-obra escrava indígena; analisa os sentidos do termo "carijó", o 

mais usado para designar os indígenas a partir do meio do século XVIII. Ressalta que quando o 

escravismo ameríndio na região desapareceu (mesmo se é difícil de saber quando), a inserção da 

população indígena na sociedade se transformou, para se articular "à massa de trabalhadores 

inseridos de forma marginal no mundo das grandes propriedades típicas da estrutura agrária 

inaugurada pelo sistema de distribuição de sesmarias". (2003:81) Assim, a autora conclui que os 

relatos orais dos Caxixó "se articulam logicamente à formação histórica da região e ao lugar 

ocupado, nesse processo, pela população indígena local." Põe adiante o trabalho como elemento 

fundante da identidade caxixó: 

 

Os antepassados de Vargem do Galinheiro se inserem desde sempre em um sistema de 

trabalho, cuja antítese, a vida selvagem, só era possível no tempo mítico de antes dos 

brancos. (.)Tudo indica que, historicamente, foi a inserção direta no sistema de trabalho 

instaurado pela colonização(.)o vetor básico que conformou a permanência da população 

indígena na região".(.)Pode-se-dizer que os carijós representam a concretização histórica 

daquilo que os Caxixós chamam de sua lei. (2003:83-84) 

 

Ao fim, há uma homologia entre as categorias da história e as da memória coletiva, seja a 

oposição caboclos/aldeia. Assim, segundo Moreira Santos, a etnicidade desse grupo é coerente 

com a história regional, bem como "a própria idéia do índio na prática das relações interétnicas 

estabelecidas com o avanço da sociedade brasileira sobre a região" (2003:89). No mesmo livro, 

no capítulo Os Caxixó do Capão do Zezinho: uma comunidade indígena distante das imagens da 

primitividade e do índio genérico, J.P. de Oliveira mostra o uso diferenciado que Paraíso e AF 

Moreira Santos fazem da história como construção interpretativa, baseada em documentos e na 

oralidade, para avaliar a etnicidade ou não dos Caxixó. Acusa Paraíso de desprezar a tradição oral 

dos Caxixó, e de não fazer a crítica interna dos documentos utilizados, sobretudo "fontes 

bibliográficas de cunho historiográfico, caracterizando-se por conterem primordialmente 

interpretações sobre a documentação consultada" (2003: 156). Ao Contrario, A.F. Moreira Santos 

faz uma crítica às fontes existentes e trata adequadamente a tradição oral na coletividades 

estudada, citando a própria autora: 
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Dessa forma, vimos surgir, de um discurso aparentemente caótico, um quadro ordenado de 

categorias por meio do qual os Caxixó pensam seu passado e a si mesmos, em uma narrativa que 

é ao mesmo tempo mito de origem e reflexão sobre a experiência histórica do grupo (cf., neste 

volume, p.65-66) (2003:157). 

 

           Assim, cabe aproveitar da valorização da história por J.P. de Oliveira e A-F Moreira 

Santos para desenvolver o nosso projeto de pesquisa no âmbito de uma história que usaria os 

conceitos da antropologia e discutir a noção de etno-história. Trata-se de questionarmos e nos 

posicionarmos sobre esta noção, examinada notadamente por E. Viveiros de Castro (1993). Este 

autor destaca dois sentidos do conceito de etno-história. Do lado da história, o conceito é 

empregado como um sinônimo de história antropológica, isto é, de uma história relacionada às 

questões e objetos tradicionais da antropologia, agora aplicados a fenômenos e dimensões da 

sociedade brasileira, tradicionalmente ignorados pela história política ou econômica. Em 

antropologia, etno-história é um conceito que se costuma reservar a uma dimensão das 

sociedades que estudamos, não do fazer antropológico; é uma história a partir das concepções de 

tempo e de história da sociedade estudada. (E. VIVEIROS DE CASTRO,1993:25). Seria 

interessante refletir como um historiador pode mexer com varias regimes de historicidade e 

abordá-los a partir da problemática ocidental, mas também da problemática indígena, pois o 

desafio é de considerar as formas particulares que estes povos indígenas utilizam para se 

relacionar a nossa história. 

 

Neste contexto, onde antropólogos deram um papel dinâmico para a história na discussão das 

culturas, das identidades e das políticas indígenas, Oliveira Filho (1988) e Souza Lima (1995) 

ajudam a refletir sobre este processo de produção de uma etnohistoria. Assim, quando Oliveira 

Filho estuda o relacionamento entre o órgão oficial de assistência, o Serviço de Proteção aos 

índios (SPI) até 1967 e depois a Fundação Nacional do índio (FUNAI) e grupo indígena Ticuna, 

que habita a região do Alto Solimões, no estado do Amazonas, ele busca responder perguntas 

teóricas sobre a ação protecionista do Estado brasileiro: condições, caráter e conseqüências 

(1988). Em função do reconhecimento da sua condição de indígenas pelo organismo competente 

(a FUNAI), um grupo indígena específico recebe do Estado proteção oficial. Decorre um "modo 

de ser" característica dos grupos indígenas assistidos pelo organismo tutor: "indianidade". Utiliza 
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a etnohistória, para efetuar um trabalho de « etnografia histórica ». 

 

Antonio Carlos de Souza Lima situa-se na mesma perspectiva que João Pacheco de Oliveira 

Filho e põe em valor o contributo deste último: « propor uma critica radical a noções onde a idéia 

de equilíbrio estático acha-se implícita -p.ex. certas utilizações da noção de sistema social » 

(1995). Este livro aborda o estudo das relações que se estabeleceram entre variadas formas de 

administração, instituídas desde a chegada dos portugueses ao território da República Federativa 

do Brasil, e os povos nativos. Assim, esta pesquisa « tenta ser uma etnografia histórica de certa 

modalidade de poder estatizado, exeqüido pelo SPI sobre os indígenas » (SOUZA LIMA, 

1995:12). O autor explica a sua posição: 

 

Não é uma etnografia no sentido clássico, pois não versa sobre a interação entre povos 

indígenas específicos e sociedade(s) colonizadora (s); faz de processos dispostos no tempo 

sua matéria básica, e se acha melhor enquadrado dentre os estudos centrados no que se 

acantonou na literatura sócio-antropológica, como dimensão histórica, I.e., estudos de 

desenvolvimento social a longo prazo, ainda que não sendo um tão longo período qui 

tratado. (op.cit. p.40) 

 

Segundo Souza Lima, analisar esta administração indigenista não pode fazer-se apenas através 

das suas leis (os projetos de lei), mas também na sua execução. Ele utiliza a teoria do conflito 

formulado por Oliveira Filho para analisar o poder tutelar pensado como guerra prolongada por 

meio da sublimação.  Assim, utiliza ambos ferramenta etnográficas e históricas na sua pesquisa. 

Há de se aproveitar destas contribuições antropológicas para dialogar com perguntas teóricas da 

pesquisa. 

 

As contribuições dos antropólogos permitiram apreender aalgumas das respostas possíveis dos 

povos indígenas ao contato. Entre estas respostas, cabe ver o exemplo da fronteira Guiana 

Francesa - Brasil. 
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OS PALIKUR : POLÍTICA , IDENTIDADES E FRONTEIRAS  

Pegando o caso dos Palikur, trata-se de compreender como esse povo indígena, instalado nos dois 

lados da fronteira Guiana-Brasil, uma fronteira internacional, concebe, elabora e vivencia as 

transformações ligadas ao contato com os brancos. O estudo do universo cosmológico deste povo 

ainda precisa ser e com a contribução da literatura antropológica. Espera-se encontrar um 

trabalho de alta qualidade e criatividade como fez DT Gallois (1993), apresentando diferentes 

versões indígenas sobre as origens da humanidade e as origens da presença dos brancos na vida 

social dos índios Waiãpi do Amapá, através do comentário de depoimentos de diferentes 

narradores nativos, com destaque para o chefe Waiwai. 

 

« Os parâmetros dessa história (do contato) marcam, especialmente, a evolução da teoria 

construída em torno da figura ambígua do karai-ko (le blanc.). Marcam também a 

construção de um projeto de resistência política surgido num contexto histórico em que se 

tornam cada vez mais evidentes, aos olhos dos próprios índios, as ameaças à integridade de 

seu território, à autonomia de seu modo de ser e à sua sobrevivência física » (DT 

GALLOIS, 1993: sp).  

 

Nesta obra, a discussão dos diferentes gêneros de narrativa sobre o passado permitiu à autora de 

apresentar uma política de diferenciação cultural. 

 

« Os discursos políticos e as exegeses míticas (.) são explícitos: as máquinas, o ouro, a 

escrita, etc. são técnicas e saberes inventados pelo herói criador Janejar no tempo das 

origens e que os Waiãpi pretendem agora recuperar. (.) O interesse desses discursos é que, 

qualquer que seja sua orientação, eles reforçam a concepção autocentrada dos Waiãpi, que 

se colocam como origem e guardiães de tudo: são eles que mantêm o equilíbrio do mundo 

que os brancos, por serem formas anômalas e/ou derivadas dos verdadeiros humanos, só 

sabem destruir. E quanto mais intensa for a utilização e a dependência de bens e de técnicas 

não indígenas, mais será problematizado, por contraste ou negociação, aquilo que os 

Waiãpi consideram que deve fazer parte do núcleo de sua "cultura" (op.cit, sp.).  

 

Assim, com essas falas, os Waiãpi constroem uma nova imagem de si e do branco, numa 
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estratégia de resistência política, através da revisão da auto-representação. 

 

Um outro autor, Baines, estudou casos de povos na fronteira Brasil-Guiana (2005b). Examinou 

como os povos makuxi e wapichana, os quais moram nos territórios tradicionais atravessados 

pela fronteira imposta pelos poderes coloniais, incorporaram em seu universo cosmológico os 

eventos decorrentes da imposição desta fronteira internacional. 

 

Baines cita Cardoso de Oliveira sublinhando que é "um espaço marcado pela ambigüidade de 

identidades (.) que se abre à manipulação pelas etnias e nacionalidades em conjunção (2000, 

p.17). O mesmo acrescenta que "a nacionalidade, como segunda identidade, será 

instrumentalizada" para encontrar proteção e assistência, ou para desempenhar um papel político. 

S. Baines da um exemplo interessante: um casal de comerciantes de Lethem, Don e Shirley 

Melville se identificam ás vezes como mestiços, outras vezes como índios, dependendo do 

contexto. A mulher se apresentava como índia, política eleita pela coalizão GAP-WPA, 

costumava dizer antes de se candidatar que os índios são preguiçosos, se posicionando contra a 

demarcação das terras indígenas em áreas continuas em Roraima, o que se traduz pela mesma 

tomada de posição implícita em Guiana, como muitos "índios da cidade" (em oposição aos 

"índios das aldeias"). 

 

 Há uma relação forte entre etnicidade e conflitos pela terra. Assim, a compra de votos do lado 

guianense por uma política candidata que não é reconhecida como indígena pelos índios das 

aldeias do lado brasileiro cria conflitos entre os próprios índios. No que se refere à comparação 

Brasil-Guiana francesa, desejamos verificar em qual medida há uma manipulação da identidade 

étnica, ligada ao conflito pela terra, se revelando nos conflitos políticos. Precisa-se de estudos 

mais criteriosos para observar em cada povo indígena apontado até que ponto a nacionalidade 

reivindicada combina com a etnicidade. 

 

Voltando aos Palikur, são ribeirinhos do baixo-Oyapoque, perto do litoral, enfrentaram mais cedo 

os problemas gerados pela fronteira do que os moradores do médio e alto-Oyapoque, os indígenas 

do "interior". Assim, os povos indígenas na fronteira representam desafios para os Estados-

nações, mas de maneira desigual: 
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"Parallèlement, les régions côtières eurent très tôt à compter, donc à ruser avec les 

problèmes frontaliers, alors que le contrôle des frontières dans l'intérieur n'est apparu que 

récemment, ayant précisément comme corollaire la mise en tutelle des populations 

amérindiennes. Celles-ci tombèrent,à quelques résistances près, comme des fruits mûrs, car 

elles ne voyaient en ces tuteurs que des alliés dispensateurs de cadeaux et de 

médicaments".( F. GRENAND e P. GRENAND, 1985: 14) 

 

        No contexto da fronteira, cada Estado tentou atrair os "seus" indígenas; como ocorreu no 

início da década de 1940 com os Waiãpi O médico Heckenroth tentou atrair "índios brasileiros" 

para a Guiana enquanto funcionários do SPI tentavam atrair povos indígenas da Guiana para o 

lado brasileiro do rio Oiapoque, provocando "incidentes de fronteira" conforme o Relatório do 

SPI consultado por D.T. Gallois. Nesse Relatório o funcionário expressa seu repúdio à tentativa 

do Dr. Heckentoth em influir sobre os nossos índios. Segundo ele, não lhe compete discutir ali 

quanto "aos limites entre nossos países" e sim "apenas desejo o sossego [sic] para os meus 

índios" (D.T. GALLOIS, 1986:126-127, apud A.P. SOARES, op.cit: 33). 

 

        A tentativa de ter os índios como parte do povo nacional deu lugar a iniciativas indiretas: 

"Através de recenseamentos realizados junto aos índios e negros aldeados ao longo de três anos, e 

da maneira mais discreta possível, a administração local perguntava-lhes se eram a favor da 

França, do Brasil ou de Suriname. O que os interrogados ignoravam é que uma resposta 

afirmativa em favor da França dava início a um processo de regularização de estado civil, que 

lhes conferia a nacionalidade francesa." (AAGF, 1983, apud A.P. SOARES, 1995). 

 

        A resposta dos Palikur à proposta de cada Estado-nação parece corresponder à superposição 

das identidades. Pode-se partir da seguinte observação: "a contradição entre etnicidade e 

cidadania é na nossa cabeça, não na cabeça dos Índios" (F. e P. GRENAND, 1992:103). A partir 

disso, cabe investigar em que medida o jogo com as identidades étnicas provoca manipulações. 

 

No caso dos Palikur, pode-se ter uma primeira percepção da superposição das identidades na 

fronteira Guiana-Brasil através dos testemunhos recolhidos por Musolino (2006), mostrando 
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posicionamentos estratégicos. Por exemplo, o Capitaine Auguste Labonté (palikur-francês) de 

Saint-Georges é nascido do lado brasileiro, na região do Urucauá e naturalizado francês. "O 

Capitaine Auguste joga com duas identidades virtuais, dependendo da interação e das pessoas 

com as quais se coloca em interlocução, estabelecendo uma negociação ou escolha de suas 

identidades que lhe são peculiares e que compõe a sua matriz identitária ». (Musolino, 2006:117). 

Com as autoridades francesas, ele fala francês; com seus pares étnicos, se apresenta como Palikur 

e fala Palikur com os mais velhos, crioule ou francês como os mais jovens. Se participa do culto 

evangélico de Espérance II ou faz compras no mercado municipal de Oiapoque, se expressa em 

português. A superposição das identidades se materializa aqui com o jogo de línguas faladas em 

função do contexto. 

 

O acesso ao poder público municipal parece dar uma posição privilegiada aos Palikur do lado 

francês, suportando a migração dos palikur-brasileiros para Guiana. Este papel político dá aos 

responsáveis o controle de distribuição de terras e de habitações nas aldeias indígenas, sobretudo 

na região fronteiriça de St Georges e Ouanary. Assim, os Palikur franceses têm uma relação de 

sujeição às autoridades francesas, e reproduzem tais relações com os palikur-brasileiros. 

 

« Em resumo, neste região, o intenso e histórico contato interétnico dos indígenas com os 

Estados e as sociedades nacionais neles representado fortaleceu as identidades étnicas 

remanescentes. Entre todas as etnias indígenas que habitam nesta fronteira, a situação dos 

Palikur se destaca para estudos por representar uma etnia hegemônica que, desde os 

primeiros tempos registrados do contato interétnico soube impor às demais etnias e aos 

Estados presentes a sua identidade étnica, ora subsumindo etnias inteiras em seu grupo 

étnico, ora compondo forças com outras etnias para conjuntamente obterem a manutenção 

de seus territórios históricos junto às sociedades nacionais às quais se submeteram na 

hierarquia de status, determinada pela conjunção interétnica entre grupos indígenas e 

Estados nacionais na região". (Musolino, 2006:123) 

 

 Aqui foram examinados sobretudo as experiências deste povo decorrentes da participação 

nos sistemas socio-econômicos regionais e nas relações de poder locais e transnacionais. Cabe 

estudar mais adiante outros processos decorrentes do contato interétnico como a auto-
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representação do contato, o processo da cristianização, importante com os Palikur, o processo da 

educação e da formação. Há um choque entre os estudos ocidentais e a cosmologia indígena, por 

exemplo, na medicina. Para os Palikur, tratar-se-á de ver em que medida caminham para 

reconstituir a cultura tradicional. A questão é de permanecer índio, é a questão da resistência. 

Segundo Salhins (1997), o que importa numa cultura não é a forma dela, mas, a forma como a 

cultura se apropria das coisas de fora. Por exemplo, no que se referem as escolas diferenciadas, é 

necessário ser atentos que não se tornam escolas de exclusão. O que é difícil é de valorizar a 

cultura indígena. Tenta-se desvalorizar os indígenas, dizendo que são analfabetos, é uma forma 

de racismo, o racismo cultural. Em 1950, o índio foi visto como extinguido. A aculturação é o 

espelho desta visão; o objetivo será de compreender as diferentes políticas impostas pelos 

Estados nacionais de cada lado da fronteira e ver como os Palikur (e outros povos ribeirinhos) 

responderam a este choque. 

 

           Assim, para uma conclusão ainda que provisória, cabe ressaltar que a situação de fronteira 

provocou, para os Palikur, uma superposição de identidades: identidade étnica e identidade 

oficial, com base no principio de nacionalidade. Até que ponto esta superposição operada por 

moradores indígenas dos respectivos lados o rio deu lugar à manipulação, e como ela se articula 

aos próprios valores dos povos indígenas locais, é um assunto ainda em aberto para futuras 

investigações. As questões aqui levantadas foram frutos das reflexões feitas ao longo desse texto 

e que apontam a necessidade de um estudo mais amplo sobre o assunto. Mais geralmente, a 

forma como o Estado apresenta-se aos povos indígenas de uma parte e de outra da fronteira, num 

país e em outro, este é um trabalho ainda a fazer. 
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Rochelle em co-tutela. Co-orientadores: Leandro M. Rocha (UFG) e Laurent Vidal (La 
Rochelle/Paris 3). Assunto: "política indigenista da França na Guiana francesa e no Brasil, uma 
comparação (de 1946 aos nossos dias)". 
                                                 
i [2] O movimento migratório dos Waiãpi desde o século XVII foi reconstituído por D.T. Gallois 
(1986). Gerou fixações de grupos desta etnia na beira do rio Oyapoque, do lado francês, no inicio 
do século XIX. O contato dos Waiãpi meridionais, localizados no rio Cuc, afluente do rio Jari e 
dos setentrionais ocorreu no iníciou da década 1940, quando representantes de cada pais tentaram 
atrair os indígenas do outro lado do rio-fronteira 


