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A NECESSIDADE DO TRABALHO INDIANISTA

NO BRASIL

..

HERBERT

BALDUS

( Da Escola Livre de Sociologia
e Politica de S. Paulo)

(Especial para a "RE VIST A DO ARQUIVO")
Para justif'i car a creaç.ão de uma cadeira de Etnologia B rasileira, com que a Escola Livre de Sociologia ·e Polí tica de São Paulo
honra a si própria e ao Brasil, faz-se preciso den1onstrar a necessidade de s·e estudaren1 os índios brasileiros, e, de se f or1nar u1na
falange de exploradores dispostos a conquistar ctnologica1ncnte o
Brasil - objetivo prático dessa cadeira.
1

A n inguen1 é licito ignorar que só se conscrvaran1 en1 boas
condições de vida as tribus de índ ios que opuzeran1 n1aior rcsistcncia aos •contatos imediatos com a nossa civilização; ninguem
ignora que tais contatos se tornar ão cada vez mais inevitaveis e
frequentes devido à necessidade de expansão da nossa civilização
e à su perioridade <le seus n1eios de don1i11io.

'

S urge, agora, un1 problema furtdatnental : elevemos tcntár exter1ninar os índios o mais rapidamente. possível, co1no tê111 pregado
certos ciêntistas? Julgamos - para encarar apenas o aspecto econó1nico do prohlc1r1a. po.r que quanto ao lado n1oral não poderá
haver dúvida entr·e representantes dessa tole rância Lraclicional que
,

'

,

\

,
140

RE,rISTA DO ARQl_TTVO MUNICIPAL

•

ca racteriza o verdadeiro brasileiro - julga111os. que tt tn país con1
ser tões in1ensos e tão escassamente povoados. COtTlO o B rasil. precisa preser var como suprema preciosidade todo ser humano qu e
vive desbravan do as suas ~lidõ es .
() segundo problen1a consiste en1 saber se conven1 acabar apenas co1n o n1odo de vida dos índios, aniquilando as parti cula ridades de sua cultura, para assin1 ilá-los com n1aior rapidez do que seria possí vel se os deixassen1os entregues aos SC'US próprios hábitos.
1•:111 resposta clcvcn1os 'prelin1inar1nente estabelecer se nos deseja1nos unir a homens concientes de si tT1esmos e de sua responsaJbilidade. feli zes e óti1ni stas, ou a un1a gente dcsraigacla. degradada.
degenerada, descontente e negativa e1n todos os sentidos, que. na t uraln1ente, por sua Yez, desmo rali zaria os seus vizinhos e novos
con1panheiros.

•

D e. vemos estabelecer se pretende1nos ligar-nos, culturaln1ente.
cl. culturas de forte individualidade . 111atrin1ôn io ês. e q ue leva ao
enriqueci1nento recíproco, 011 se preferin1os destruir, prej udicando-nos a nós 1nesm os tanto 111oral con10 matcriai1nente, só para
podcrn1os <lonúnar afinal a lgu1nas ruinas hun1anas e ocupar u1n
deserto.
Deven1os indagar se o f utu ro do B r asil estará inelhor garantido pela f urn1ação de unJ grande proletariado, n1ecliante un1 processo ele n ivclatnento abrupto e irrestrito, ou pc:la e levação social
C' cultura l da con1unidacle po r ineio dun1a cllidaclosa regula1nentação
das relações entre os diferentes grupos étnicos e raciais.
'f endo-se chegad o à conclusão de que as instit ui ções e a mentalidade dos índios 1ne rece1n respeito e. quando cheios de vitalidade.
clevc1n ser conservadas e desenvolvidas organican1eutc, na medida
cm que isso não aflete a nova ordem da~ coisas, aparece ent ão en1
cc·na o etnólogo. U contato co1n a nossa civilização t raz 1nil p erigos para a sa úde dos índios e para a harmonia de sua cultura. E'
u111a das principais finalidades d o trabalh o etnológico s ua vizar o
choque ca usaclo pelo en contro de grupos hu111anos tão diferentes.

l )ara co nsegui r tal escopo, o etnológo <'onhecedor das' divergt ncias e scn1elhanças que há e pode haver , en1 geral, entre nós e
us ch:unados povos nalurais, procura conhecer, la111hen1, a s condições r.s'peciais ele existência material e espiritual da tribu exposta
ao choque. 'ó aµós ter percebido e con1preendido, a fundo, a cstrulura e a (unção da etnía estudada,. é que o iu vcstigador p ode

•
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dar sua opinião acer .:a do tratan1ento e da uti li zação dessa unidade
étni ca , e julgar das vantagens do desen volvin1cn to ou d a clin1inaçfto
de certos traços cultura is, assin1 co1110 poderá deter 1ninar q ua l ;i
n1elhor Yida para os índ:os e1n circunstâncias alteradas. O etnólogo assume uni papel d a n1ais alta responsabi li dade, dependendo
dele - e un ica111ente dele - a sor te de povos in teiros .

E' por isso que êle necessita de ter conhecin1en tos que só podetn
ser acl(juirid os pela dedicação exclusiva ao estudo etnológi~o. Ii'
po r isso q ue êlr nftu pode ser s u bstij tti clo por funcioná rios ad n1i n istrarivos . 111issionár ios e outras l)Cssoa s con1 ocupações se1nelhant es, q ue não lhe:,; per tniten1 ent rega r-se, por co1n p leto. a un1a esp~·
cialização científ ica.

O etnólogo r<..solve tcorican1ente o qtte ê lcs tên1 de pór e1n
prá tica. Aquele reprc·senta, por assi1n dizer, a parte legislativa .
enqua nto êstes f iguran1 con10 a executiYa .
Evidenciada a ne~·ess idacle da colaboração da etnologia co1n
a acl1n inistração, nas rclacõcs entre nós e os índ ios, chega o 1110 ·
111ento d e den1ons trar a u tilida d e do t rabalho indianista no Brasil.
Consider ando, pri1nciran1ente, o lado econón1ico, podc :nos d izer q ue, nos contatos con1 índios que a inda ignoran1 ou até odeian1
a nos a ci,·ilização, o c0111portan1cnto ditado pela con1preensão c.tnclógica ser[1 o ú nico capaz de evitar con fli tos e, co1 n isso. p re juizo -;
111útuos e1n vidas e bens n1ateriais. Seria politica ele a,·estruz.
seria pôr a cabeça na ar eia. nega r a freq uência de tais confli tos.
>!tuna zona con10 a d o Yale d o Araguaia. q ue os n1cios 111o<lernos de con1unicacão jú tornara ·11 tão proxin1a, zona prrcor ricla duran te os últin1os cluzentc.s anos por inún1e ros cxploradorc::>, co1ncrcian tes, soldados e gar in1pc iros. zo na trabalhada, há in uitos decénios, pelos mi ssionários 1nais zelosos, zona co'.11 antigas e novas povoações de gente branca. zona invadida, ultin1an1ente. até por t ur istas elos doi~ sexos e de todas as idades, - nu n1a zona nestas
cond ições há, a inda, t ri bus que an1eaça111, co ntin uan1entc, os pontos
aYançados da nossa ciYili zaçâo. causando-lhes, não raras YCzes. sér ios danos .
Assin1, há pouco. cer tos g ru pos da tribu l(ayapó varri an1 d e
seu territór io, rad icaln1e n te, os n:o radores da 111argen1 cio :\ raguaia,
111atando e rou bando à vontade. lisscs ín dios usan1 f usis 111odern os e vê111 in co r porando há anos, à ~ ua tribu 111ulhercs bra ncas
r aptadas.
•
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Mais ao sul desta regi ão, na n1argen1 do gra nde af'luentc do
!\raguaia que é o rio das Mortes, dois 1nissionários salesianos f ora1n
trucidados, cn1 novemi\' ro de 1934. pelos Chavant es. Que êst~s
índios, desde então, não se tornara1n n1ais t rataveis, foi dc·11onstrado pelos encontros que con1 êles tiveran1, en1 1937. a 13andeira
Anhangu era di rigida por nosso saudoso an1igo Hern1a no R ibei ro
da Silva, e, cm 1938. a Bandeira Piratininga chefiada por \ \ 'illy
J\ureli.
Para dar con1batc ás inissões salesianas situadas ao sul do ri 0
elas Mortes e habitadas por indios Bo rôro, vên1 do no rte índio-;
1n1111igos.
..L\ aldeia ele 1\1eru ri. nc s últ in1os ten1pos. vár ias vezes esteve an1eaçada de tal forn1a que se ten1 pensado c111
abandoná-la, apesar dos in1portantes valores nela inYestidos. . \
fazendas dos arredo res já estão, en1 parte, evacuadas pelos proprietários. O nún1cro crescente de assaltos torna cada. vez tnais
insegura a secular estrada de con1 ércio entre Cuiabá e Goiás .
•

Das possíveis relações an1istosas e consequente an1pl iação do
território de paz, podem resultar não son1ente o desapareci1nento
de p rej ui zos causados pelos confl itos, como tamben1 a s S()guintes
vantagens econôn1icas:

1) a t roca de produtos, dando-se, por exen1plo. anin1ais do1nésticos, instrun1entos de ferro, contas de vidro e bugigangas se1nclhantes e recebendo-se víveres, canoas, cestos e outros arte f atos;

2) o auxílio n1útuo por colaboração que nasce da continuada
e n1etódica troca ele produtos, pcrn1 utando-se, então, en1 vez ele
1nercadorias, as forças ele t rabalho.

E' veràade que neste últ in10 caso
..,

u n1 ajusta1n ento qu e ga-

ranta a estabilidade das boas relações já se torna n1ais difícil po r
ter tal interca1nb1o, cn1 geral, carater unilater al. Assin1 1 por exemplo, os indios nos sc rven1 con10 guias, ren1adores, carregadores. caçadores, pescador< s e seringu eiros. O que lhes damos cn1 troca,
entretanto, ra ras yezcs r epresenta reco1npensa suficiente, ao 111enos do ·ponto de vista dos índios. Não basta ministrar-lhes tratan1ento médico, arranjar-lhes bons n1c rcados para sc.us prod utos e
defendê-los do que. ao nosso ver. é exploração injusta. con10 por
exen1p1o, da C'scravização pelos patrões dos seringais. Deven1os
re ~peitar, Ul111bcm. os se u ~ próprios conceitos acerca do valor do
trabalho e das coisas. i\len1 disso é preciso evitar qualquer perturbação na organi zação de sua vida, não exigindo, po r exemplo,
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seus scrYiços <'111 épocas in1p róprias. pela natu reza ou pela tradição. ou ainda quando ocupados na la,·oura ou e1n certo culto, entregues ao trabalho de st•stento 1,ater ial e espi r itual. Só o tratan1ento concicncioso, .. aseado necessa r ia111ente e ·n conhecin1entos
etnológicos, poctc C\'Ítar que 1s índios se sinla111 prej udicados, aiastando-se de nós e1n vez de se aproxi111aren1 .
1

•

Aqui já quero declarar ser condição si11 e qua 11011 de todo o
trabalho etnológico a necessidade de não estabelecer juizos de valor a respeito da cultura deste ou daquele povo. P ara o etnólogo
não há culturas superiores e inferiores, há son1ente culturas diferentes. Con1 isso, natu ral111ente, não quereinos negar a nossa superior idade de eq uipan1ento civilizador, isto é, ar1nas. instrun1· nto~ .
e outros n1eios que servern para donünar a natureza. A for 1naçflo
da cultura ele uni poYo, por étv, não depende tanto destes ineios.
1n as principal n1e11t~ dos hon1ens que os põe111 cn1 função sistcn1atizando-os. i\ssin1 sendo, considerando-se a cultura con10 un1
conj un to funcio nal de todos os costu1nes e instituicões du1na etnia.
difi ciln1ent" se poderá afi r111ar ser êsse aspecto d iná1nico "inferior"
ou ·•super ior " er. trc os árabes ou botocudos . Quanto 1nais ínti
111os a nossa colaboração e o ncsso conYÍYio con1 os índios. tanto 111ais
necessá rio 5e torna tratá-los co1110 nossos sen1elhantes. O índio
nfio é criança, apesar d e tantos n1issionários, por bonclade. procurarcn1 aplicar-lhes êsse rótulo. P ovos que sou beran1 sustentar-se,
du rante nii lénios, sen1 auxílio estranho não poclcrn ser constituídos,
unican1ente, de seres in fanti s. Comparando, por exemplo, certas
tribu s de índios independentes com seus v izinhos ''civilizados" ele
S:Lngue eu ropéu ou africane . a respeito ela construçãu da casa nu
da intcnsidade da viela espiritual, pode1ros ver a balança inclinarsc a fayor elos cha1nados selyagens. E' verdade que. estando <'ntre
os índios, convê111 não con1pro n1eter-se en1 coisa a lgu1na, não anunciando, por exc n1 plo, uni tiro certeiro quando a bala, depois, n1ata
un1 jabotí cn1 vez da anelada arara. Parece-111c. porc111. que e1)
parte a lguma elo n1unclo convêm expor-se ao ridicul o quando ::-\!
deseja ser tomado a sério .
1\ ssin1, co1110 cotn os índios. não é rccon1endavel tentar alcançar a sua conf~ança fazendo o papel de palhaço, não se eleve t ão
p(1uco, por outro lado, procurar do1niná-los. ] á possui1nos n1uita~ p1 ovas de que certas tribus, espccialn1c11tc cut rc as tupí e
g uaraní, fora111 subjugadas e governada[:, scn1 grande difi culdade
por uni ou poucos representantes da nossa civil ilação. 1\1 as a

\
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história nos ensi na ta1nbe111 que tal íacto prcvocou a clcsl ru i()io da
cultura indígena ou a aversão e fuga dos índios. ~s tcs nãu ~e
d eixavan1 tratar do 1nes1no n1odo que os negros .
Na Africa, o branco não pode viver e1n con1panhia ele negros co1110 qualquer un1 deles. Lá. êle te1n de co·nportar-se co.110
~c>nhor. se do::.cja -:,er respeitado, porque encontra. gcrahnentc. dés•
potas e gente despotican1ente governada. Qualquer outro co1nportamento. da sua pét rte. seria fatal para êle e para toda sua rac::a.
c1n vista elas co neli\ües sociais e p r líticas dos povos africanos.
~a

:..\n1érica. a situação é quasi inYcrsa. De certo. há. ta111bc111, aqui che fcs ~ 0111 grande autor idade. Esta, poren1, nun ca e
suficiente pa ra red uzir os 1nen1hros da tribu a considerar-se súd ilos ou para que o chefe possa executa-los pu · li cair ente ou vcnc.iêlos coino escravo.;;. Os índios, en1 geral, são de1nocratas concientcs e disposto. , co111 a n1aior cor tczia e se n qualquer scrvili claclc, a
honrar áquele que n1 cr ece . r..Ias quando n1enosp rezados, ou vaosc enlbora se111 dizer palavra, ou guarcla111 ódio e se vinga111 .
•

-

•

•

Alem da tro ca de produtos e fo rças de trabalho. co nstituc problen1a especial a manutenção ele boas r .. lações e o alargan1ento de::
zt.na pacificada. factos que poden1 pro,·ocar Yantagens econôn1icas.
tal co1no a ele explorar. no terri tóri o do Yizinho, aquelas n1atéri as
prin1as que êsse ,·izinho, por qualquer razão, não utili za. "Para
atenuar o choque das culturas é preciso isolar, o n1ais possi,· 1, a
tribu de índios c ,n questão, respe:tanclo, estritamente, os li111ites territoriai s ele sua pátri a. Quanto a isso, os reservatóri os e.los índios
nos Estados Unidos da . \1néri ca elo X orte repres ~ ntan1 o 1nelhor
n1odelo . Não .poden1os ignorar. porcn1. as profunda diferenças
entre aquele país e o 13rasil. no que diz respeito à penetração e c10n1í11i o da nossa civili zação por todo o território . Por isso. haverá aqui sc1n dúvida, no fut uro, n1uitos casos de prccisannos extrair niinerais e outras inatérias prin1as das terras dos índios. ·coi~as que para nós sfto riq11ezas n1as que para êlcs não tên1 valor. -Por
outra parte, nuin an1biente paci fico, as \'antagens econôn1i<:as de
exploraçõ ~s no território vizinho não precisan1 fica r unilaterais.
( ) índio utiliza para a fab ricação de seus arte(atos n1uitas 111atérias
prin1as a que nós não cla1nos a 1nínin1a atenção . ~le estin1a, co1no
petiscos, inú1ncros bichinhos e frutinhas cuja existência quasi não
pcrceben1os. e cuj o valor gastronó111ico êles ocultani. O que, por e1n, nessas circunstâncias. o etnólogo precisa sobretudo exigir é
o in1pedi1nento ele qualquer pron1iscuidacle entre índios e "civiliiaclo ''. o que é n1uito difícil .

•
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.\le'n ele ter tanla utilidade econô.r.ica, o trabalho indianista
nr1 Brasi l sat isiará necessidades política . J>ara exercer. de iacto
a soberania no país, é indispensaYel conhecer todos os seus habi. tantes. J>ara que a l<.epública do Brasil cada vez rnais se uni (iq ue.
governando-se a si 1nesn1a con1 a n1áxi1na justiça, é preciso que os
brasilei ros nâl) ignoren1 n1uitos dos seus patrícios .
Conhecer os índios, provocará ale111 disso. a 111clhoria do seni.1111c11to de brasilidade, porque ensinará ao brasileiro a conhecer
a si próprio. dando-lh e. con1 isso, a conciência de si 1ncsn10 . Sabe-se que é grande o nún1ero de traços culturais que o Brasil 1110clerno herdou cios índios, traços êsses quc exerccrarn in f'luências
decisivas na for ração e indi\·iclualização da nacionalidade.
}>ara reconh(.cer a influência elo índio no que é o Hrasil de
hoje e será o d(· an1anhã, torna-se necessprio ver e con1prcencler
as particularidades que distinguen1 êste país e SlU .po\·o de todos
os outros pai ses e poYos do mundo . \ Tcri ficarcn1os. então, co1110
provindo do índio : a rêde ele clc r1nir; o 111odo ele roçar. derrubando. de vez, uni pedaço inteiro de n1ata pelo corte da n1aior de suas
árvores que eleve arrastar consigo as restantes. deitando-se fogo na
derrurl;ada e plantando, depois, .por entre os tocos e troncos .::aidos;
o cultivo e preparo de n1uitos al:n1entos vegetais con10 111andioca.
o aipí, o caril, o inhan1e e a batata doce, o an1enc1oi n1 e diversas
variedades de ni.ilho, a banana da terra. favas e aból)oras ; a extração e o en1prego ela borracha; a pin1.enta e o fu 1110; n1atérias corantes. fibras text ís, óleos e resinas úteis: 111cios para caçar e pesca r; utensílios clon1ésticos; inúmeras lendas e crenças; e. principéd 1ne11t c. os costunies da ilin1itada hospitaliclaclc. lolêrancia e
cortezia.
•
natureza verdadeiratnente carinhosa dessa cortczia, c1 racterí~tica da 1naioria dos neobrasile~ros e de certos índios do Brasil. parece n1anifcstar-se. até. nun1a n1oelaliclacle linguística, a SéLher. na tendência de ialar en1 din1inutiYo<;. J ~11qua11to entre nós
abunclan1 expressões: cuidad:nho. dar u.na chegaclinha, etc., os
Tapira.pé. por exc111plo, e espccialn1ente as 111ulhercs <' crianças desta
tribu tupí, fazen1 o n1a1or uso do sufixo i que ten1 a f'unção cie
abrandar a expressão falada . Sei que tais 111cígn iccs no falar são
próprias ele n1ulheres e crianças en1 todo o 111unclo. Parece-n1e,
pü r e n1. que, cnt rc rrapirapé e neobrasil ciros, êssc traço ult rapass:i
tudo quan to se conhece entre outros povos . Não quero dar por
_Ai.,
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proYada un1a relação entre a língua dos índios e a vernácula, a
êste respeito . . \pont o aqui. si111pl esn1 ente, u 111a traço cultural di gno de ser e tttdado .
Out ro fenôn1cno a estudar é a 1Ttentalidade de1nocrática de
não querer deixar-se 111andar 1po r ninguen1, n1ental idadc essa co1nun1 do í nclio ,_. do brasileir o n1oder no. Deve se r aver igua do !-t!
esta índole dL brasileiro cleri\'a de an tepassados europeus co1n
sangue d~ aventureiro, se é pr oclu to de condições geográficas ou
de especiais circunstâ ncias hi:;tóricas. se é herança do índ io e se
há, ainda , ou tros fato res que a pr0Yocaran1.

Falta frisar un1 Yalor geral d o trabalho incliani ·ta 110 13ras:J. E' q ue êstc estudo não ensina son1ente ao brasilei r o a conhecer e con1prc1. nder-sc con10 brasile iro . Ensin a, tan1be111, ao hon1en1 a c~nheccr e con1preendcr-se con10 homcn1.
Muitos processos da nossa Yida afctiYa cujo fato res pern1anecen1 o cultos sôb
ca1nadas f or1nadas p ela educação 111ilenári a e pelo afasta111ento da
J1alurc1a. poclc1n !'>er explicados por analogia~ quc c11contra1nos entre
.
os po Y o~ naturais.
~.\pó

den1onstrar as principais utilidad es ela etn o logia hras iJeira, precisa111os agor a entrar cn1 detalhes a respeito do tratan1 cnto q ue o etnológo possa recon1endar aos representantes da
11ossa civil izaçflo cn1 co n tato co111 os índios. l ~ntão é p reciso dizer. clcsclc já. que não podc have r regras gerai s, cliferinclo.
el e tribu a tri bu, o trata n ento conven iente, e, às vezes, até de aldeia a aldeia e de horda a horda.
Co1no r1ão c<.1nve111 criar j un tos os patos e as galinhas. por nc<:essitaren1 aqueles d e h t1111idad c <' estas v iveren1 1nelhor 11un1 so lo
seco, não é tan1btn1 próp rio í1npôr as n1esn1as cond ições de viela a
trib11s de índole caça dora e a outras que se ded icaran1, p r incipal1Pcnte, à lavoura. Vn1 hon1e1n que vive observando e aco1npanhanc10 os a ni trais que o sustentan1 serve n1elho r para vaqueiro elo
que para jardineiro .
J)eve ser ton1ado cn1 co1;sidcração, tan1be111, se tuna tribu n1ostra, c~pontâuea1ncntc. aversão e<ntra a nossa ci,·ilizaçào ou tcn1
qua1quer tendência a a ssimilar-se a ela . Saben1os que depois das
J1rin1eiras experiências que ti ,·cran1 co n1 os brancos, certas tribus
f icaran1 h orrorizadas con1 êles e nquan to outras entusias111aran1-se
p eias co111od idacles da Yida oferecida pelo modo europeu q ue, con1
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tanta facilidade, def endiam a gente da fo111e, do frio, dos 1nosqu;tos. ela~ doenças e, até, do trabalho duro de cor tar ár,·o res coni u
111achadn de pedra .

E' conhecida a relutância dos Chavantes do rio das Mortes
contra qualquer relação con1 os nossos . Por outro lado, podcn1os,
até, ouvir clic rar tuna índia. recen1-Yestida a curopéia, por len1hrarse de que sua 1115.e, j á f alecida anos antes do encontro an1igavel
con1 os bra r~cos. teve de sofrer por andar, ainda núa e por não ter
tido, a inda, a oportunidade de ganhar o seu sustcn ~ trabalhando
para os adventícios ben1 aprovisionados, nas estações do ano en1
que a natureza quasi nada produz .

N unia n1es1na tribu pode haver atitudes diferentes a ésse respeito . Na aldeia dos T apirapé. por exen1plo, obserYei, en1 incli\'Íduos diversos, o ódio contra tudo o que Yi nha de nós ou o desejo
ardente de assi 1nilar-sc a nós.
No B rasil f ora1n, principalmente, os índios Gê os que, inais
obstinada1ne nte, ~e recusaram ao contato co1n os nossos, cnquan <J
nun1erosa · tribus tupí s-: fan1iliarí zara1n con1 os europeus in1cdiat'1 111entc e con1 boa vontade. Naturaltncntc quanto a isso há
exceções e g raduações . Cada un idade étnica é ún ica no espaço e
no te1npo, divergindo, portanto, nas suas necessidades, e até ccr tu
{ponto, dl' todas as out1 as unidades étnicas do in undo . Cada indivícl no-condutur clct~rn1 ina u111 co111porta n1e11to dos seus que difere elo cornportan1ento de todos os outros . Não so1ncnte cada
grupo social. 111as ta1nbe1n todo ra n10 de atividade ht11na na te111
~cu indivíduo-condutor.
T oclrs os di,·crsos con1porta,.,11rnto cxi!{vn1 lratan1e11tns corre. pondcntes de nos::,a parte. Se cluizcnnns
ter a liderança en1 nossas relações com os índios, clcven1os acon1oclar o nosso co1nporta111cnto ao comportarnento dêlcs .
C111 isula1nento provisório é reco1nendavcl no trato e< 111 qualqner trihu que:. até hoje. tenha tido pouco ou ncnli un1 ccntato
co1n a nossa civili zação . P or outro lado, o estado dos índios qut
já \perdera111 quasi toda sua cultura própria e que não pode111 111ais
viver se1n calças e cachaça, exige u nia rápida assi111 ilação. Cahc
ao_ etnólogo averigua r o n1e'.o n1ais oportuno para acelerar a assi1r1ilação. J~sl a requer unia adn1inistração direta, enquanto cn1 caso
<k- i ~o latnen t o ten1os de exercer a ad1n inistração indirela.
Os f'ranct ses e portugueses f oran1 sen1prc e são atualn1cnte
ainda os representantes principais ele unia política colonial que
tenta substituir, o n1ais depressa iposs:ve\ e raclicaln1cntc, a cultu ra

•

148

REVISTA DO ARQUI VO MUNI C I PAL

indígena pelas inst ituições eu ropeias. J:.ntrc < s poliné:,ios e n1cla nésios, os fra nceses dcstruira n1. de propósito. as orga nizações
t ri bais, ca usando, con1 isso, a r uína espiritual e fí sica da pop ulação.
>Jo Brasil. os portugueses ti rara111 os índios de seu solo natiYo,
escra viza ndo-os ou a ldc ian<lo-os • de n1aneira que foi suprin1i da ou .
pelo 111cnos, parali zada sua indi\·idualida<le cultural. H o je, estas
duas nações ap1ican1 a acln1ini straç~o direta nas suas possessões a f ricanas . l>rctc nd en1 ligá-las, deste 1nodo, estreitan1cntc para se1nprc à 111et rópole europeia, in1ponclo-lhes as instituições, os conceitos e a língua. Qucre111 , po r conseguinte, incorpo rar os indígenas
à nossa civil ização tão con1pl eta1nente que êstes não se sintan1 n1ai s
n 1crnbros clu111a 1nãc-pát ria africana. 111as ele 111ãc-pút r ia curopéia.
Os ingleses represen tan1 a política contrá ria . Enquanto os
f ran ceses e portugueses exploraran1 os indígenas, não receiando
1nist ura r-se, ta1 nbe1n . con1 êles, os ing leses. na .A..1nérica do >lor te.
n1ataran1 os índios co1110 se fossen1 fe ras. F oi. cn1 grande pa rte.
a conciência da neces::>úrja e ben1 111erecida exclusiYi dad e da p rópria raça que forçou os anglo-sax ões a culti vare•11 outra espé: ie
de re lações co111 os pele-\·ern1elhas . J~ssa co nciência (Stin1 ulou o
sentin1en to das diferenças raciais até o ponto de considerá-las ni velaveis apena s por n1eio de bala . N ão sendo 1nais possível einpregar êste n1cio . restava con10 único recu rso o i. olan1cnto e, con1
ist o, a acl111 i11 ist ração indi reta . E' a política qu e leva a respei ta r
as 1parti cularidades étnicas de un1 povo, as quais de vcn1 se r to111adas
,:01110 ponto ele parlida para a sua educação.
E' o 1nétoclo que n ão
procura desarra igar , n1as de ixar cresce r o a r raigado no seu próprio
solo . E' o que os ingleses faze a1, ho je, nas suas colôn: as a fricanas . E' o que se dá . atualinente. con1 os pclc- vcnn clhos nos E stados Unid os da 1\n1érica do N orte . Saben1os que o número destes
índios está crescend o ultimamente. ele tal for rna que os seus reservatórios precisaran1 ser aumentados . en1 parte. pela co!11pra de
out ras terras . K o B rasil sucede o contrá rio a respeit o da -população ín dia conhecida.

•

J\ s condições especia i - deste país exi gcn1. co n10 já tentan1os
de1nonstra r , a aplicação ele a1nbos os 1nétodos no t rata n1ento das
tribus indíge nas, isto é, a adn1inistração indi reta e a adniinistração
direta . N ão devemos esquecer, poren1. que a acln1inistração indireta e.los povos naturais, ta nto na f\ n1érica con10 nas o utras partes
da terra, ten1, necessarian1e nt e, u n1 car áter provisóri o . N ão há
dúvida que a nossa civilizaçã o se estenderá irresist iveln1ente, sôbr(!
'J inundo inteiro.
De certo to111ará forn1as d ive rsas nos d ive rsos
\
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paises, apresen tando aspect os d i fer entes no J a pão e na Turqui a .
D á-se o facto de que gran de pa rte da hun1a nidade a ;: eita u 111a ciYilização f eita po r o u tr os e par a outros . Quer endo co nse rvar s ua
persona lidad e ét nica , d cYe -se aceitar esta ciYil ização só parcialm ente. isto é . apenas na 1ned icla en1 que possa ser .. digerida" . . \ ceitan clo-se n1a is nio r r cr-se-à d e indiges tão, isto é, per ece r -se-à. n10 ral e f is ica1ncn tc.
T on1ando, po r isso, as p r ó pr ias culturas dos índ ios brasileir os
con1 0 ba se de qualquer descnYo lv in1cnt o p ara unia su cessiva assin~ i l açã o, d evc111os res peitar o lacto de sc.;r cn1 a s cul tu ras a111crica nas
111uito n1enos elás t ica s que , po r ~xe1nplo, a s ela . \ ír ica Ccn t ral, r ecuper a ndo vquclas o 0qui líl>r io , depois de u ni cho que cultural. co111
in u ito mai o r cli ficulcl;idc do q ue estas . J)arccc-1ne u111a conc lusão
pre1natura julgar esta ial ta de ela ticidadc co nseq uênc ia de un1a
espécie d e calei f icação , co1no. ta h cz. se in clinan1 a ~u pô r os particlú rios da h: póte~e segundo a qual os índios d o Bra ·il são sobrevi, ·cn tes d cgcn cr~dos de chan 1 ado-- po Yos de alta cu ltura. Q uer o.
a e ~se r espeito, se 1ne per n1 ite111 nia is u rna con1par aç[lo co1n os nossos an irnai s do111ésticos. at rib uir ao índio certa ~1.:1 nclha 11ça con1
o gato e ao neg ro a gJarccença con1 algun1as pa r ticularidad e!:) do
cão . r\ ão p oclen1 os afir111ar ser o g a to mai s d egener ado o u 111eno...,
in teligen te do <J.Ul' o cã o. po r aclatar -sc n1cnos a n ús e cl('i xa r -$e
adestrar e<111 111aio r d ificul dad e do que ês te . E' poss i,·el apreciar
d e v{1 ria s n1ancir as o (acto ele nào vi ve r o gato, cotno o cc.-10 , po r
a :-.s i1n d izer. a vida d e ~cu clC' n o, 111as a pró pria vida , po is nào
rt con hece clono a lg u111. .L l a qucn1 aprecie o g at l) e' d espreze o cão.
attuclc pelo espí ri to de independênci a q u1..' n1a11ifc:-.ia a feiçoa ncln--;c
111ais ao lugar que te111 po r s ua pátria. el o qu e ao h o 111c 111 q ue lhe dá a
con1er , e êste por s:.. n tir-sc en1 ca~a só q uando estú aos pés de seu
clono . I lá o u tros que cha1nan1 ele Yirtu de a f icleliclacle do canino
e at r ibuen1 i ng rat iclão e f a ls idad e ao felino . Pa ra e\'i ta r co nclu sões e rradas e chegar à n1áxin1a 0 ·1)jeti\'icla<le d e con1p rec nsão e.
c· nl isso. ao t ratan1ento n1ais ~clequado . é preciso ahanc\011a r quaisquer avaliações s egundo con ceitos que nen1 sequer são p rú prios à
h u711anida de in teira, inas un ica·11entc d e llllla li1nitada pa r te' dela.
O lnesn10 podc rnos dize r, sempre cie novo. co111 r e fe rê n cia aos povos e às r aças . Se o etn ólog o "Onseg uisse leva r tod os os hon1cns
do 111undo a cs.5a cornp r eensão e à ação co r res poncl cnlc, ter ia feito
o m aio r e o 111 ~lhor q ue , at é ho je, u1n ho n1cn1 fe z par a seus se111elh antes . P o r enq ttanto . ele certo, isto pa r ece ser g rand e cl c111ai s e
bon1 dc rna is para a h u n1ani dade .
•
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~I a , rc puta n~os,

en1 todo ca~n. digno de qt1alquer es fôrço o
f in1 de f'azer o n1aior e- o n1clhor. O 111a1 está sómente ein não
bastaren1 as fô rças dnn1a única pessoa. Necessitan1os ele auxíliu
e;. considerando o tan1a11ho e a nat ureza da ohra a fazer cabe pedir
o atL-xílio do govêrno . Na Á f rica inglesa. na U ni ão sul-a fri cana
e na .\ ustrália. a colaboração do govêrno co1n a etnologia já se eYiclenciou con10 produtixa. Resulrou na elaboração duma ciênci1
aplicada. pa ra o bc1n con1u n1 .
1\ aplicação da etnologia ao t ra la n1euto elos índios brasilei-

r o. consi..,te en1 organizar o prc cesso da t ran <;fo rmação de sua
ad111ini traçã o indireta para a direta. ~a propo rção en1 que se
conscr,·a111 culturas de. tes índ ios at é ent raren1 na acltn inistração
d:1·eta . essas culturas influirão sóhre a fornia\ ão ele un1a cultura
neo-brao;; ilcira . E' por isso que a in fluencia índia sobre o Rrasil
ainda perd u rará . a n1 cnos que se cxtcrn1i nen1 todos os índios.
O goYêrno do B rasil não tard:l rá em reconhecer que o fu turo
dos índios está ligado, inseparaveln1:=ntc, ao nosso . Tal facto acar..
reta un1a grande responsabilidade. E' essa tão honrosa responsabilidade que causa a suprc1na n< c ~ ssidade do estud o indianista
no J ~ rasil.
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