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A Darcy Ribeiro, renovador
dos estudos sobre as rela~oes
entre índios e brancos no Brasil.

PREFÁCIO
Publicar os quatro ensaios que formam esse pequeno
livro motivou-nos a idéia de que eles teriam alguma utilidade· ao leitor interessado nesse campo de certo modo ambíguo das Ciencias Sociais, partilhado - ou melhor, disputado - por diferentes disciplinas academicas como a Antropología, a Sociología e a Psicología, todas empenhadas em
trazer sua própria abordagem para lograr urna explicac;ao
adequada das relac;óes interétnicas e de suas repercussóes
no indivíduo e na sociedade. Sem querermos assumir qualquer posic;áo que lembre urna disputa, mesmo academica,
as idéias que aqui estáo desenvolvidas espelham - como o
leitor facilmente concluirá - urna postura teórica que, se
bem que devedora de indiscutíveis contribuic;óes dadas a
Antropología Social por estruturalistas de diferentes matizes, nem por isso se define como urna modalidade de Antropología Estrutural. E náo se trata aqui de apenas fugir de
etiquetas. O alcance do esclarecimento é bem maior.
Trata-se de justificar a escolha de urna via - e náo de outra
ou outras - para se dar conta de um fenómeno social extre~mente com lexo, solidário de pelo menos tres aspee. tos:~ o da identidad , cujo domínio é o ideológico; o do(grup~
social, cujo domínio é a organizac;áo; o da articulac;ao social,
cujo domínioe o pro~so (de relac;óes sociais) que tem
lugar numa dada formac;áo social. Agregue-se o "dado" étnico a cada um desses aspectos, teremos a identidade étnica, o grupo étnico e o processo de articula~cio étnica como
aquelas dimensóes mais estratégicas do fenómeno das rela-
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interétnicas, cuja explora~ao analítica se pretende aquí
realizar. A natureza "classificadora" da etnia particulariza
esses tres domínios do social, incutindo-lhes urna dinamica
especial susceptível de apreensao histórica e estrutural.
A tentativa que fizemos durante os anos 60 de entender
as rela~óes interétnicas que se processavam no Brasil,
pautou-se por firmar urna posi~áo metodológica, segundo a
qual a apreensáo da realidade atual nao poderia dispensar
a utiliza~áo simultanea de urna perspectiva histórica, sem a
qual náo se poderla dar conta de um fenómeno extremamente dinamico, acelerador do tempo das sociedades indígenas, de forma a integrá-las irreversivelmente na História
de noss6 País, isto é, da sociedade global cuja expansáo se
deu no passado - e continua a se dar no presente - a
custa da invasáo de territórios tribais. Os estudos relativos
aos Terena do sul de Mato Grosso e aos Tükúna do Alto
Solimoes, no Amazonas, pretenderam combinar a observa~áo em nível sincrónico com a reconstru~áo em nível diacrónico, buscando elaborar urna explica~áo das rela'Yoes interétnicas que nao estivessem prejudicadas por qualquer
visáo unilateral, quer fosse por urna elei~áo equívoca do relato histórico ou da historiografia como a modalidade absoluta de conhecimento da realidade social, quer fosse por
urna escolha igualmente equivocada do dado observável e
contemporaneo do pesquisador como o material exclusivo
sobre o qual seria legítimo efetivar interpreta~oes. Embora
náo se queira dir:er aqui havermos logrado inteiramente o
pretendido naqueles estudos, o certo é que tanto em O Processo de Assimila~ó.o dos Teréna (1960) e em Urbaniza~cio e
Tribalismo: A lntegra~ó.o dos Índios Teréna numa Sociedade
de Classes (1968), quanto em O Índio e o Mundo dos Brancas:
A Situa~ó.o dos Tiikúna do Alto Solimóes (1964), a combina~ªº da observa~áo com a reconstru~áo está presente, ainda
que de manei~a desigual, considerando-se cada livro de per
si: em nenhum momento se deixou de considerar que as
rela~óPs interétnicas náo poderiam ser compreendidas
senao em termos de seu desenvolvimento, ao mesmo tempo
em que nao se poderia deixar de considerar igualmente -
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num plano mais alto de abstra~áo - o caráter sistemico
dessas rela~oes, elegendo-se o sistema interétnico como
foco privilegiado de análise. É nesse sentido que se deve 1
entender a elabora~áo da no~áo de "fric~áo interétnic~" Ó
/...tjcu(em 1962) e do "modelo do potencial da integra~áo" (em Pk: -o.1967), como meios de instrumentaliza~áo da pesquisa das re-J
la~óes interétnicas e das formas de suas manifestacóes no ·
B~il.

~

Naquele período tentou-se, por conseguinte, estudar os
fenómenos étnicos ~~epte_ ao nível das rela~óes
sociais, tomando-as como a instancia substantiva de análise
para, a partir delas, compreender e explicar o contato entre
.índios e brancas no Brasil moderno. A rigor, os trabalhos
escritos nessa década seguem muito de perto - guardadas
indisfar~áveis ·diferen~as - os de Darcy Ribeiro, especialmente os que se encontram em seu livro Os Í.n dios e a Civi' liza~ó.o: A Integra~ó.o das Popula~óes Indígenas no Brasil
Moderno (1970). Evidentemente náo será aqui o lugar para
apontar essas diferen~as, algumas delas sugeridas em nossa
A Sociologia do Brasil Indígena (1972) (em nota de rodapé
nº 5, na página 14), no contexto de urna Introdu~áo em que
reconhecíamos igualmente a importancia da obra de Darcy
Ribeiro no trajeto que realizávamos até entáo. Importa
agora, neste Prefácio, assinalar urna convergencia que se
deu náo apenas no J:l}ano temático, a saber na busca de urna
explica~áo sobre o contato entre popula~óes de carne e osso
- e náo somente entre Culturas - , como também no plano
da prática indigenista, isto é, na procura de diagnosticar situa~óes de contato interétnico, cujo caráter crítico exigía
a~áo do Estado a favor dos grupos indígenas. Procurava-se,
assim, compatibilizar a preocupa~áo teórica com o compron1isso tácito de lutar pela sobrevivencia e bem-estar das popula~óes objeto de investiga~áo científica. Nesse sentido, a
obra etnológica de Darcy Ribeiro foi exemplar e inspiradora
da grande maioria dos trabalhos - fossem livros, artigas ou
comunica~óes - sobre índios e brancos produzidos por
todos aqueles que, dentre nós, estivessem voltados para o
Brasil Indígena.
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Mas se o estudo das rela~óes interétnicas nos parecia
caminhar para um desenvolvimento satisfatório, na medida
em que a no~ao de fric~ao interétnica apontava para os aspectos conflitantes dessas rela~óes, dirigindo a análise para
_ a dinamica do contato interétnico, muitas questóes de extrema relevancia nao vinham sendo respondidas, posto que
- vemos hoje - nao ví~~mos pondo aten~ao mais sistemá- tica nas representa~óes e i eo ogias engendradas por aque~ las rela~óes e condicionadas pelo sistema interétnico.
Pareceu-nos que estávamos incorrendo num pequeno desvio teórico quando, ao privilegiarmos as rela~óes sociais (o
que ainda nos parece perfeitamente correto), deixávamos
entretanto de nos preocupar com o nível ideológico, onde
grupos étnicos e rela~óes eram representados. Quando em
1967 afirmávamos que a fricr;ao interétnica deveria ser entendida como o "equivalente lógico (mas nao ontológico) do
que os sociólogos chamam de luta de classes", estávamos
remetendo o leitor a urna tradi~ao dialética das Ciencias Sociais que, apenas por aquela época, através dos trabalhos
de Althusser, Balibar e Poulantzas, dentre outros entao
chamados de neomarxistas, estava deixando de se confinar
aos estudos infra-estruturais para dar maior aten~ao a superestrutura, praticamente desconsiderada como objeto substantivo de investiga~ao teórica desde o jovem Marx de A
Ideologia Alema. Essa recupera~ao das "ideologías" como
tema de interesse maior por aqueles autores, ao lado do
grande impulso dado a considera~ao dos fenómenos de superestrutura a partir de 1962, com a publica~ao de Le Totemisme Aujourd'Hui e La Pensée Sauvage, de Lévi-Strauss,
chamaram-nos a aten~ao para a inviabilidade de explicarmos as rela~óes (sociais) interétnicas, tomadas como um
"fa.to social total", sem apreendermos - ou ao menos isso
tentarmos - a dimensao ideológica daquelas rela~óes, ou
seja, suas próprias representa~óes. A literatura teórica estava ali: de Marx a Poul~ntzas, de Mauss a Lévi-Strauss, de
Weber a Bourdieu, como a estimular urna leitura crítica dos
funcionalistas e empiristas anglo-saxóes, cujos trabalhos de
campo e analíticos (muitos da mais alta qualidade) nem
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sempre foram ou sao devidamente lidos por aqueles, sociólogos ou antropólogos, que adotam posturas teóricas divergentes. Destacam-se dessa ótica preconcebida uns poucos
autores como o Godelier de Horizon, Trajets Marxistes en
Anthropologie (1973), um leitor profundo e cuidadoso da melhor literatura anglo-saxónica, dos funcionalistas clássicos e
modernos aos ecólogos culturais e neo-evolucionistas, nao
raro aguilhoados por Godelier pelo epíteto muitas vezes irónico de "materialistas ingenuos" - dos quais náo se afastam muito mesmo certos marxistas como um Terray de Le
Marxisme Devant les Societés Primitives (1968).
\. A, ret~~ada em 197~ do conc~ito de flde""ntid-a"""'
d_e _e_'t-n-ia j.__
por nos utilizado pela pn~ra ve~m 1960, em O Processo
~ Assimil~áo dos T:rena, deve ser entendida dentro dessa ~· J ~)
hnha de pre~cup~~oes. Gra~as a urna bolsa pós-doutoral - )
que ~os foi concedida pela Funda~ao Ford e a acolhida o.Áo..,,
magnífica que . o Department of Social Relations da U niver- IY
sidade de Harvard nos proporcionou entre janeiro e dezembro de 1971, admitindo-nos como Research Associate
'
pudemos iniciar um programa de investiga~áo em torno da
.id ntidade étnica e _de sua natureza ideológica do qual re---- sultaria o ensaio, "ldentiaad- Étnica, Jdentificación y Manipulación" que publicamos em América Indígena (vol.
XXXI, nº 4, 1971, pp. 923-53), agora incluído no presente
volume com algumas reformula~óes. Enquanto em 1960 a ·
identidade étnica exibia um conteúdo nítidamente psicológico, enquanto instancia irredutível as transforma~óes culturais determinadas pelo processo de acultura~ao, ou, em \
outras palavras, a identidade étnica afirmava-se por sua oS
persistencia através do processo de mudan~a cultural, marcando sua continuidade por mais aculturado que estivesse o ~
grupo indígena em questáo (como bem puderam ilustrar os
Terena citadinos), agora parecía-nos que a constata~áo
dessa persistencia da identidade náo era absolutamente suficiente, pois pedía urna explica~áo a partir de urna preliminar: o que é a identidade étnica? A pista mais segura foi-nos
aberta pelo conjunto de estudos publicados em Ethnic
Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture
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Difference (1969), organizado por Fredrik Barth e refletindo
e um~ linha de investiga~ó~s caracterizada eor urna grande
)\ J afin1dade como nosso proJeto "Estudo das Areas de Fric~ao
•'/ Inte~étnica no Brasil", inic~ado alg~s anos antes (1962), pa)f< troc1nado pelo Centro Latino-Amencano de Pesquisas em
Ciencias Sociais (UNESCO), cujo ponto de partida era a crítica a todo e qualquer culturalismo, particularmente as teorías de acultura~ao no que tinham de- escamoteadoras do
próprio fenómeno das rela~óes interétnicas. Barth, especificamente em sua introdu~ao a obra, privilegiou o nível das
rela~óes sociais (ou da "organiza~ao social") como a base
sobre a qual haveríamos de inquirir sobre o gr"'i.tpo étnico
e
•
~ua identidade. Revelou-se para nós o quanto próximos estávamos de nossos colegas escandinavos, como Siverts,
Eidheim, Haaland e Barth, entre outros, presentes naquela
imp.o rtante coletanea.
É certo, poréll), que nossa preocupa~ao com fenómenos
superestruturais nao se esgotava, mesmo nos anos 60, coma
identidade .étnica tomada como um fenómeno irredutível ao
processo de acultura~ao. Em O indio e o Mundo dos Brancas, na falta de urna orienta~ao mais segura que nos levas~
a um estudo mais minucioso da identidade Tükúna e do
sistema de representa~óes subjacente, pautamo-nos por
urna abordagem fenomenológica, descrevendo as identidades do Tükúna e do "Caboclo" como "fatos de consciencia".
Verificava-se assim, tanto com rela~ao aos Terena como
com rela~ao aos Tükúna - as duas grandes popula~óes indígenas que nos coube pesquisar naquele período - , a imposi~áo da identidade étnica, mal ou insuficientemente formulada, como objeto de crescente relevancia para urna
cabal compreensáo das rela~oes entre índios e brancos. É
por isso que o nosso ensaio de 1971 foi-nos fundamental,
como um exercício de reflexao sobre um objeto carente de
formula~ao teórica. Os ensaios que se seguiram, escritos
todos já no Departamento de Ciencias Sociais da Universidade de Brasilia, foram elaborados dentro desse espírito de
alcan~ar, por aproxima~óes sucessivas, o nosso objeto que,
é bom que se ressalte, nao se esgota na identidade étnica
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mas a transcende, indo focalizar o co11texto gerador dessa
identidade: o sistema interétnico.
Assim, se Um Conceito Antropológico de Identidade, escrito em fins de 1973, e aqui incluído, procura dar prosse- \
guimento as nossas tentativas de equacionar identidade , 1
étnica como um fenómeno apreensível a nível ideológico o
'
~
ensaio seguinte, Processos de Articula~ao Étnica (1974),
agora também neste volume, procura mostrar precisamente
o contexto social e os diferentes processos de articula~ao
que lhe sáo inerentes, como campo de indispensável desbravamento pela Antropologia Social. O de 1973, redigido
originalmente para urna revista de psicologia (Alter - Jor- ~
nal de Estudos Psicotlinámicos), dá urna aten~ao especial a ·, O e)¡;;,
contribui~ao da psicologia e da psicanálise aos nossos estu- \
i ,,;~
dos, sem por isso nos desviar de urna proposta antropoló- (tfl. '.P~ .
gica sobre a questao da identidade; o de 1974 entretanto,
elaborado para a primeira reuniao do Grupo de Trabalho
sobre Processos de Articula~ao Socjal, realizado em Buenos
Aires em julho do mesmo ano, sob o patrocínio do Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociais (CLACSO), teve
como alvo - a luz de dados referentes as rela~óes interétnicas no Brasil - dialogar com colegas familiarizados com outras realidades, particularmente com a argentina e a boliviana, tanto quanto com outras formas de articula~áo além
da interétnica, como as interclasse, inter-regional e ruralurbana. Obviamente náo se pretendeu resolver nenhum
problema posto pelos processos de articula~ao social, senao
colocar algumas questóes como ·a da rela~áo entre classe social e etnia, no intuito de chamar a ate~ao para o fato da
irre · uti ilidade _ !. urna21ª outra ainda que- ;s apar!lricias_
pudessem indicar o contrário; classe e etnia se interpenetram, submetidas a processos 'diferentes de articula~ao social, podencio inclusive - sobretudo a etnia ~ ficar encoberta, invisível aos nossos olhos, porém podendo igualmente ser ativada em contextos específicos e em situa~óes
determinadas.
A menos que a confundamos com grupo (étnico), a etnia
é um "classificador" que opera no interior do sistema inte-

ª
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rétnico e ao nível ideológico, como produto de representa~óes coletivas polarizadas por grupos sociais em oposi~áo
latente ou manifesta. Esses grupos sáo étnicos na medida
em que se definem ou se identificam valendo-se de simbologias culturais, "raciais" ou religiosas. O caráter étnico de
um grupo social tende a ser altamente determinante, como
ocorre tipicamente nas áreas de fric~áo interétnica do Alto
Solimóes (Tükúna) ou do Médio Tocantins (Surui, Gavióes e
Krahó) - como nos mostram Laraia & Da Matta (1967) ou
Melatti (1967) por exemplo - , ou pode ser um "sobredeterminador" como no caso dos Terena citadinos do sul de
Mato Grosso ou os Potiguara da Bahía da Trai~áo no Rio
Grande do Norte, de que nos fala Amorim (1970); neste último caso, mesmo enquanto campones, portanto como
classe social, o Potiguara manipula sua identidade indígena
(evocando-a quando lhe convém) ou ela é por outros - especialmente pelo alienígena - manipulada, estigmatizando-o em situa~óes concretas de competi~áo e de conflito. O que ocorre ainda quando um operário negro, por
exemplo, evoca sua negritude ou, em razáo de sua cor, é
por outros estigmatizado? A despeito de sua condi~áo de
classe e, eventualmente, de urna consciencia de classe, há
urna inequívoca identidade étnica, operando quer ao nível
do comportamento, quer do discurso. Portanto, pareceunos que deveríamos tentar refletir um pouco mais sobre os
processos de articula~áo étnica, transpondo-os todavía para
um plano de maior abstra~áo, urna vez que pouco nos ajudaria para o nosso estudo continuarmos restritos aos sistemas interétnicos nas formas como se manifestam no Brasil e
com rela~áo específica a conjun~áo entre índios e brancos.
Por isso escrevemos "Reconsiderando Etnia", precisamente
para constituir o capítulo de conclusáo deste Iivro e elaborado com a finalidade de definir o campo semantico da etnia, construindo-a teoricamente como um objeto substantivo
de investiga~áo científica. Se a etnia ou o sistema interétnico_é um.. lassificador, mutatis mutandis a maneira de um
sistema totemico, igualmente classificador, entáo ela deve
transcender a realidade indígena propriamente dita par:a
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classificar tantos quantos, aborígines ou náo, desfrutem da _
- situa~ao de minorias étnicas.
rA defini~áo do campo semantico da etnia, ainda que
seja bastante exploratória, remete-nos para o estabelecimento de urna ponte entre a "antropología das rela~óes interétnicas" e a "sociologia das rela~óes raciais" (particularmente aos estudos das rela~óes entre brancos e negros),
como liga estudos referentes a quaisquer minorias "raciais,,
nacionais ou religiosas que, de algum modo, construam suas
~.P
identidades, contrastivamente, com a ajuda de símbolos étnicos. Acreditar que a "questáo racial" do negro, por 1
I
exemplo, se reduza a um problema de classe social, é l ~ ·
simplificá-la demasiadamente com o risco de obscurecer a
inteligibilidade das rela~óes entre negros e brancos e a cair
num truísmo, segundo o qual a estrutura de classe condiciona de algum modo o estigma étnico ou racial. Achar por
outro lado que a especificidade da situa~áo do negro - ou
de urna minoria qualquer - seja de tal ordem que dispense
a considera~áo comparativa de outros casos de rela~óes interétnicas, é empobrecer injustificadamente o campo de referencia empírica e, por suposto, as possibilidades de constru~áo de modelos n1ais abrangentes e de elabora~áo de
teorias de maior alcance, evidentemente mais fecundas
para a implementa~áo da pesquisa científica do que as indefectíveis "middle range theories". A maior colabora~áo
entre aqueles que investigam as rela~óes interétnicas no
Brasil, sejam entre índios e brancos, brancos e negros, nacionais e imigrantes que desfrutem a situa~áo de minorías,
parece-nos ser altamente desejável para se atingir um estado mais satisfatório sobre a dina mica das rela~óes interétnicas no Brasil e, além disso, alcan~armos urna explica~áo
melhor de nós mesmos - membros da sociedade nacional
- revelados nos outros, muitas vezes desmascarados como
"homens cordiais", portadores de ideologias mistificadoras
da realidade interétnica - ou, como se queira, "racial" entre nós. O conhecer a nós mesmos nos outros, a nossa
sociedade no confronto com outras, penetrando nos intersticios dos sistemas sociais em oposi~áQ, captando portanto os
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' m'omentos mais críticos desses sistemas, afigura-se-nos
. como o alvo de qualquér ciencia do Homem que queira ser
mais do que urna técnica de diagnóstico e de interven~io no
outro. O conhecer-se através do conhecimento de outros
t implica em relativizar-se e, dessa forma, minar todo o etnocentrismo sobre o qual se alicer~am a incompreensáo e a
intolerancia.
·
Identida.de, Etnia e Eatmtura Social que vem a público
merce da confian~a em nós depositada pela Livraria Pioneira Editora, é o resultado da coopera~áo de muitas pessoas e várias institui~óes as quais queremos registrar nossa
gratidio. A David Maybury-Lewis, Professor da Universidade de Harvard, por nos ter convidado para estagiar em
sua universidade, onde tivemos a oportunidade de elaborar
- como já foi dito - o que se tornarla o primeiro capítulo
deste volume. A antropóloga Esther Hermitte, do Instituto
Di Tella, de Buenos ~ires, cujo convite para participarmos
do Grupo de Trabalho sobre Processos de Articula~áo Social, do qual é coordenadora, ensejou a reda~áo do que veio
a ser o terceiro capítulo. A psicóloga Jansen de Souza
Mello, redatora da revista Alter, pelo convite que nos fez
para escrevermos o ensaio que resultaria no segundo capítulo. Aos nossos colegas do Departamento de Ciencias Sociais e aos alunos do Programa de Pós-Gradua~áo em Antropologia Social __;,. particularmente aos estudantes membros do curso-seminário "Análise de Sistemas Interétnicos"
- ·pelo convívio intelectual altamente estimulante de que
·ternos desfrutado na U niversidade de Brasília. Naturalmente, um livro composto por trabalhos escritos em ocasióes difé"entes e destinados a leitores diversos, ainda qu~
guarde unidade e seqüencia, como se procurou demonstrar
neste Prefácio, náo consegue evitar certas repeti~óes de argumentos e de reflexóes, decorrentes da estrutura autónoma de cada um dos ensaios. Achamos melhor nao tentar
eliminar tais repeti~óes a fun de evitar sermos seduzidos
para realizar altera~óes nos ensaios originais com o risco de
lhes tirar o caráter exploratório e de certo modo circunstancial que gostaríamos de manter. Quanto a este aspecto pe-
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dimos a compreensáo e a tolerancia do leitor. No. mais,
limitamo-nos a corrigir apenas algumas questóes de forma e
urnas poucas de conteúdo com o fito de podermos apresentar o que atualmente pensamos sobre a temática central do
livro. Finalmente, cabe agradecer a Funda~io Ford, ao
Conselho de Pesquisa e Ensino para Graduadbs da Univérsidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasilia, institui~óes que de diversas maneiras e em diferentes
momentos deram apoio aos nossos trabalhos.
Brasilia, 11 de julho de 1975
R.C.O.
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CAPÍTULO 1

IDENTIDADE ÉTNICA, IDENTIFICA~ÁO
E MANIPULA~ÁO

1.

lntrodu~ao

U m dos fenómenos mais comuns no mundo moderno
talvez seja o contato intg,rétnico, entendendo-se como tal as
rela~óes que tem lugar entre indivíduos e grupos de diferentes procedencias "nacionais", "raciais" ou "culturais". É
fato sabido que isso se tornou possível gra~as a expansáo
das chamadas Civiliza~óes e a diminuic;áo do mundo pela
modernizac;áo dos transportes. N esse sentido, parafraseando a conhecida afirmac;áo cartesiana, mais do que o
"bom senso" parece ser a ij,entificacáo étnica a coisa "melhor" distribuída no mundo! Este ensaio pretende discutir o
conceito de_iden~idade étnica de~crever algumas mo~alidades de sua constitu~áQ......e examinar as possibilidfill.E!s_ 9-e
sua explica~áo para, finalmente, sugerir sua relevancia par;
a investiga~áo das relac;óes interé tnicas. Porém a pesqui~ dessa temática deve se; precedida de ~sclarecimentos sobre
os conceitos de etnia e de grupo étnico, de modo a justificar
a inclusao da identidade étnica no centro de nossas reflexóes.

-

-

2. O Conceito de Grupo étnico
Para tratar suscinta e compreensivamente desse tema,
parece oportuno partir da crítica que Fredrik Barth (1969)
faz ao conceito de grupo étnico como '\!,nidade .Q..OJ:téli!ora
. de cultura" para concebe-lo como um "organizational

!Í

~~

J
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_ typ~'. Barth toma por referencia urna defini~áo consensual,
conforme pode ser deduzida da literatura antropológica 1•
Segundo essa defini~áo um grupo étnico designa urna popula~áo que:
a)"se perpetua principalmente por meios biológicos";
b)"compartilha de valores culturais fundamentais, postos em prática em formas culturais num todo explícito";
. c)"compóe um campo de comunica~áo e intera~áo";
d)"tem um grupo de membros que se identifica e é
identificado por outros como constituinte de urna categoria
distinguível de outras categorías da mesma ordem" (Barth,
1969: 10-11).
Entre essas características, o partilhar urna cultura
comum é freqüentemente considerado de central impor__.,t=á"·ndl: "Na minha opiniáo - diz Barth - é mais proveitoso
considerar-se esta importante característica como urna implica~áo ou um resultado do que como urna característica
primária e de defmi~áo da organiza~áo dos grupos étnicos"
(1969:11). Para a classifica~áo dos indivíduos ou grupos locais a enfase tem sido posta no aspecto cultural dos portadores, critério que depende da Visualiza~áo de tra~os particulares de cultura, i.e., como sáo dados "objetivamente ao
observador etnográfico" (Barth, 1969: 12). A base desse critério, as diferen~as passam a ser entre culturas, náo entre
organiza~óes étnicas, urna ·vez que as análises sáo conduzidas sobre formas culturais manifestas que podem ser relacionadas como um conjunto de itens ou tra~os culturais. Até
onde esse critério dá conta da persistencia da identifica~áo
étnica de pessoas e de grupos, quando praticamente náo se
"observam" tra~os culturais manifestos diferenciais?
Há mais de dez anos atrás defrontamo-nga com esst,..
problema ag e&tudar 0 processo de assjmUa~ig (R. Cardoso
de Oliveira, 1960a), o que g os levan a foi:mu.lar wn conceito
capaz de apreender. ao ladg da "peculi ridada cultural" dg.
.grupo étnico estudado, a "identificacáo étnica" de seus
membros. 2 Nessa mesma pesquisa cuidamos de ampliar a
própria no~áo de identifica~áo étnica, ...v.a lendo-nos par~
J..anto d@ seguinte defini~áo eroposta...P<>.! Daniel Glaser·
2

2

.:1.dentifica~áo étnica refere-se ao uso que urna pe.ssoa faz _

de tel"l!l s raciais naciol'!ais ou religiosos para se identificar
e, desse modo, relacionar-se aos outros" (D. Glaser, 1958:31;
~ R. Cardoso de Oliveira, 1960a: 125). V~taremos a n~áo de
identifica~áo étnica adiante. Por ora interessa reter o essen- /.('
,....111::,.,.:d~a crítica de Barth, bem como sua ropos1 ao ae
po
étnico como um tipo de organiza~áo.) Neste sentido será su1
1c1ente considerar que a "interconexáo entre grupo étnico e (N ...c....
cultura" é algo sujeito a tantas confusóes (Barth, 1969:12)
que melhor seria tomá-los separadamente para fins analíti- r v~ ~•·.t
cos e de conformidade com a natureza dos problemas for- :> ~J\J
mulados para investiga~áo. Veja-se, por exemplo, que "se o
mesmo grupo de pessoas'~com os mesmos valores e idéias,
se defrontasse com as diferentes oportunidades oferecidas
em diferentes meios, seguirla também diferentes padróes
de vida e institucionalizarla diferentes formas de comportamento. Da mesma forma, devemos esperar que um grupo ,
étnico espalhado num território de circunstancias ecológi~as
._yariáy_eis apresente diyersishld..e~ regionais de comportamento institucionalizado explícito, diversidades estas que
;;i
náo refletem diferen~as na orienta~áo cultural. Como deveráo eles. cntáo, ser classificados, se formas institucionais
explícitas forem diagnosticadas?" (Barth, 1969:12). Barth.
- responde a essas questóes tomando o caso dos Pathan
("Pathan Identity and its Maintenance", in Barth,
1969:117-34) ~ mostra como a identidade étnica é irredutível 0 ~tl~
as formas cul.turab_e_s~iai!? ajtamente variáveis ou como <. ¡hXc
"diferentes formas de organiza~áo Pathan representam várias maneiras de consumar a identidade erri condi~óes em
mudan~a." (Barth, 1969:132). Tomou-se possível chegar-se
a tais resultados - que inelhor explicam a realidade Pathan
- gra~as a formula~áo de grupo étnico náo mais em termos
culturais, atricto aensu, senáo como um tipo de organizapo . u linha Barth que, "concentrando-nos no que é socialmente efetivo, podemos ver os grupos étnicos como urna
forma de organiza~áo social", sendo que o aspecto crítico da
defmi~áo passa a ser aquele que se relaciona diretamente
com a identifica~áo étnica, a saber "a característica de
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e atribui~ao por outros" (Barth, 1969:13). "
Na medida em que os agentes se valem da identidade étnica
para classificar a si próprios e os, º1:1tros para propós~tos de
intera~áo, eles formal!L ~os etn1cos em seu sentido de
5
organiza~áo (Barth, 1969:13-4).
auto-atribui~ao

~

-

3. Identidade e Identific~áo

A nofYáO de l.dentidade contémf duas dimensoes ª-. ge~
soal (ou individual) ~ .!- social (Ol!. coletiva~ . Antropólogos
(ex.: W. H. Goodenough, 1963, M. Moerman, 1965) e sociólogos (ex.: E. Goffman, 1963; McCall & Simmons, 1966) tem
trabalhado a nofYáO de identidade e pr.ocurado mostrar
como a 12essoal ~e a2 ocial esta_Q interconectadas, permitindo-nos tomá-las co.nw dimensoes de um mesmo e inclusivo fenómeno, situado em diferentes níveis de realiza~áo.
O nível individual, onde a identidade pessoal é objeto de
investiga~áo por psicólogos (ex.: Erikson , 1968, 1970) e o
nível coletivo, plano em que a identidade social se edifica e
se realiza. O reconhecimento desses níveis é importante
t.". r, uJ,.fr
,l
11
porque
nos
permite
estudar
a
identidade
como
antropo
ogos
1
~()...¡.. ~ ou sociólogos, sem cairmos em certos "psicologismos" táo
f;,t!l. (.ti': comuns a urna dada ordem de investiga~áo interdisciplinar'
..h 1 •
•
como náo pode deixar de ser a pesquisa da identidade ét~
'l
'
J
nica, vista esta última como um caso particular da identi,.,_~ 1 I
~
\...Pade social. A importancia .Q~_tom~ _a idenOdade como um
~ fenómeno bidimensional 'per..rojte,~ por outro.lado, incorporar
,!iS contrib11icñes das estudos..psicolági,c.os., ~.s.pecialmente relev,sntes para ~scri áo dos procs ssos de identifica~,
- mantendo-nos fiéis ao princ_ípio durkheimiano de explicar. o
social pelo social (sem que isso signifique ignorar o "fato
ps1qu1co" - o que freqüentemente tem acorrido na melhor
6
, tradi~áo da antropología social). A distinfYáO que Erikson
faz, por exemplo, entre identidade e identificafYáo é crucial,
embora ele considere ser a identificafYáO um mecanismo de
limitada utilidade, urna vez que a identidade nao seria urna
7
soma de identifica~oes mas urna _realidade gestáltica • Contudo, para o deslindamento da identidade social, em sua

·--
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expressáo étnica, a apreensfio dqs me~mos dejgemificasáo nos oarece fundarpental. Fundamental porque eles ,
refletem a identidade em processo. Como é assumida por individuos e grupos em diferentes situa~óes concretas. A investiga~áo desse processo nos levará a diferentes formas de
identifica~áo, ~mpiricamente dadas, de modo a permitir o
conhecimento da emergencia da identidade étnica. Como
diria Barth, "por urna simples análise de um processo, podemos entender a variedade de formas complexas que ele
8
produz" (Barth, 1966:2).
Se entre urna ocasiáo e outra um indivíduo náo pode
ser reconhecido como urna mesma pessoa, nenhuma identidade social poderia ser construída (McCall & Simmons,
1966:65). Nessa linha de raciocínio a identidade social surge
como a atualiza~áo do processo de identifica~áo e envolve a
n~áo d~ grupo, particularmente a de grupo soc!Jl. Porém,
a identidade social náo se descarta da identidade pessoal,
9
pois esta também de algum modo é um reflexo daquela • "A
identidade social e a identidade pessoal sáo garte, em primeiro lugar,dos interesses e defini~óes de outras pessoas
;¡m rela~ao ao indivíduo cuja ideotidade está em guestáo"
(E. Goffman, 1963:105-106). O conceito de identidade pessoal
e social possui um conteú_d o marcadamente reflexivo ou
comunicativo~ posto que supóe rela~óes sociais tanto quanto
um código de categorías destinado a orientar o desenvolvimento dessas rela~óes 1>. No ambito das rela~óes interétnicas este código tende a se exprimir como um sistema de
"oposi~óes" ou contrastes. ~hor _Eoderemos dar conta do
processo ~e identif!$ áo étnic!_ se elaborarmos a n~áo , de
11
~dv.d.e..contr.asti"la".
A identidade contrastiva parece se constituir na essencia da identidade étnica, Le., a base da qual sta se define.
Implica a afirma áo do nós diante
Quando urna
pessoa ou um grupo. se -afirmam como tais, o fazem como
meio de diferencia~áo em rela~ao a alguma pessoa ou grupo
com que se defrontam. É wna identidade que surge por oposi12
_s..i o. Ela nao se afirma isoladamente • No caso da identi-
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ciedade" (Erikson, 1968: 188 ). Sendo psicólogo, seu objetivo
náo é o mesmo do antropólogo social, urna vez que este náo
busc~apreender a identidade como resultado de mecáfüS..
mos redutíveis a escala indivÍdual,\r.!!as como-um " rec!ei;
tado" de urna pluralidade de identi 1ca~óes (étnicas) que
- lém propriedades "~ui generis", náo necessarianntmit.:--AJ:. l
mesmas encontradi~as na investiga~áo de indivíduos-particülares ". Embora a pesquisa antropológica eva partir deles, dos modos de se assumirem em situa~áo (interétníca),
0 .
ela os transcende, explicando-os ao nível do sistema inté- fv}~~
- •
, -- ) r~I\·
.Jétnico. comg sistema ~ocial inclusiyo. As afirma~óes de e
Erikson referentes as determinacóes ideológicas; portanto
carregadas de valor, como algo íntimamente relacionado
com a identidade individual, trazem assim real contribuicáo a urna teoria da identidade étnica, pois a¡>ontam para-urna
_rela~io (identidade-B-:Yalor) já operante ~o JÚYel individual. ~
Mas antes de entrarmos no exame de alguns modos de
· /· .,. ,
identifica~áo étnica cabe assinalar gue estamos tentando ob>~ v..
dese.abrir a. estru~ura _da identidade étnica e.qqy~to objeto
/,vi
legitimo de 1nvestigacao. Para tanto, tentar-se-á aqui constituir teoricamente o nosso objeto no sentido que lhe dá Gilles
Gaston Granger, que reserva a palavra objeto para aquilo
que a ciencia procul'a e logra conhecer (Granger, 1970:79).
Como se verá adiante o nosso objeto náo se esgota nas identidades concretas, observáveis ao nível do empírico, ainda
que elas sejam a "matéria-prima" indispensável para a
"constru~áo de modelos que tornem manifesta a estrutura"
da própria identidade étnica - como nos ensina Lévi·
Strauss com relacáo aos procedimentos analíticos que ponham a descoberto a estrutura social propriamente dita
(Lévi-Strauss, 1958:305-306). Fenómenos como as "flutua~~s" jfa identidade étnica, tanto quanto os mecanismos de
identifica~áo ganharáo, assim, em objetividade, na medida
em que identidade e identificacáo forem sendo despojadas
de seus atributos circunstanciais e deseobertas (ou redescobertas) em suas propriedades constitutivas. Portanto, náo se
pretende neste ensaio descrever e explicar a identidade e a
sua emergencia em tal ou qual sistema interétnico, senáo o

-

dade étnica ela se afirma "negando" a outra identidade,
..,..:..e..t.n~J>Jricamente" por ela visualizada. N esse sentido, o
etnocentrismo, como sistema de representa~óes, é a comprova~áo empírica da emergencia da identidade étnica em
seu estado mais "primitivo" - se assim podemos nos expressar. Através dos "nossos valores náo julgamos apenas
os dos outros, mas os "outros". Significa isso que a identidade étnica seja valor? Sabemos que ela náo se funda numJt
perce~áo _
cinestésica de s_er, }ll~S numa auto-apreensáo de
é\A.. ~J.)(
•i em situa~cio. Tomando por referencia um modelo existeno~JJ.. o- cial de pessoa, diríamos que o que transforma o indivíduo
l---' I ,, 00 em pessoa é a situa~áo, num sentido fenomenológico e, por~ ..e'--~º tanto, como fato de consciencia 13• Mas a.¡¡.ec11liaridade da
\ ~.. > oJ
situa áo ue en&:.n<k!. a identidade étnica é a situa~áo de
.n \ io1w1 contato interétnicot sobretudo - mas náo exclu~ivamente Jo cr ,; r ,....
•
14
~ "/ ·~ quando esta tem lugar como fric~áo interétnica • A cons~ 't\.c.-.~ ~ien~~~áo ~es~a si,tua~áo p~los indivíduo.s ~seridos na con9
Jun~ao mteretmca e que sena o alvo prebmmar do analista.
Um estud~ do "modelo consiente", na acep~áo de LéviStrauss, dos indivíduos atuantes no cenário interétnico.
![m_.a tal cgnsciencia, etnocentrica em larga escala, estarla
pautada por valores e se assu.?tiria _como ideologia ~.
Esta rela~áo entre identidade e valor roí oem percebida
por Erikson em seus estudos 'sobre a confusáo individual e a
ordem social, notadamente com referencia a socializa~áo do \ .
jovem. Diz ele que " .. ._iil.e,pti_dade...e ideologia sáo dois aspec_!os. .do_ mesmo proceMo. Ambos fornecem a condi~áo necessária para urna maior matura~áo individual e, com ela, para
a próxima forma de identifica~áo mais inclusiva, ou seja, a
solidariedade ligando identidades comuns em vida, a~áo e
cria~áo conjuntas" (Erikson, 1968: 189). Depois de estabelecer um conjunto de determina~óes ideológicas, condicionan·
tes do processo de socializa~áo - e que náo se justificarla
aqui enunciar e discutir - , afirma que "Sem tal compro..
mi.tao ideológico, ainda que implícito num modo de vida, a
juventude sofre de urna confusáo de valores que pode ser
especificamente perigosa para alguns, mas que em grande
escala é certamente perigosa para o funcionamento da so-1

---
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de discutir a ossibilidade de conhecimento da identidade
étnica, aereendida na dimensao de sua ...seneralidade (melhor diria, universalidade), quaisquer que sejam os sistemas
interétnicos particulares que a engendrem e que a contenham. Todavia, nosso projeto é mer~mente exploratório,
ensaístico literalmente falal!do, em face do conhecimenfo
fragmentário que se possui dos fenómenos étnicos em sua
conexao com as noc;óes de identidade e de grupo organizado. Acreditamos, porém, que o equacionar consistentemente a identidade e a identificac;ao étnicas poderá resultar
numa contribuic;ao para o desenvolvimento de pesquisas
que, conjugadas, logrem um mais completo conhecimento e
urna mais aprimorada metodología.

----

4. Modalidades de ldentifica~iio Étnica

Frederik K . Lehman, em um interessante estudo sobre
as categorías étnicas em Burma (F.K. Lehman, 1967), é que
nos abre as melhores perspectivas para urna análise mais
profícua da identificac;áo étnica. Permita-nos citar o essencial de um trecho de seu estudo: "A minha opiniao é de que
quando as pessoas se identificam como membros de alguma
categoría 'étnica' (... ) elas estao tomando posi~óes em sistemas de relac;óes intergrupais culturalmente definidos (... ).
Estes sistemas de relac;óes intergrupais (... ) compreendem
categorías complementares complexamente interdependentes. Afirmo, em particular, que, na realidade, categorías étnicas sáo formalmente como papéis e sao, neste sentido, só
muito indiretamente descritivas das características empíricas de grupos substantivos de pessoas." (pp. 106-107). Isso
nao quer dizer que a identidade s~ja ea~l ("role"), senao
que 1-o ponto de Vi8ta formal é ~~melhant~ a-RCJpel, como
também assim nos parece ser o status,.. a saber: para cada
re a~ de identidade culturalmente possível há .E_ma correspondente rela áo de status, i.e., de direitos e deveres
(cf.
W.H. Goodenough, 1965:8). Mas o que interessa sublinhar é

-
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que ~ndo a identidade étnica urna catego ia semelhante
papel, ela nfio. J2.0de ser definida em t e mos absolutos;
porém unicamente em relac;ao a um sistema de identidade~
étnica , djferentem~!lt~ val~~izadas em C_E~textos específi-:
cos ou em s~tua óes _Eart~ulare;;. Nas relac;óes interétnica5,
de conformidade, por exempio, com a dinamica do sistema
de fricc;áo interétnica, as relac;óes se dao em termos de do.
. . - '
m1nac;ao e SUJeic;ao - o que é coerente, falando com re"~rencia a papéis, Com a possibilidade entrevista por N adel
(S.F. Nadel, 1957: 109) de reduzi-los, (os papéis) a urna dimensao de _sobreposic;áo e subposi~áo (cf. também Lehman,
1967:107). E consistente, por outro lado, com o que afirmamos atrás a respeito do caráter contrastivo da identidade
étnica, 11.ª medida em que impli_ca q confronto coro outra(s)
~ identidada(sl e .a(s) apreerule .nwn_sistema. de reEresentac;óes de cont~údg ideológicg.¡

(i) A identifica~áo em contextos intertribais

Mas se tomarmos outros contextos, náo necessariamente redutíveis ao modelo de fric~ao interétnic.¡l (cf. nota
14), a identidad e contrastiva persiste atualizando a identidad e étnica e representando-a num sistema de referencia
de caráter ideológico. Pelo que se conhece de regióes interculturais como o alto Xingu, [por exemplo; os diferentes
grupos indígenas em interac;áo afirmam suas resp;cti;;s .
identidades por meio de um sistema de referencias ou de
categorías construído como urna ideología de rela~óes intertribais. Patrick Menget, em suas pesquisas no Xingu, indica
que as identidades de Kamayurá, Waurá, Kalapálo, etc
constituem categorías étnicas de que lanc;am mao os indivíduos e os grupos para se situar num determinado sistema
_ de rela~ó~s, i.e. , de conjun!iªº intertribal 9 . Significa que n;
atual situac;áo do alto Xingu, por forc;a da intensidade das
relac;óes intertribais, traduzíveis freqüentemente por matrimonios entre indivíduos de diferentes grupos, produziu-

9

J.H. ~
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se um sistema de rela~óes sociais em termos do qual um
indivíduo sempre terá alternativas (delimitadas naturalmente por fatores estruturais) para sua identifica~áo tribal,
quer cumprindo a regra da patrilateralidade, quer invocando a matrilateralidade (particularmente em situa~óes de
reivindica~áo de direitos de chefia); como regras secundárias tambél'n um indivíduo poderá invocar seu conhecimento da língua (como indicador de seu conhecimento da
cultura do grupo) e/ou <lo lugar de nascimento (localidade,
podendo ser esta patri ou matri - como indicador de pertinencia histórica). Mas o importante disto - e é esta a contribui~áo de Menget para a elabora~áo de um modelo mais
consistente da "situa~áo xinguana" - é que náo se pode
compreende-la procurando construir (ou reconstruir como
20
alguns antropólogos o tentaram - ex. Ellen R. Becker)
unidades étnicas reais, mas, ao contrário, deve-se-procurar
tomá-las como categorias a codificarem urna teia de relacóes, esta sim considerada como o foco explicativo de urna
etnologia do alto Xingu.
Urna outra área de acultura~áo intertribal, que juntamente com a do Xingu e a do Río Negro representa urna
regiáo da maior relevancia para se compreender a dinamica
de conjun~óes interculturais em níveis de rela~óes intertribais, é a do Chaco, particularmente em sua extensao (como
área cultural) as margens ocidentais do río Paraguai, portanto em território brasileiro. Infelizmente é urna área que
náo oferece as mP.smas condi~óes de investiga~áo etnográfica que as duas outras mencionadas, urna vez que, sendo
urna zona de colonizaQáo secular e intensa, nao permitiu
que sobrevivessem nos dias de hoje sistemas de rela~óes intertribais de escalas de operacionalidade iguais as que se
observam nos altos rios Xingu e Negro. Contudo, alguns fenómenos que pudemos observar só puderam ser entendidos
através da conce~áo das identidades étnicas (ou tribais)
como estando organizadas num sistema de categorias. Cabe
fazer alusáo aquí a manipulacáo de identidades feita por um
koixomunetí (médico-feiticeiro) _da aldeia Terena denominada Cachoeirinha (ou Bookotí, em idioma Txané). Trata-se
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do ínaio F .S., filho de pai Layilna (um subgrupo Guaná, tal
como o grupo Terena) e mae Terena. Embora a filiaQáo
obede~a a um padrao patrilinear, F.S. invoca sua identidade Layana quando assume o papel de koixomunetí, em
face do grande prestigio que goza o maior koixom.unetí de
Cachoeirinha (e provavelmente das aldeias Terena em seu
conjunto), o igualmente Layilna Goncalo - que se serve em
seus rituais xamanísticos de palavras da lingua Lay~a que
efetivamente nao domina; faz das palavras Layana um uso
~ quase cabalístico, C2mo p_ara impressiona.r_!~us client§ Terena._ Mas freqüentemente F.S. está a invocar sua identidade Terena, alegando te-la por direito urna vez que sua
mae era Terena. Sua ambicio em se tomar "capitáo" da
aldeia leva-o a jogar com suas duas identidades "virtuais",
dependendo das circunstancias e das pessoas com quem interage (R. Cardoso de Oliveira, 1968: 111).
Porém, esse caso náo é isolado no "sui generis" sistema
de relacóes intertribais que marcam a atualidade Terena.
Darcy Ribeiro, prefaciando nosso livro O Processo de Assimila~á-o dos Terena (pp. 11-2) e apoiado também em suas
próprias observacóes sobre a realidade Tereria, diz que
"através dos últimos 150 anos de interaQáo coma nossa sociedade, os diversos grupos Guaná vieram a fundir-se, restando, em nossos dias, um apenas, os Terena, que passaram a reunir todos os sobreviventes da tribo". Apesar do
reduzido tempo que· passou junto a esses índios, Ribeiro
soube ver que de fato se tratava de um único grupo organizado, i.e., os Terena. E que os remanescentes Layina e Kinikináu, juntamente com os Terena propriamente ditos, náo
constituíam senáo um único grupo étnico - náo mais os
Guaná - mas os Terena, hoje majoritários. Isso nos leva a
dois pontos que gostaríamos de abordar.
Em primeiro lugar, o status de minoria étnica ou tribal
de certas identidades; em segundo lugar, a relaQio entre o
~onceito de identidade étnica e o de grupo étnico, como de~ finimos esse qlti!!!o nas Erimeiras páginas deste ensaio e ~!
acordo com Barth. Tomemos o caso dosremanescentes Kinikináu de Cachoeirinha para nos ajudar a examinar esses
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pontos. Encontram-se agrupados em tres grupos domésticos
(dados de 1960) e em urna única parentela, originária de um
único grupo local chamado Paraíso. Seus componentes
mantem viva o que se poderia chamar de "identidade histórica", pois comumente, e inclusive na ocasiáo do censo,
fazem questáo de se identificar como Kinikináu de modo a
contrastarem sua identidade com a dos seus vizinhos Terena. Na época, isso nos surpreendeu, pois acabávamos de
presenciar o casamento de um jovem membro ·da familia
com urna Terena e acreditávamos ser mais estratégica urna
manüesta~áo inversa, isto é, um escamoteamento da identidade Kinikináu. Com o relativo desprezo que goza qualquer
outra identidade que náo seja a dos "donos do lugar" como assim se afirmam os Terena, nas alusoes freqüentes
1
que fazem as identidades "dos outros"~ sempre que desejam marcar seus direitos sobre a terra da reserva, portanto
sempre que querem fixar seu status superior - seria de se
esperar que esses Kinikináu cuidassem de evitar o estigma.
Mas logo aprendemos que eles assim se identificavam perante o pesquisador, urna pessoa de fora, capaz talvez de
ve-los como sáo, "diferentes" dos Terena, "melhores" do
que eles; porém toda a vez que surp~eendemos um ou outro
Kinikináu em situa~oes de intera~áo com indivíduos Terena, sem a participa~áo de indivíduos de outras etnias, seu
comportamento verbal era no sentido de evitar qualquer referencia a sua identidade Kinikináu.
Esse caso sugere que bem se trata do que Erikson denomina (tomando o termo de V ann Woodward) "surrendered identity" 22 , a saber, urna identidade latente que é ape, .
nas "renunciada" como método e em aten~ao a urna praxis
ditada pelas circunstancias, mas que a qualquer momento
pode ser atualizada, invocada. Mas essa invoca~ao nos indica que no grupo fechado de sua parentela, os Kinikináu
buscam se apoiar numa ideología étnica que os _municie de
_v_alore.s capazes de forta.lece-los no confronto cotidiano com
os Terena que insistem em considerá-los, há pelo menos 50
anos, "hóspedes"! Experimentam nesse sentido urna "dolo. d e 23,, , mora1ment e in
. d'1spensa,
rosa consciencia de idenbda
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vel para sustentá-los na situa~áo de "minoría étnica" de que
desfrutam. E é precisamente devido a essa condi~áo de minoría, de representantes da "classe dos de fora" - como os
veem os Terena - que sáo estigmatizados, a confirmar as
conclusoes de Goffman de que a estigmatiza~ao é um meio
24
de remover minorias dos caminhos da competi~áo • •Os Kinikináu, no entanto, nao constituem um grupo organizado
("organizational type") provavelmente já a partir de 1908,
quando ainda tinham urna aldeia - e certamente desde
1925 q_uando dela s~ram seus últimos quinze moradores de
mudan~a para Lalima (R. Cardoso de Oliveira, 1960a:62,
nota 108); mas a "identidade histórica" que cultivam servelhes para marcar o seu lugar na comunidade de Cachoeirinha, para contrastá-los com os "donos do lugar",
singularizá-los, o que significa também diferenciá-los dos
demais membros da "classe de fora" (remanescentes Guató,
Xikito, tanto quanto paraguaios mesti~os), como a afirmar a
posse de direitos que aqueles náo poderiam reivindicar; é o
que se pode deduz1r dessa frase do velho Leme, chefe da
parentela Kinikináu: "Nao sou como muito morador daqui,
nunca fui kauti (cativo) e sou Kinikináu de familia naati (de
chefes)".
Comparando a situa~áo da comunidade de Cachoeirinha com a que desfrutam os grupos xinguanos, pode-se
dizer que a situa~áo dos Kinikináu corresponde a um caso
limite, em que um conjunto de indivíduos, na falta de um
grupo étnico de referencia, efetivamente existente (portanto
como "organizational type"), apela a ~ua história-ttanto
quanto os Terena também o fazem com rela~ao a elas). e se
representa como categoría étnica num sistema ideológico
determinado. A possibilidade da emergencia dessa modalidade de identidade étnica talvez seja proporcional a cons25
ciencia de sua história, ou a sua "historicidade " ' que remanescentes tribais ou étnicos possam possuir. Já quanto a
situa~ao dos xinguanos, a correspondencia entre identidade étnica e grupo étnico é, por assim dizer, sincrónica, nao mediatizada por urna história e por urna invoca~ao do passado,
pois no Xingu as unidades étnicas (como as que menciona-
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mos parágrafos atrás) persistem como grupos tribais, portanto como "organizational type". Náo obstante, seria importante investigar como e em que escala pode ter lugar o
processo de identificacáo étnica envolvendo remanescentes
tribais também no Xingu (pois existem), descendentes de
grupos já desaparecidos, por isso sem preencherem as condicóes do tipo organizado de que fala Barth, como tal é o
caso dos Kustenáo, Nahukuá, Trumái, entre outros. Com
relacáo a esses remanescentes é possível que mecanismos
de identificacáo étnica semelhantes aos observados em Cachoeirinha tenham lugar no Xingu de forma que o modelo
elaborado sobre aquela realidade bem poderá ajudar a
compreender urna "segunda situacáo" por ora ainda náo
investigada por Menget.

\

I

(ii) A identifica~io no confronto com os brancos

_ As relacóes interétnicas náo se dao somente em sistemas de interacóes tribais. DáO:-se também - e sobretudo em situacóes de contato entre "índios" e " ancos~', como
- assims áo me~ion~das e~~as relacóes na etnologia americanista. E na tradicio dess~ etnologia, é necessário acentuar, a expressao "relacóes interétnicas" sempre esteve
aplicada as que tem lugar entre o conquistador europeu e
as populacóes aborígi nes, menos freqüentemente entre
aquele e os grupos negros trasladados (cujos remanescentes
tem sido alvo de estudos de "rela~óes raciais") e muito raramente as relacóes intertribais. N este ensaio gye visa
examinar a identificacáo étnica como um rocesso de m_aior
generalidade, tal diferenciacio é contraproducente, pois
pode levar a um entendimento erróneo de um único fenómeno que apenas diferentemente se manifesta ode conformidade com a diversidade das situacóes de contato. Portanto, embora também nós tenhamos acompanhado a
mesma tradicio em trabalhos anteriores - como um meio
de mais facilmente marcar no discurso as relacóes entre ín-
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dios e brancos - já aqui estaremos usando a expressio i~
_ terétnica_para desi ar as relacóel. que se dáo entre etnias
em eral como se definiu no rincí io -d;;¡e ensaio tanto
_ qu_anto em coerencja COQ! a etimologia do termo; mencao
a relacóes inter1ribau, como um caso particular das relacóes interétnicas, obedece fundamentalmente a propósitos
descritivos.
Todavia, se os mecanismos de identificacio étnica
podem estar sujeitos a princípios estruturais comuns, tal náol
acontece com o contexto no qual se dáo as relacóes intffétnicas. Esse contexto, naturalmente, cinge-se a estruturas de.
outra Qrdem. As relacóes. que envolvem etni~.a de- escalas
tio diferentes, como sáo a sociedade -nacional (quer seja
através de seus segmentos regionais muitas vezes demograficarnente inexpressivos) e os grupos indígenas, obedecem
ainda a certas dinamicas peculiares, ·como tentamos descrever em nosso modelo do "potencial de integra~áo" (R. Cardoso de Oliveira, 1967) e em consonancia com a teoria dé
fri~io interétnica a que já aludimos. lmplicam a admissio
tácita náo apenas de urna hierarquia de status (ou um sistema de estratifica~áo), pois essa também tem lugar como
uma ideología da situacio de contato, mas sobretudo urna
"estrutura de classes", no sentido que lhe dá urna sociología
das classes sociais. N~ medida em que urna contradicio de · 1
_c~ses tem lugar, as etnias Indígenas tendem a ocupar no 1 ,
_ sistema social inclusivo, portanto nacional, posicóes "de ...;
classe": nas zonas rurais - e estamos fazendo referencia
expressa a realidade brasileira - tendem a ser identificadas
com .camponeses ou com trabalhadores agrícolas; nas áreas
:)
~rb~as, com operários ou trabalhad.ores bracais. Isso- -ºo t t \,
__S1gnific~ absolutamente que como grupos étnicos ("organi.:¡.
zational type") tenham "consiciencia de classe' e se assu-_ ¿¡- mam como "classe". O estudo que fizemos sobre os Terena 1
rurais e urbanos (R. Cardoso de Oliveira, 1968) oferece urna
~~
confinna~áo dessa assertiva; como também o estudo dos
Tükúna pode servir para mostrar a dialética entre etnia. e
classe social (R. Cardoso de Oliveira, 1964, esp. c?ap. VI).
Mas o ponto que desejamos fixar aqui é que a natureza das
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rela~óes

entre brancos e índios é de domina~áo e sujei~áo,
sendo consistente com um certo tipo de colonialismo interno ---- de que fala~s noutro lugar (R. Cardoso de Oliveira, 1966). ---N um tal contexto, as rela~óes interétnicas produzem
modalidades de identifica~áo que obedecem a imperativos
que devemos examinar. Gostaríamos de aludir ao que observamos em 1959, quando de nossa primeira viagem aos
Tükúna, do alto rio Solimóes, nas fronteiras amazónicas
entre Brasil, Peru e Colombia. Esse caso foi descr~to e analisado em publica~óes anteriores (R. Cardoso de Oliveira,
1960b e 1964), por isso limitamo-nos a resumir aqui o essencial. Trata-se de observa~óes feítas sobre urna familia residente na aldeia Mariua~u, dentro da reserva supervisionada pelo "Posto Indígena Ticunas". A peculiaridade do
caso está na determina~áo do grupo familiar em identificar
como Tükúna os seus membros mais jovens (duas meninas
e um menino), filhos de um mesti~o (de' pai branco e máe
Tükúna - do clá Auaí e da metade das Plantas) e de urna
Tükúna do clá Manguari e da metade das A ves. Dentro dos
princípios estruturais de organiza~áo étnica Tükúna, essas
crian~as náo poderiam jamais ser consideradas membros do
grupo, urna vez que náo possuíam status clanico, posto que
este se recebe pela linha paterna. O avo das crian~as, sogro
do mesti~o, percebendo que a náo incorpora~áo definitiva
de seus netos na comunidade Tükúna constituía urna
amea~a para eles no que tange aos seus direitos sobre a
terra da reserva, decidiu promover a identifica~áo étnica
dos membros espúrios de sua familia. É necessário acentuar
que isso ocorreu num período especialmente crítico, quando
seus patricios for~avam a expulsáo da reserva das familias
de regionais, náo índios, que nela habitavam como arrendatários de terras. Sendo membro do clá Manguari, portanto
da metade oposta a que pertencia a máe do mesti~o, seu
genro, fez com que recebessem nomes do clá materno
submetendo-os ao ritual de nomina~áo. Gra~as a essa manipula~~º das regras de filia~áo clanica (e assim da identidade
étnica), pode regularizar a situa~áo dos netos; de um lado,
rompeu com o princípio de descendencia patrilinear, sa-

16

cramentalizando pelo ritual a transmissáo de nomes do clá
Auaí; de outro lado, pode obedecer ao princípio igualmente
importante da exogamia das metades, "dando" as crian~as
um pai Auaí, compatível com sua filha, máe de seus netos
'
membro do clá Manguari por filia~áo patrilinear. No caso
observado há de se notar que dúas ordens de pressáo eram
sentidas por essa fanu1ia: urna, de parte da própria comunidade Tükúna de Mariua~u, ciosa de náo permitir intrusos
em suas terras; outra, de parte do Posto Indígena que discrimina sistematicamente os moradores náo índios da reserva. Ser Tükúna para essa familia era firmar seu direito a
terra e a "prote~áo" - que embora insuficiente é necessária numa regiáo de conflitos entre índios e "patróes", seringueiros e seringalistas. A decisáo ·do chefe da familia em
a5similar seus netos (e seu genro) a sociedade Tükúna é sintomático do papel da sociedade nacional no ativamento do
processo de identifica~áo étnica.
A sociedade nacional exerce outros tipos de pressáo,
~em sempre com resultados "positivos", entendendo-se por
IS~ sua contribui~áo - se bem que indireta - para o fortalec1mento da identidade étnica e nos termos do exemplo
examinado acima. A situa~áo de "índios de reserva" é que
parece ensejar essa modalidade de identifica~áo, pondo em
prática mecanismos sócio-culturais consistentes com formas
organizadoras ainda vivas nas sociedades tribais. A análise
comparada desse caso Tükúna com um outro caso Terena
feíta num dos artigos citados (R. Cardoso de Oliveira '
'
1960b), sugere que a identifica~áo étnica alcan~ada por maní ula~óes de regras sociais é um fenómeno mais geral do
que se poderla imaginar no quadro das rela~óes entre ín26
dios e brancos • O fenómeno do "caboclismo" (R~ Cardosode Oliveira, 1964, cap. V, passim) pode ser considerado
como o reverso da medalha: o índio procurando evitar sua
identifica~áo tribal (como o caso do Calixto, culturalmente
Tükúna) ou mistificando-a (como o do cafuzo, filho de pai
Tükúna), ambos empenhados em aparecer como "civilizados", urna vez que, vivendo fora da reserva, náo ou muito
pouco se beneficiariam de urna a~áo protetora ainda menos
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eficaz em terras fora da reserva, ao passo que, nessas condi~óes, uma identifica~io tribal só poderla lhes trazer difi27
culdades na intera~áo comos .regionais • Cabe lembrar, a
propósito, que em Santa Rita do Weil, uma das povoa~óes
brasileiras próxima de igarapés habitados por índios Tükuna e de propriedade de seringalistas, a discrimina~áo ao
índio chegou ao ponto da missio protestante local destinar
aos Tükúna templos próprios para os cultos evangélicos e
para suas crian~as escola separada da dos ftlhos dos regionais (R. Cardoso de Oliveira, 1964:113-14). E isso se deu por
pressáo da sociedade brasileira local, para náo se contaminar das "impurezas" do convívio com o índio, ou "caboclo"
como sáo denominados regionalmente os Tukúna. Isso é indicativo dos obstáculos que encontram os índios para sobreviver sem constrangimentos na ordem nacional.
Dentre as compulsóes desagregadoras que mais eficazmente afetam os grupos indígenas em contato sistemático com a sociedade nacional, estariam as que atingem di\ V retamente os seus contingentes infantis. A pe.rmanencia
~\ r_continua em situa~óes de discrimina~áo desperta desde
!\(i{ . fY ~edo nas crian~as uma consciencia negativa de si ou em
I ~
tennos de Erikson, uma "identidade~gativa" que se prot-..t,"'\I
Ion ará na juventude e maturidade, rarame~t~ transformáf'
vel numa identidade positiva ca
de auxiliar o individuo
>.
ou o l!:_Upo a enfrentar situa~óes críticas 2"': E claro que a
s'?' expectiitiv;-de um comportamento-"positivo" poderá variar
~rf
d~ acordo comos valores tribais (variável cultural) e a situa~áo de contato (variável sociológica: inser~áo ou nio do
grupo tribal num sistema de fric~áo interétnica 29). Júlio C.
Melatti mostra, por exemplo, como os Xerente náo se intimidam no contato com os brancos e sabem enfrentá-los altivamente cqmo que afirmando sua identidade étnica (Melatti, 1967:151), enquanto os Kraho, ao contrário, buscam
vencer os brancos transformando-se neles, como conta o
mito de auki e deste passando a a~áo através de movimen30
tos messiinicos na esperan~a de se tomarem civilizados •
Nos quadros do processo de identifica~áo étnica náo parece
haver maior aliena~áo da identidade tribal. E é homólogo -
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como Melatti indicou (Melatti, 1967:157-58) - aos diversos
casos que enfeixamos na denomina~áo de "caboclismo", a
que já nos referimos. Porém, ainda que náo se possa dizer
que toda identidade negativa seja engendrada na infancia (e
mesmo com rela~áo ao caso Kraho nio sabemos em que
escala as crian~as absorvem as tensóes da fric~áo interétnica), seria ingenuo menosprezar a possibilidade de serem
inculcados, já nessa fase etária, os valores mais negativos a
deteriorarem a consciencia étnica.
Mary E. Goodman, em sua pesquisa sobre o surgimento
31
de "consciencia racial" em crian~as , chega a surpreendente conclusáo de que elas já aos quatro anos de idade
podem demonstrar claros sinais de intolerancia racial, portanto - podemos dizer - sinais de que com~a a se constituir em tenra idade urna identidade étnica. N áo importa que
a pesquisa dessa antropóloga tenha sido feita com crian~as
norte-americanas, pois em circanstincias de tensóes " raciais", o que poderla variar (essa é urna hipótese) seria apenas a manifesta~áo do preconceito ou a forma da discrimina~áo. Em nossa pesquisa junto aos índios Terena, tivemos
a oportunidade de tentar verificar a magnitude do "preconceito racial" entre alunos de uma escola bastante próxima
de uma reserva indígena. Escolheu-se entáo urna escola
primária da povoa~áo de Duque Estrada, a oito quilometros
da aldeia de Cachoeirinha. Contamos com a colabora~áo da
professora que aceitou nossa sugestáo de solicitar as crian~as (entre sete e onze anos) pequenas composi~óes sobre o
1ndio, seus hábitos e seus costumes. A análise desses trabalhos escolares demonstraria - o que para nós foi surpreendente na época (1957) - que a maior parte deles falava de
um índio abstrato, "de arco e flexa" , adorando o sol e a lua,
i.e., o "índio" presente nos livros didáticos; e os poucos alunos que mencionaram os Terena o fizeram chamando-os de
"bugres" (o equivalente do "caboclo" do Solimóes), "decadentes", "misturados"~ "alcoólatras" etc, sempre
comparando-os com os "verdadeiros índios", certamente
apreendidos nas prel~óes de sua professora. Mas o mais
significativo desse episódio, foi o fato dos tres alunos Terena
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- residentes em Duque Estrada - reagirem como se nao
fosse com eles, escrevendo praticamente a mesma coisa (se
bem que com muito menor entusiasmo) que seus colegas do
primeiro grupo. Se parte das crian~as nao houvesse se referido aos Terena como "índios decadentes", poder-se-ia
pensar que a men~áo a categoria abstrata "Índio" é que nao
teria levado os alunos Terena a nela se classificarem - pois
o que é esse "Índio" genérico, senao urna abstracáo 32 ? Contudo, o que parece mais plausível é que eles nao se permitiram assumir sua identidade étnica num ambiente nítidamente adverso, com medo talvez de se colocarem eles próprios como temas de debate e que por certo teriam muito a
perder, pois nao se é "bugre" impunemente no sul de Mato
Grosso.

5. Possibilidades de

Explica~áo

As modalidades de identifica~áo étnica selecionadas
para exame náo pretenderam esgotar todas as possibilidades de emergencia da identidade étniéa. N em podemos esperar que possamos esgotá-las, pois tal como os mitos - a
aceitarmos os argumentos de Lévi-Strauss - o conjunto dos
modos de identificacao seriam da ordem do discurso (e particularmente de um discurso ideológico); a nao ser que a
popula~ao ou o sistema interétnico (viz. intertribal), diríamos nós - se extinguisse, esse conjunto jamais estaría
encerrado33 • Portanto, náo estarla aqui a razao do caráter
:0' hipotético que atribuímos a maioria de nossas afirma~óes,
l~ 7>>.- G mas_no fato d_e nao_havermos chegado a elaborar_mod~~s
e"° ri.1(1 "mais come!_etqs" ..de.. sistemas de representa~óes; a saber,
. 't'" ; ~e náo havermos analisado nos limites deste ensaio ao _
, 1
•
inenos urna ideologj.g étnica¿_produzida por um grupo étnico
e fi(' particular, inserido numa situa~áo . de conjuncáo interétnica_
~ ~ ' (leia-se, também, intertribal). O estudo intensivo de urna
y-0.-7
ideología étnica (e um estudo de~se teor" reservamo-nos
-- fazer proximamente junto aos Terena) permitirá construir
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conjun~o

modo~

ide~tificai;iio
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o

um
_articulado de
de
étnica
V
como descr~~ao d~m- processo CUJO nexo so poderá ser en~(Y .
contrado (numa primeira aproximacáo) no interior de um
;c)!J.t.
sistem~ d~ valore~. ~ é aqui que urna abordagem estrutura~ La
lista - no amplo sentido que lhe confere Jean Piaget (Pia- ~.._Rlrca.
get, 1968 esp. "'Conclusion") - se reconcilia com urna anáC
lise de conteúdos culturais; mas é preciso dizer que a cul- . . .
· º~
tura aqui significa[valores_Jno sentido preciso que lhe deu ·1 --'• l
O.ULO 0 ~
Barth, incluindo a coexistencia de diferentes valores no in: ·
tenor de""Uma Cultunt Barth, 1966:12~as significa também- _ µ_ __
~ "padrio ',_!!o sentido que lhe dá Goodenough (Goodenough~
1970:98-104), "de perceber, cré r, avaliar e agir ".
_.
._
..
Ora, num sistem~ interétnico~ é natural que emerja- -o
que se poderia chamar de\ "cultura do contatn';i _ expressao que preferimos em lugar do consagrado "sistema intercultural", u·m a vez que este costuma representar urna
amálgama, urna mistura genérica de coisas diversas, indeterminada, muitas vezes descrito como urna resultante cteganhos e perdas (acultura~áo) entre sistemas culturais em
conjuncáo. É no interior de urna determinada "cultüra -de.
COntato'~ que po eremos nos prOJ?Or a b~scar SOlUCÓes para·
problemas de caráter geral, como o grau de sistematiza~ao
- e consistencia entre difere"ntes valores que coexistem numa
4
r cyltura-3 , tanto quanto questóes mais específicas como o
padráo. de coerencia--=ntre o s!stema_de valore~(qualquer
)G{)
que seJa o grau de integra~áo ou consistencia) e os meca..:
_ nismos de identifi~~jo étme,.a .. Sendo as categorías étnicas
u. if)
componentes de um sistema ideológico, estao carregadas de \ cP
J)
valor; e os valores sao fatos empíri~, passíveis de serem o ~( n
descobertos, "pois nao sáo constru~óes do analista mas sim
pontos de vista dos próprios agentes" 35• Trata-se, assim, ...,¡ /
como já se assinalou, de apreender "modelos conscientes"
- Em se tracomo preliminares de urna análise estrutural.
tando de valores, há de se mencionar o problema da escolha; por acas_o náo é a identificacáo étnica - nos contextos em que a ternos examinado - de algum modo urna "escolha"?
Se ternos por projeto tomar a identidade étnica e_o_pro- 1
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cesso de sua emergencia 1(a identifica~o) como nosso objeto
de pesquisa e, como tal, · susceptível de estrutura~o, seré
necessário ao menos nos -interrogarmos sobre os caminhos
, que pode seguir a investiga~o antropológica. Se a identida-_de étnica é um valor, enquanto categoria ideologicamente va"
lorizada, ela é passível de uma certa escolha ou o~áo em
/
situa~<>es determinadas, algumas delas examinadas páginas~ 1 atnis. Barth propóe um modelo, fundado na teoría dos jogos
("game theory"), por meio do qual nos habilita a trabalhar
com a dimensáo "transacional" da identidade no sentido em
que, numa rela~áo entre A e B, ambos os termos tentam
. assegurar que o valor ganho seja sempre maior (ou pelo
menos igual) ao valor perdido36 • Trata-se, portento, de modelos estratégicos (escolhas estratégicas), cuja utiliza~io
pode nos levar a descobrir as constri~óes estruturais que
uma situa~io totalizadora impóe a escolha aberta dos individuos e dos grupos; sáo restri~óes a escolha que, na teoría
dos jogos, sáo expressas como "regras" definidoras do "jo37
go ". Essa metodología, de caráter formalizan te, vem
sendo desenvolvida por Barth com o objetivo de elaborar
"modelos gerativos;' de organiza~áo social 31 e que nos parece ser da maior fecundidade para a descri~áo e análise de
.situa~óes interétnicas particulares, sempre que a manipula~áo da identidade étnica for redutível a esquemas transacionais. Mas a teoría dos jogos, subjacente ao modelo, náo
nos parece capaz de transcender o plano empírico e questionar a estrutura da identifica~áo étnica além de sua manifesta~áo em tal ou qual sociedade ou situa~áo de contato•.
· Goodenough (1965) desenvolveu um modelo bastante
engenhoso para captar o que chama de gramaticalidade das
40
identidades sociais , mas, se nossa interpreta~áo é correta,
ele - o modelo - melhor se aplica a sistemas culturais com
41
alto grau de congruencia e para os quais um c6digo social seria equivalente ao idioma falado pelos indivíduosmembros. Daí porque um sistema monolítico de rela~0es de
status (de "direitos e deveres") pode ser equiparado a um
sistema eqwvalente de identidades sociais, mcu nao étniccu.
O caso dos Truk, tomado como ilustra~áo por Goodenough,
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indica boas possibilidades de se dar conta do fenómeno de
identifica~áo social em termos de rela~óes de status, descre:;
vendo suas dimensóes como recurso técnico de urna "escala de Guttrnan". O que se tratou de entender entáo, po.
rém, foram as rela~óes de identidade-status no imbito dé
uma cultura determinada (e guardada sua inteireza, ao
menos para fins analíticos), e ñio de se penetrar no interior
de um outro sistema de rela~óes, sincrético por natureza, tal
como o sistema interétnico - este sima base de inteligibilidade da identifica~io étnica. A "cultura do contato", entendida principalmente como um sistema de valores altamente'
dinimico, portanto susceptível de fornecer o rationale das
~ "flutua~óes" da identidade étnica (ou, em outros termos, a16gica da manipula~áo dessa identidade), poderá permitir a
elabora~áo de urna tipología capaz de conter diferentes
"culturas do contato" e de conformidade com a maior ou
menor distancia e "oposi~áo" das culturas em conjun~io, da
maior ou menor tensáo e conflito entre os grupos étnicos em
contato. Nesse sentido, essa "cultura do contato" pode: ser
mais do que um sistema de valores, sendo o conjunto de
repreaen~óea (em que se incluem também os valores) que
um grupo étnico faz da situa~áo de contato em que está .inserido e nos termos da qual classifica (identifica) a si próprio
e aos outros.

6. Coneluaóo

Na escala em que estáo os nossos conhecimentos sobre
a identidade e a identifica~io étnicas, parece-nos apro. priado ldistinguir pelo menos 11res
"tipos" de situa...~óes
de
I'
- - .=:;_i
contato (com suas correlatas "culturas do contato"):
1) a que envolve unidades étnicas simetricamente relacionadas (como estao ilustradas em muitas das rela~<>es intertribais no Xingu); ")'A.uf'Oi- ~1 e-ha
2) a que envolve unidades assimétrica e hierarquicamente justapostas (como exemplificam as rela~óes intertri-
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bais que tiveram lugar no Chaco no período a conquista e
das quais se capta hoje form1l~ r~maqescentes no sul de
Mato Grosso); °(W ?&'? ~Trú2.-h/-t e,~ ~
3) a que envolve unidades étnicas assimetricamente relacionadas, mas presas a um sistema de domina':;aO e sujei~ao (nas áreas de fric<;ao interétnica ou como bem representam as rela~óes entre índios e brancos na forma em que se
dáo em contextos coloniais, incluindo aí o do "colonialismo
interno,,). O primeiro "tipo" talvez permane<;a mais como
urna figura teórica, urna vez que raream progressivamente
sistemas de rela<;óes intertribais de caráter simétrico. O segundo "tipo" corresponde a emergencia de sistemas de estratifica<;áo - portanto de status - , tendo por marco diferencial a catego;i; étnica dos indivíduos ou grupos em contato; tais sistemas podem ser encontrados em contextos intertribais, como os que nos referimos na discussáo dos remanescentes Guaná, como também em contextos altamente
. d a d es d e cast as....42 " . F ina
' lcomplexos como sáo as " soc1e
mente, o terceiro "tipo" corresponde as rela<;óes que tem
lugar no ambito de urna "estrutura de classes'.', no sentido
em que as, rela<;óes de domina<;áo-sujei~áo obedecem a uma
dinamica de ordem dive~a daquela que tem lugar num sis- de estratifica~ao, expressa no "
."
. 0 . E'
tema
tipo
antenor
videntemente náo sáo tipos weberianos, pois se mesclam
sempre de algum modo e sua distin~áo somente é válida
para fins analíticos. Se re.presentássemos estes "tipos" como
círculos, verificaríamos que eles teriam em suas áreas de
intersec<;ao um conjunto de elementos comuns e que poderíamos imaginar como sendo propriedades estruturais do
processo de identifica<;ao étnica:
a) o caráter contrastivo da identidade étnica e seu forte
teor de "oposi<;ao" com vistas a afirma<;ao individual ou
grupal;
b) sua manipula<;ao em situa<;óes de ambigüidade,
quando abrem-se diante do indivíduo ou do 'grupo alternativas para a "escolha" (de identidades étnicas) a base de critérios de "ganhos e perdas" (critérios de valor e nao como
mecanismos de acultura':;ao) na situa<;ao de contato ••.
•
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Qual a importancia desse modelo tentativo de identifica~ao étnica para o estudo das rela<;óes interétnicas em geral? A resposta a essa pergunta certamente poderá ser melhor encontrada aguardando-se o desenvolvimento de estudos que venham a absorver o modelo. Acreditamos, porém,
que o conceito de identjda_d e étnica, como categoria ideoló- - . gica (na Íorma que a definimos)J tanto quanto a análise do
' processo de identifica<;ao, revelam um terreno
bastante
firme para se pisar na busca de um conhecimento mais sis.. temático das rela~óes interétnicas. A problemática da identidade e da identifica~áo étnicas, desde que sempre seja
contextualizada, i. e., relacionada com a natureza (ou
"tipoJ ?a situa~áo de contato, promete ter urna bastante
razoável possibilidade - se nos é lícito supor - de implementar a investiga<;áo empírica, pois toca urna esfera crucial
de qualquer sistema de rela<;óes sociais: a da rela<;ao entre
o indivíduo e o grupo; constituí a ponte entre o indivíduo e a
sociedade, em termos semelhantes (se bem que náo identicos) ao que representa o papel ("role") numa teoría como
a de Nadel (1957:20). E, no~ termos de urna teoría das rela~óes interétnicas, fenómenos como as "flutua<;óes" da identidade étnica - gra<;as as possibilidades abertas a sua manipula':;áO - e o exercício da identifica<;áo (étnica), devem
ser interpretados como o esfor<;o muitas vezes dramático do
indivíduo e do grupo para lograrem sua sobrevivencia social.
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Barth faz referencia a urn artigo de Narroll (1964), onde diferentes
conceitos de etnia sio discutidos para propósitos de análise comparativa. Quanto a urna critica radical a esse artigo, especialmente ao método comparativo, destaco o comentário de Leach ao fim do mesmo
(Leach, 1964:299).
Assimila~áo foi definida entáo como "o 'processus' pelo qual um grupo
étnico se incorpora noutro, perdendo (a) sua peculiaridade cultural e
(b) sua identifica~áo étnica anterior" (R. Cardoso de Oliveira,
1960a:lll).
"Oeste ponto de vista, o ponto critico da investiga~o toma-se a/'f'Oftteim étnica que define o grupo e náo a essencia cultural que ele encerra" (Barth, 1969:15).
"Urna atribui~áo categórica é urna atribui~áo étnica quando classific~
urna pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, presuntivamente determinada por sua origem e forma~áo" (Barth, 1969:14).
"É importante reconhecer que embora categorias étnicas levem em
conta diferen~as culturais, podemos presumir que nao há u1t1a simples
rela~áo biunívoca entre unidades étnicas e sem_elh~n~as e diferen~as
culturais. Os tra~os que sao levados ·em conta nao sao a soma de diferen~as 'objetivas' , mas só aquelas que os próprios atores consideram
significativas" (Barth, 1969:14).
Audrey Richards, em sua avalia~áo da situa~áo dos estudos so~~ socializ~io na antropologia social británica, assinala o medo tradicional
dos antropólogos sociais diante da psicología. "Este medo pode ou nio
enfatizar a postura especificamente antipsicológica levad~ ª. efeito .por
antropológos sociais deste país aproxima~amente nos. ultamos ~nte
anos. É fácil entender as razóes de Durkhe1m ao tentar 1solar um fato
social' em sua pureza e foi muito bom para a Sociología que ele asaim
procedesse. É menos fácil entender as afirma~óes quase defensivas
que alguns antropólogos británicos fizeram recentemente" (Richards,
1970, 7-8).
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7 Falando da identidade no plano individual e no amb1to psicotenapaco,
Erikson diz " ... como toda cura atesta, identifica~óes 'mais desejáveis'
tendem, ao mesmo tempo, a ser pouco a pouco subordinadas a urna
Gestalt nova, singular, que é mais do qu~ a so~a des~~ parte.s. ~ fal?,
é que a identifica~io como um mecanismo e de ut1hdade hm1tada
(Erickson, 1968:158).
8 •'Para que tlm conceito de processo seja analiti~~ente útil, deve:se
referir a alguma coisa que governe e afete a ativ1dade, alguma col58
que restrinja e canalize o possível curso dos e~en!-°5· (... ) ~studo do
processo deve ser um estudo de interdependenCJas provavell ou necessárias que governam o cu.no dos eventos (Barth, 1969:2).

?
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9 A distin~o que Goffman faz entre identidade pesaoal e individual (Ego
identity, na ace~áo de Erikson) nao é relevante para o presente estudo. Mesmo porque a n~o de "identidade experimentada" (Felt
identity), se a tomarmos num sentido fenomenológico, implica necessariamente a dimensio social da peuoa ou "persona", i.e., "une conscience et une categorie", no dizer de Mauss (Marcel Mauss, 1950:358).
10 Conforme Goodenough, " ... a forma~áo de identidade envolve um relacionam.ento do ego com pessoas e coisas no seu meio ambiente, de
modos diferentes, ao qual nós ordinariamente nos referimos sob o rótulo de identific~<io" (Goodenough, 1963:204). Essa identifica~ao,
como se verá adiante, seguindo o próprio Goodenough, envolve necessariamente a idéia de "sistema de categoriza~áo", aspecto fundamental da identidade étnica (cf. também McCall & Simmons; 1966:64).
11 Falamos de identidade contrastiva (contrastive identity) como n~áo,
num sentido aproximado ao usado por Barth (1969:132) que náo a trabalhou como conceito, nema explorou teoricamente.
12 Moerman, estudando os Lue da moderna Tailandia e apoiando-se teoricamente em Murphy (1964:848), segundo o qual "essa condi~áo de
membro depende de urna categoria dos excluídos, um sentido de alteridade... ", "os Lue náo podem ser identificados (... ) em isolamento"
(Moerman, 1965:1216).
13 "Um ~timo componente nesta breve exposi~o de urn modelo existencial da pessoa é a n~áo da ai~do . O que concretiza o ego, e que
transforma o individuo (como um membro típico da espécie) numa
pessoa é a sua situa~áo. A n~áo de situa~áo tem um status fenomenólogico que a diferencia da no~ao fisicalística do meio ambiente; di to em
outros termos, a situa~io transcende o local físico. Urna pessoa é situada e se situa no mundo" (E.A Tiryakian, 1968:84).
14 Cf. R. Cardoso de Oliveira, 1962, 1964 e 1967. Nes5es trabalhos apresentamos (1962) e desenvolvemos (1964 e, principalmente, 1967), um
modelo de investiga~o que denominamos frie~ interétni~a. como
uma maneira de descrever a situa~o de contato entre gruj>os étnicos
_ irre_y__ersivelmente vinculados uns aos outros, a despeito das contradi~s - expressas através de conflitos (manifestos) ou tensóes (latentes)
- entre si existentes. Urna série de pesquisas que se seguiram ao projeto inicial (1962), utilizando-se da mesma abordagem, levou a conclusc>es similares, guardando-se, naturalmente, as peculiaridades de cada
"área de fri~io interétnica" investigada (Laraia & Matta, 1967; Me'latti, 1967; Santos, 1970; Amorim, 1970). Com o intuito de distinguir o
.cortjunto de conhecimentos adquiridos daqueles armazenados no bojo
da teoría de acultura~áo, permitimo-nos a falar, grosso modo, em teoría de fri~io interétnica.
15 B. Ward apresenta a seguinte tipología, de inspira~io lévi-straussiana,
de "modelo consciente": "Nós podemos e devemos contrastar modelos
conscientes existentes como construido nas mentes das próprias pessoas em estudo com modelos do observador construídos por estranhos,
inclusive dentistas sociais, mas provavelmente é sempre útil pensar
também em termos de, pelo menos, as tres espécies diferentes de modelos conscientes que aqui distinguirnos como modelos imediatos, modelos ideológicos e modelos de observadores internos" (Ward,
1965:137).
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16 Como psicólogo, seu objeto é o que denomina " identidade psicossocial" , situada em tres ordens: a " somática", ao nível dos organísmos,
a de " Ego" , ao nivel da integra~io da experiencia pessoal e comportamento e a "social", ao nivel da participa~áo das ordens anteriores
numa " coloca~áo histórico-geográfica" (Erikson, 1970:749-50).
17 A distin~áo de urna abordagem antropológica, estruturalista, de urna
outra psicológica, é feíta com grande clareza por um psicólogo a propósito de urna avalia~ao de Audrey Richards sobre trabalhos de LéviStrauss referentes ao " pensamento selvagem". Diz Jahoda que " ... o
objeto de exame é , portanto, urna pensée collective, um precipitado de
urna multidáo de mentes dentro de urna dada cultura. É possível que
tal prpduto coletivo tenha propriedades .ui gen.eris nao necessariamente identificáveis no pensamento de indivíduos particulares." (G.
Jahoda, 1970:41-2).
18 "Um papel é definido nao em termos absolutos mas relativos a todo um
sistema de outros papéis. Talvez o sistema de papéis excepcionais consista de somente dois papéis ou somente de duas espécies de papéis,
i.e., urna única espécie de rela~io" (Lehman, 1967:107).
19 As considera~óes que fazemos sobre o Xingu sao em larga escala o
resultado de conversas com Patrick Menget, doutorando da Universidade de Harvard, durante o período em que e1$borava sua disserta~io. Todavía, nossas interpreta~óes do "caso xinguano" talvez nio
correspondam integralmente com as de Menget, razao pela qual somos
os únicos responsáveis pelas mesmas. Suas idéias breve~ente poderio
ser conhecidas com a publica~io de seu artigo "Ethnies et Société:
Remarques sur le Systeme Social Xinguano", atualmente em elabora~áo.

20 Cf. Ellen R. Becker, "Xingu Society", Disserta~io de Ph. D., (1969).
21 Como informa~áo suplementar devemos assinalar que há uma tendencia a hierarquiza~o dessas identidades, estando as de Kinikináu e
Layina, pelo menos na Aldeia Cachoeirinha, acilna da de Xamakoko
ou Guató, estas últimas relacionadas com o status de cativos que, no
passado, membros desses grupos étnicos desfrutavani nas aldeias Terena. Hoje seus poucos descendentes ainda sao alvo de discrimina~io .
22 "Gosto deste termo (identidade renunciada) porque ele náo presume
ausencia total, mas algo a ser recuperado. lsto deve ser enfatizado
porque o que é latente pode se tomar uma realidade viva e, assim,
urna ponte do passado para o futuro" (Erikson, 1968:297).
23 Falando sobre a cria~áo artística entre minorias judias ou negras,
Erikson diz que " ... ela inclui a decisao moral de que urna certa
identidade-consciencia dolorosa pode ter que ser tolerada a fim de
fomecer a consciencia do homem urna crítica de condi~óes, com o 'insight' e as concep~oes necessárias para curá-lo do que mais profundamente o divide e o amea~a , ou seja, a sua divisio no que chamamos de
pseudo-espécies" (Erikson, 1968:298).
24 " ... a estigmatiza~áo dos indivíduos pertencentes a certos grupos raciais, religiosos e étnicos tem aparentemente funcionado como um
meio de remover essas minorias de vários caminhos de competi~io
(... )" (Goffman, 1963:139).
25 Cf. Claudc Lefort (1952); também R. Cardoso de Oliveira (1960a:67).
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26 A análisc do sistema de nomina~áo tomado como base da identifica~áo
étnica dos Kaingang e dos Xokleng, apenas esbo~ada por Silvio
t¿>elho d~s Santos (Santos, 1970:115-16), parece indicar iguais tendencuas, particularmente com referencia as rela~oes dos primeiros com a
sociedade nacional.
27 Os dois casos estio analisados na obra citada; bastaria mencionar aquí
o fato do Calixto ter sido o principal informante de Curt Nimuendaju e
de ser ele filho de pai alemio e máe Tükúna: vive como Tükúna, ape·
sar de suas ambigüidades, num igarapé no alto rio Solimóes, no municipio de Sio Paulo de Oliven~a, mas· apesar disso "ve" os Tükúna com
os olhos dos brancos tanto quanto ve a si mesmo, isto é, através dos
esteriótipos negativos forjados pela sociedade regional. É assim urn
caso extremo de "caboclismo", como assim nos referimos ao modo do
indio ver-se a si mesmo como caboclo - urna categoria pejorativa elaborada pelo bnnco. Quanto ao cafuzo, um indivíduo de tez negra e
alguns tra~os indígenas, foi nosso cozinheiro durante toda a expedi~áo
de 1959; denunciou·se Tükúna somente quando das "festas da m~
nova" acorrida no igarapé Belém, <><:asiáo em que nio resistiu de invocar sua identidade Tükúna ("surrended identity") para mais plenamente participar das dan~as e bebedeiras que cercavam os rituais de
inicia~áo e das festividades que se prolongaram por tres días.
28 "A ídentidade n.egativa é a soma de todas aquelas identifica~óes e os
fragmentos de ide~üdade que o individuo tem que reprimir em si
· mesmo por serem indesejáveis ou irreconciliáveis, ou pela qual indivíduos atípicos e minorias marcadas sio fo~adas a se senür 'diferentes'.
No caso de crises agravadas, um indivíduo (ou mesmo um grupo) pode
perder as esperan~as de ter habilidade para conter esses elementos
negativos nuina identidade positiva" (Erikson, 1970:733).
29 Os critérios de inse~io num sistema de fri~áo interétnica, bem como
urna classifica~o dos grupos indígenas brasileiros em obediencia a
esses critérios, foram por nós elaborados nurna comunica~io apresentada em 1969 num simpósio realizado no Burg Wartenstein, na Áustria
(R. Cardoso de Oliveira & L. de Castro Faria. 1971).
30 J.C. Melatti mostra a rela~io entre o mito Auke e o messianismo
Kraho, descrevendo um movimento ocorrido em 1951 (Melatti,
1967:151-55). Esse mito, que está presente também em outros grupos
Timbira, foi analisado por Da Matta, que o classificou de "antimito"
precisamente por seu caráter dinBmico, capaz de permitir "urna passagem para urna ordem mais complexa, aquela da ideología política"
(Da Matta, 1970:104).
31 Diz Goodman " ... que 'crian~as pequenas' algumas vezes prestam urna
aten~áo muito pequena a ra~, que elas só estio prontas para prestar
aten~áo a ra~a quando come~am a prestar aten~áo a outros atributos
fisica e socialmente significativos (como idade e sexo) e que a intensidade e tipo de aten~io prestada por crian~as diferentes variam como
urna fun~io de certos fatores· interrelacionados" (Goodman, 1968:245).
32 ~ perce~o ~o "indio",. como ca~goria étnica", merecería investiga~~s c~mi:>arativas especificas, destinadas a mostrar um painel de ideologias etnicas e de como sio elaboradas pelos diferentes sistemas cog·
nitivos tribais.
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33 Cf. Lévi-Strauss, 1964:15. Completando seu pensamento, diz: "De
nada valeria entáo reprovarmos a um lingüista que escrevesse a gramática de urna língua sem ter registrado a totalidade de linguagens
pronunciadas desde que esta língua existe, e sem conhecer as mudan~as verbais que teráo lugar enquanto ela existir. A experiencia prova
que um número irrisório de frases, ~m compara~~ com ~~ .aquelas
que ele tinha podido recolher, teoncamente permite ao bngüista elaborar urna gramática da língua que ele estuda'~ (ibidem).
34 "0 problema, da forma como o vejo, é compr~nder co~o qualquer
grau de sistematiza~io e consistencia é estabelec1do e mantido entre os
valores diferentes que coexistem numa cultura" (Barth, 1966:12).
35 "Sustento que esses valores sáo fatos empíricos que podem ser descobertos - eles nio sao constructos do analista mas opinióes sustentadas
pelos pr6prios agentes." (Barth, 1966:12).
.
.
38 "Ela é constituída por um fluxo básico de presta~óes entre dolS ou Jn8lS
atores; em sua forma elementar, •A' oferece presta~i>es 'x' e 'B' retribui com presta~óes 'y', assim A x ~ y B. Além disso, de acordo com a
defmi~áo, cada parte tenta consistentemente assegurar que o valor
pnho seja maior do que o valor perdido. Isso define dois limites: para
A, x ~y e para B x ~y". (Barth, 1966:13).
37 "A natureza dessas vantagens e as várias restri~i>es as escolhas abertas aos individuos dependem das características estruturais da sit~o
total que, na Teoria dos Jogos, sao expressas como regras que deWM:m
0 jogo. Em tal estrutura, os grupos que realmente emergem se relacionam desta forma as características estruturais ou condi~s de qualquer tipo que oferecem as bases para o desenvolvimento de uma comunidade de interesses dos membros do grupo." (Barth, 1986: 13).
38 "O formalismo particular da Teoria dos Jogos nio é tio importante
para os propósitos antropológicos como é o c~ter fundamen~ .da
teoria como um modelo gerativo. Ela pode sel"Vll' como um protóüpo
para um modelo processual de intera~áo e, concen~do-me. em trun~cio como o isolado analítico no campo da orgaruz~io social, estou
privilegiando o que considero o aspecto mais crucial da teoria para os
nossos propósitos." (Barth, 1966:5).
39 Um modelo bastante elaborado, no sentido de sua formaliza~o, é o
que nos propóe Jean Piaget (1965:100-42). Permite-nos trabalhar c~m
estruturas operatórias abrangendo tres realidades sociais fundamentais que para Piaget sao as regras, os valores e os signos. "Toda sociedade é um sistema de obriga~i>es (regras), de trocas (valores) e de
símbolos convencionais que servem de expressáo as regras e aos valores (signos)" (p. 100). Gra~ a aplica~o consistente de esquemas logísticos, diferentes aspectos dos fenomen?s de troca e intera~o, .dos
valores individuais e coletivos, sáo equacionados em termos de sistemas de equilibrio, onde seus rompimentos sáo vistos como crises.
Como se ve, por mais convidativa que seja a reflexio esta te~tativa de
"logicizar" os fatos sociais, particularmente aqueles que dizem respeito as questóes aqui propostas, a teoria mais ge~al que e~tá por irás
de Piaget (Pareto, Durkheim, Kelsen - por ele citados) nao dá conta
do caráter dinAmico e muitas vezes contlituoso dos sistemas de intera~io. Quanto ao problema específico da identifica~o étnica, o modeJ9,

30

40

41

42

43
44

entretanto, apresenta pontos sugestivos, razáo pela qual o estamos
mencionando nesta nota, mais como um convite ao exame pelo leitor
interessado em análise formais. Como urna técnica de análise formal
talvez possa oferecer maior rentabilidade, em níveis mais abstratos e
de maior generalidade, do que a Teoría dos Jogos utilizada por Barth
pOde apresentar na pesquisa empírica.
Esse código ou "gramática" da identidade social se funda em princípios dentre os quais destacamos dois: 1) que todo indivíduo possui mais
identidades do que poderla assumir a um só tempo numa dada intera~io ; 2) que para qualquer identidade assumida por alguém há apenas
um número limitado de identidades combinadas ("matching identities"), i.e., susceptíveis de serem assumidas pelo outro individuo, contraparte da intera~áo (Cf. Goodenough, 1965:5-6). Da mesma maneira
que um professor nao pode se-lo a todo instante e em todo lugar, ele
náo poderia assumir todas suas identidades (ex.: pai, marido, consultor
técnico, chefe de departamento etc.) a um só tempo numa mesma intera~io. De resto, se assumisse a de professor junto a seu filho ou a sua
mulher, a rela~io seria táo pouco congruente como se assumisse a de
pai diante de seus alunos ou de seus colegas de Conselho Técnico. A
essa incongruencia de identidade é que Goodenough chama de niogramaticalidade, sendo que a gramaticalidade da rela~io de identidade estaria na constitui~áo de pares de identidades combinadas
(professor-aluno, pai-filho, marido-mulher etc.).
Nio se quer dizer com isso que tais sistemas culturais constituam uma
totalidade absolutamente integrada, no sentido, allás, muito bem criticado por Barth (1966:12); nem queremos dizer, também, que os sistemas interétnicos náo engendrem seus próprios códigos, suficientemente articulados para permitir serem tratados como "idiomas" comuns, i.e. , "falados" pelos grupos étnicos em contato continuo e sistemático. Porém, o método de Goodenough, por estar em caráter probatório, ainda náo nos parece oferecer seguras perspectivas para a análise da identifica~áo étnica.
Cf. Louis Dumont, 1966. Nessa obra o Autor teoriza brilhantemente
sobre o sistema de castas, revelando toda uma ideologia hierárquica
subjacente. Uma investiga~áo do processo de identifica~áo étnica em
tal contexto, minado pela oposi~ao religiosa do puro e do impuro,
muito nos poderia ensinar.
Cf. Rodolfo Stavenhagen, 1962. A distin~io entre sistema de estratifica~ao social e "estrutura de classes" está muito bem demonstrada
nesse artigo.
A base de nossa análise somos levados a concluir pelo oposto da considera~io feita por Goodenough de que .. é mais provável que os cenários sociais afetem a maneira como urna pessoa se conduz na mesma
rela~ao de identidade do que govemem a sele~ao de identidade, mas
- pondera em tempo Goodenough isto é um assunto que requer investiga~áo empírica" (1965:6). Sua conclusáo parece consistente com rela~io a sistemas de papéis e /ou de status, em termos dos quais pretende
traduzir um sistema de identidades sociais.
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CAPÍTULO 11

UM CONCEITO ANTROPOLÓGICO DE IDENTIDADE
"Nos recherches, a nous sociologues, ne sont point pleines (... ) ni de postulats ni de pétitions de príncipes. Elles
n'ont d'autre axiome que celui-ci: ne jamais oublier que
l'homme pense en commun avec les autres, en société.
Elles n'ont qu'un but: déterminer la párt du social dans la
pensée. Loin d'etre contradictoires ou meme contr~ires
aux recherches du psychologue, les nótres leur sont corrélatives" (Marcel Mauss, Oeuvres 11, p. 122). *
1. ln.trod~cio

I

O texto em epígrafe pode ser tomado como ponto de
referencia para as considera~óes que se faráo aqui sobre a
identidade social e os fenómenos de representa~áo coletiva.
Trata-se, em primeiro lugar, de sublinhar o caráter axiomático da abordagem sociológica (leia-se, também, antropológica), segundo a qual o homem náo pensa isoladamente,
mas através de categorias engendradas pela vida social. A
crítica durkheimiana as categorias como formas a priori do
entendimento (ou conceitos puros do entendimento, como
sáo formulados na filosofia kantiana), marca bem a posi~áo
sociológica no mesmo momento de sua consolida~áo como
disciplina positiva, de caráter empírico. "Ao contrário, elas
(as categorías - escrevia Durkheim) seriam construídas,
feitas de pe~as e de fragmentos, cabendo ao indivíduo ser o
obreiro desta constru~áo" (Emile Durkheim, 1968: 18). E a
peculiaridade dessas categorias é a de serem "representa-

~óes essencialmente coletivas", traduzindo acima de tudo
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"estados da coletividade", na mediCla em que "dependem
da maneira pela qual ela (a sociedade) está constituída e
organizada ... " (idem, p. 22). Finalmente, as representa~óes
coletivas seriam o produto de urna "imensa coopera~áo "
coletiva, resultante de urna "multidáo de espíritos diversos"
que durante gera~óes acumularam experiencia e saber (ibidem ).
Em segundo lugar, a epígrafe ressalta que, em se tratando de determinar a parte do social no pensamento, a
empresa sociológica náo se antagoniza com a pesquisa. psicológica, mas, ao contrário, pode lhe ser correlata. A posi·
~io dos mentores do L'Année Sociologique, como assim
ficou conhecido o grupo que por muitas razóes pode ser
considerado como fundador da Antropología Social,
reveste-se de grande atualidade, sobretudo num momento
em que os estudos de "representa~oes coletivas" ou mais
precisamente de "ideologías" (termo mais corrente na literatura anglo-saxónica) estáo "a la mode". Há de se acrescentar também que já se com~a a notar nos setores mais
ortodoxos da Antropología Social o surgimento de urna atitude menos defensiva contra a Psicología, como o de náo
mais temer urna contamina~áo pelo germe do "psicologismo" (Audrey Richards, 1970:7-8). Tudo isso tornam extremamente oportunas as palavras de Marcel Mauss, indicadoras da legitimidade de urna empresa que, embora hoje
renovada em teoría e em método, tem suas raízes numa das
mais fecundas escolas do pensamento sociológico clássico.
Este artigo terá início por urna tentativa de se estabelecer um nexo entre as no~óes de "identidade" e de "ideología", trazendo primeiramente certas formula~oes feitas ao
nível de investiga~óes de caráter psicológico; a seguir, farse-á urna avalia~áo da contribui~áo sociológica aos modernos estudos de ideología, numa acep~áo muito próxima do
que o autor entende por "ideología" e "representa~áo coletiva"; por último, procurar-se-á estabelecer urna rela~áo
operacional entre os conceitos examinados e o de identidade étnica, como um caso particular de identidade social.

Alguns psicólogos tem atribuído a ideologia um papel
preporiderante na manuten~áo da identidade de membros
de "grupos ideológicos", na medida em que "lhes propóe
um plano de vida com vínculos sociais e temporais, asseguradós pela pertinencia a um grupo que tem sua continuidade no futuro" (Grimberg & Grimberg, 1971:135). Embora
esse conceito de ideología seja tirado da sociología do conhecimento (como teremos a oportunidade de tratar mais
adiante), sua aplica~áo ao fenómeno identidade pouco
acrescenta a sua compreensio. Simplesmente porque para
eles a ideología náo faz part~ da defini~áo de identidade.
Como urna n~áo bem distinta da de identidade, ela lhe
seria apenas correlata, enquanto propiciadora de um mecanismo mantenedor das identidades grupais. "Entre as necessidades psicológicas dos indivíduos está( ... ) a de assegurar o mais firmemente possível o sentimento de identidade,
que os leva a procurar se integrar em grupos ideológicos.
Os grupos ideológicos podem chegar a funcionar, precisamente, como um continente que abrange e delimita, ao
mesmo tempo que discrimina e consolida, a ideologia e a
identidade dos membros que o constituem" (ldem, pp. 13435). Esta conce~áo náo é muito diferente da de Erikson,
por exemplo, quando este psicólogo indica que "identidade
e ideologi~ sáo dois aspectos de um mesmo processo.
Ambos fomeéem a condi~áo necessária para urna maior matura~áo individual (na medida em que o autor se refere a
s~aliza~áo do jovem - RCO) e, com ela, para a próxima
forma de identifica~áo mais inclusiva, ou seja, a solidariedade ligando identidades comuns em vida, a~áo e cria~áo
conjuntas" (Erikson, 1968: 189). O ponto mais sugestivo da
posi~áo de Erikson está na afirma~áo de que identidade e
ideologie fazem parte de um mesmo processo, se bem que
continue mantendo a ideología fora da conceitua~áo de
identidade.
Essa separa~áo - que pretendemos mo~l.r~r adiante
como sendo pouco elucidativa do fenómeno da identidade
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social - náo impede, contudo, algumas contribui~óes bastante significativas para a elabora~áo de um modelo antropológico da identidade social. Grimberg & Grimberg apontam que "um dos elementos importantes para a consolida~áo do sentimento de identidade é o jogo dialético entre a
semelhan~a e a difere~a" (1971:136), entendidas aqui como
semelhan~as e diferen~as de alguém consigo mesmo no
curso do tempo, ou com outro no plano grupal e com os
outros. Esse jogo dialético, na defini~áo dos autores, exprime de algum modo o que procuramos indicar noutra
oportunidade (capítulo I do presente livro), através da
n~áo de "identidade contrastiva" e com referencia a um
tipo particular de identidade social, a saber, a identidade
étnica. Partindo de Barth, pudemos entáo elaborar a no~áo
de identidade contrastiva, tomando-a como a essencia da
identidade étnica: a saber, quando urna pessoa ou grupo se
afirmam como tais, o fazem como meio de diferencia~áo em
rela~áo a alguma outra pessoa ou grupo com que se defrontam; é urna identidade que surge por oposi~áo, implicando a
afirma~áo do nós diante do outros, jamais se afirmando isoladamente. Um indivíduo ou um grupo indígena afirma sua
etnia contrastando-se com urna etnia de referencia, tenha
ela um caráter tribal (por exemplo, Terena, Tükúna, etc.)
ou nacional (por exemplo, brasileiro, paraguaio etc). O certo
é que um membro de um grupo indígena náo invoca sua
pertinencia tribal a náo ser quando posto em confronto com
membros de urna outra etnia. Em isolamento, o grupo tribal
náo tem necessidade de qualquer designa~áo específica.
Daí ser freqüente encontrarmos hoje, quando é praticamente impossível de se registrar popula~óes isoladas, grupos indígenas nominados com termos que náo queriam
dizer outra coisa do que "gente", "povo" ou expressóes de
igual teor (por exemplo: Txané, que quer dizer gente, era o
termo pelo qual se auto-identificavam as popula~óes Guaná
- Terena, Kinikináu, Exoaladi e Layana - da regiáo chaquenha, imigrados em fins do século XVIII para o sul de
Mato Grosso). Temo mesmo significado o uso de nomes de
lugares ou de pessoas (geralmente chefes) para identificar
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um grupo: a associa~áo de um grupo com um lugar ou com
urna pessoa também reflete mecanismos de identifica~áo
por contraste, como se os membros do grupo se representassem inequivocamente "semelhantes" entre si enquanto
"diferentes" dos membros de outros grupos de referencia,
numa realiza~áo contínua de um "jogo dialético", iniciado a
partir do primeiro contato interétnico ou com a primeira
cisáo intragrupal (quando o grupo primitivo se segmentarla
em bandos e/ou grupos locais). A literatura etnológica comprova eloqüentemente esse fenómeno, bastante conhecido
dos antropólogos. E a investiga~áo diacrónica das rela~óes
interétnicas (vis-a-vis intertribais) pode ser vista como um
desenvolvimento histórico desse "jogo", como, aliás, o faz
Lehman num estudo pioneiro sobre as minorías étnicas em
Burma ao examinar a constitui~áo de sua Uniáo Federativa
(F. K. Lehman, 1967); tal estudo lan~ou muita luz sobre a
problemática das rela~óes entre identidade grupal e etnia,
como tivemos a oportunidade de aludir no capítulo anterior.
Mas enquanto o "jogo dialético" espelha um mecanismo
crucial para o entendimento da identidade social - ainda
que seja para um caso particular dessa identidade, como se
demonstrou no caso da identidade étnica - , a separa~áo
entre ideologia e identidade cria alguns obstáculos que tentaremos remover através de urna reflexáo sobre o mecanismo de dita separa~áo. Tanto Erikson quanto os Grimberg
praticam essa separa~áo. Como já foi referido, todos concebem a ideologia como "algo" separado da identidade.
Quando Erikson diz que "identidade e ideologia sáo dois
aspectos do mesmo processo", ele está estabelecendo de
um lado a condi~áo necessária para o amadurecimento individual e, de outro, a forma seguinte e mais alta de identifica~áo, a saber, a solidariedade que liga identidad~s comuns numa vivencia, a~áo e cria~áo conjuntas" (Erikson,
1968: 189). O comprometimento de sua teoria de identidade
com a forma~áo do indivíduo parece-nos - salvo engano ser responsável por essa concep~áo egocentrica de identidade, mesmo quando Erikson quer nos orientar para o en-
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tendimento de urna identidade osicossocial, sociocentrica, se
assim podemos dizer. Mas sua contribui~áo mais decisiva para o que nos conceme - parece estar na elabora~áo de
um modelo de identidade social (ou psicossocial) fazendo da
ideología a condi~áo dessa identidade. Nesse sentido, como
veremos mais adiante, seu conceito de ideología pode ser
subscrito por qualquer de seus colegas sociólogos pu antropólogos sociais. Concebendo ideología como um sistema,
define-o "como um corpo coerente de imagens, idéias e
ideais compartilhados que, seja baseado num dogma formulado, numa Weltanschauung implícita, numa altamente estruturada imagem do mundo, num credo político ou mesmo
num credo científico (especialmente se aplicado ao .homem),
ou num "modo de vida", prové os participantes de urna
orienta~áo coerente e total, ainda que sistematicamente
simplificada, no espa~o e no tempo·, nos meios e fins" (Erikson, 1968:189-190). Se concebermos, ainda que provisoriamente, a identidade como urna represen~áo de si, urna
idéia ou idea~áo de si mesmo, porque, náo a incluirmos
como parte (e parte estratégica) desse "corpo coerente de
imagens, idéias ( ... ) que prové os participantes de urna
orienta~áo coerente e total. .. " de que fala Erikson? Essa
parece náo ser a solu~áo que nos poderla ser facilitada pela
leitura de Erikson e, menos ainda, pela leitura dos Grimberg. O capítulo "ldentidade e Ideología" do livro de am•
bos, já mencionado, (Grimberg & Grimberg, 1971), é de
certa forma sintomático desta separa~áo entre identidade e
ideología; nele, se bem que no plano de defini~áo a ideología apresente o caráter holístioo e sistémico da conceitua~áo
usada por Erikson, em sua aplica~áo a análise do fenómeno
identidade o conceito de ideología se destaca e assume um
estreitamento de tal- ordem que o faz coincidir com um poderoso Superego social, de teor político e socioeconómico. É
como se o indivíduo estivesse submetido a influencia de diferentes ideologías políticas, económicas e socia is, todas
perfeitamente destacadas dele. A idéia que gostaríamos de
desenvolver, ainda que respeitando como válidas para a
área da Psicología tais concep~óes e aplica~óes do conceito
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de ideología, será a de que a identidade social, ela própria,
é urna ideología e urna forma de représenta~áo coletiva.

3. ldeologia., Crenca. e Representacáo Coletiva.
Tomemos como ponto de partida a posi~áo de alguns
sociólogos, como Poulantzas e Althusser, Berger e Luckmann, como autores cuja concep~áo de ideología guarda
inequívoco teor antropológico, se bem que guardem entre si
sensíveis divergencias, porém em pontos náo relevantes
para o assunto que aqui se pretende desenvolver. As formula~óes já clássicas de um Mannheim (especialmente Karl
Mannheim, 1950) ou de um Merton (Robert Merton, 1949),
por exemplo, seráo postas de lado por se cingirem demasiadamente ao que se poderla chamar de urna visáo estrita de
ideología, particularmente presa a no~áo de "falsa consciencia" e a urna preocupa~áo fundamentalmente epistemológica e metodológica - como se pode verificar na orienta~áo neopositivista da sociología do conhecimento de um
Geiger (Theodor Geiger, 1953, 1962) ou de um Topitsch
(Emst Topitsch, 1958, 1961), citados por Berger e Luckmann (Peter Berger & Thomas Luckmann, 1971). Essa tendencia de se conceber ideología como algo a ser exorcizado
pelo pensamento científico, ansioso em eludir todo comprometimento numa intolerável "falsa consciencia", está
bem distante de urna posi~áo - expressa em marxistas
como Althusser (Louis Althusser, 1966) e em Poulantzas
(Nico Poulantzas, 1969), como também em náo-marxistas
como Berger e Luckmann - para os quais o objeto de urna
sociología do conhecimento seriam as representa~óes ideológicas da experiencia coletiva vivida ou o conhecimento de
senso comum gerado pela realidade social do quotidiano.
Para nos limitarmos apenas a um desses autores, no caso
Poulantzas - para náo sobrecarregarmos desnecessariamente o texto - podemos concordar que "a ideologia consiste, realmente, em um nível objetivo específico, em um
~onjunto com coerencia relativa de representa~óes, valores,
cren~as; do mesmo modo que os "homens", os agentes em
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urna forma~áo; participam também em atividades religiosas,
morais, estéticas, filosóficas. (... )A ideologia está a t81 ponto
presente em todas as atividades dos agentes, que náo pode
diferenciar-se de sua experiencia vivida. Nessa medida, as
ideologias fixam em um universo relativamente coerente
náo só urna rela~áo ·real como também urna rela~áo imaginária, i.e., urna rela~áo real dos homens com suas condi~óes de existencia investida em urna rela~áo imaginária"
(Poulantzas, 1969:263-64). Náo tendo por "fun~áo" fornecer
aos indivíduos ou aos grupos um conhecimento verdadeiro
da estrutura social, a ideología busca "simplesmente inserilos 4e certo modo em suas atividades práticas que sustentam dita estrutura" (p. 264). Assim sendo, "a ideología tem
precisamente por fun~ao, ao contrário da ciencia, ocultar as
contradi~óes reais, reconstruir em um plano imaginário um
discurso relativamente coerente que sirva de horizonte ao
"vivido" dos agentes, dando forma a suas representa~óes
segundo as rela~óes reais e inserindo-as na unidade das rela~óes de urna formacáo" (p. 265).
Essa conce~áo de ideología, sensivelmente mais refinada que a utilizada por Erikson, pode ser ainda diferenciada de um conceito de represen~ao coletiva. Poulantzas
nos ajuda a conceber ideología como forma em que se assumem representa~óes. Se ideología é um discurso coerente,
construído para eliminar contradicóes encontradi~as no sistema social, ela possui urna natureza sistemica, integrada,
capaz de conter um "saber" organizado (se bem que náocientífico) para certos fins, sejam eles económicos, políticos,
estéticos etc. Nesse sentido, a ideologia pode ser consciente
ou inconsciente - ainda que freqüentemente seja inconsciente e "opaca aos agentes" que vivenciam as rela~óes sociais que lhe deram origem e que a sustentam. Contrariamente, as representa~óes coletivas sáo sempre inconscientet,
fracamente integradas e desprovida daquele caráter sistemico inerente ao discurso ideológico. Sublinhe-se que estamos Calando de representa~ao coletiva e náo de um "Vorstellung" freudiano, i.e., de urna representacao consciente e
individual. As representa~óes coletivas náo podem ser
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conscientes, pois - como nos ensinou Durkheim - ·"sáo o
produto de urna imensa cooperacáo que se estende náo
apenas no espa~o, mas no tempo; para as produzir, urna
multidáo de espíritos diversos associaram, misturaram,
combinaram suas idéias e seus sentimentos, longas séries de
gera~óes acumularam aqui sua experiencia e seu saber"
(Emile Durkheim, 1968:22-3). Se nossa leitura de Durkheim
é correta, essas representa~óes coletivas, enquanto transcendem o "ser individual", exprimem urna realidade mais
alta, a saber, a da própria sociedade. É urna realidade de
"ordem intelectual e moral", um "ser social", irredutível em sua totalidade - as consciencias individuais que, por
sua vez, em sua prática cotidiana, náo poderiam apreendela senao fragmentariamente. O caráter inconsciente das representa~óes coletivas deve ·ser compreendido deste ponto
de vista.
U ma segunda clistin~áo que pode ser feíta no sentido de
nos ajudar a melhor entender a n~áo de representa~áo coletiva é a que envolve esta última e a nocáo de cre~a. Indubitavelmente, cren~a coletiva ou popular estarla no pólo
oposto ao da representa~áo coletiva, urna vez que teria
como característica essencial o ser consciente. Para
verbalizá-la ou para vive-la, ritual1sticamente ou náo, ternos
que dela ser conscientes. Mas qual a rela~áo entre cren~a e
representacáo coletiva? Em "Le Sorcier et sa Magie" e em
"L'Efficacité Symbolique", para mencionar apenas dois ensaios, Lévi-Strauss demonstra com rara felicidade a presen~a de um substrato cultural formado de representa~óes
coletivas, cuja fun~ao seria assegurar a eficácia de certas
práticas mágicas e xamanísticas. A cren~a no xamá, por
exemplo, estarla sustentada nesse substrato cultural constituído de representa~oes: cren~a partilhada pelo doente,
pelo público (testemunha real ou virtual dos rituais xamanísticos) e, de certo modo, pelo próprio xamá. Lévi-Strauss nos
mostra, por urna análise penetrante da carreira de um xamá
(Quesalid), a crescente credulidade que vai se apossando de
alguém inicialmente impelido por urna simples curiosidade
de descobrir fraudes nos procedimentos xamanísticos vigen-
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tes em sua sociedade. Como afirma muito a propósito
Lévi-Strauss, "Quesalid náo se tornou um grande feiticeiro
porque curava seus doentes; ele curava seus doentes porque ·se tinha tomado um grande feiticeiro. Somos, pois, diretamente conduzidos a outra extremidade do sistema, isto
é, ao seu pólo coletivo•' (Lévi-Strauss, 1970:198). A existencia de "consensus social,, é que torna viável o xamá. "O
problema fundamental é, pois, o da rela~áo entre um individuo e o grupo ou, mais exatamente, entre um certo tipo
de indivíduo e certas exigéncias do.grupo" (lbidem; o grifo é
meu/RCO). Chegamos agora ao ponto: a cren~a no xamá
(ou num xamá, específicamente em Quesalid) é varíável,
pois passível de ser maior ou menor, existir hoje, deixar de
existir amanhá, eventualmente tomar a existir num futuro
qualquer. Mas essa cren~a só é susceptív~l de existir se o
grupo, exprimindo urna sorte de incbnsciente coletivo, exige
um Xamá, com tais e quais atributos, como urna categoría social indispensável a viabilidade (náo agora do xamá)
mas do próprio sistema social, de sua própria sociedade.
Em outras palavras, a gramaticalidade do sistema social estarla dependente, dentr~ outras categorías igualmente necessárias, da atualiza~áo da categoría Xamá. Os xamás individuais, de carne e osso, sao criados pelo inconsciente coletivo a imagem dos xamás míticos. Nesse caso, a cren~a
num determina~o xamá e, por conseguinte, a legitima~áo
dos poderes de tal ou qual xamá, só se sustentam por essa
sorte de substrato cultural, constituído por certos "hábitos
mentais" ou representa~óes coletivas.
Num estudo recente sobre cren~as populares, pudemos
encontrar algumas afirma~óes que vem de encontro as
idéias que acabamos de expor. Escreve a autora (Nicole
Belmont, 1971:105), a propósito de um relatp sobre a presen~ da Morte aos pés dos condenados a morte que a
seqüencia analisada "recoJTe a um grande·número de ere~,
mais ou menos presentes na mente dos ouvintes durante a
narra~áo do conto, e cajo significado se encontra em uma
representa~io coletiva que pode ser formulado desta maneira: o eixo corpóreo da morte é aquele cajo pólo sio os

a

pés, pólo em torno do qual se pode provocar um 'giro' (a
cabe~a desempenha o mesmo papel simétrica e inversamente)". Em oposi~áo aos pés, a cabe~a simboliza a vida; e
o girar um corpo, cujos pés estariam diante de urna porta _
como na cren~a de que por ela o condenado entraria na
morte "andando"-, um simples mudar de posi~áo do
doente, colocando-o com sua cabe~a para a porta, eixo do
nascimento e da vida (as crian~as nascem pela cabe~a),
seria o suficiente pa~a iludir a Morte. Belmont mostra urna
variedade de cren~as que se articulam, num nível mais profundo, em torno daquela representa~áo inconsciente. "Estamos pois - diz a autora.~ frente a urna nova no~áo, ·ª de
representa~áo coletiva, que difere da cren~a popularº.
Prossegue adiante afirmando que "a representa~áo coletiva
é inconsciente". E agrega "que a cren~a popular é, pelo
contrário, consciente". Seja-nos permitido transcrever mais
extensamente suas conclusóes (se bem que nao podemos
transcrever sua longa demonstra~áo., para a qual nos limitaremos a remeter o leitor): "as cren~as populares de urna
cultura sao conhecidas pelas pessoas pertencentes a dita
cultura, transmitem-se de urna gera~áo para a outra (ou por
intermédio do 'indígena' ao pesquisador), estáo presentes
nas palavras e nos atos (especialmente quando se trata de
costumes). As representa~óes coletivas sáo, em alguma medida, subjacentes as cren~as as quais conferem sua eficácia.
Por sua vez, as cren~as conferem as representa~óes urna
atualiza~ao sob forma concreta. Existe pois entre ambas
urna defasagem de nível que pertence a ordem simbólica: a
cren~a tem por fun~áo representar a representa~áo" (Nicole
Belmont, 1971: 106). Distinguidas suficientemente ideologia,
cren~a e representa~ao coletiva, estamos agora em condi~óes de prosseguir nossas reflexóes sobre a formula~áo de
um conceito antropológico de identidade.

4. A ldentidade Étniea como ldeologia
"ldentidade é um fenómeno que emerge da dialética
entre indivíduo e sociedade" (Berger & Luckmann, 1971:
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195). Sendo formada por processos sociais, "urna vez cristalizada é mantida, modificada ou, mesmo, remodelfda pelas
rela~óes sociais. Os processos sociais envolvidos na forma~áo e manuten~ao da identidade sáo determinados pela estrutura Social (ldem, p. 194). Essa determiria~áo da identidade pelas rela~óes sociais - elas mesmas determinadas
pelo sistema social - , convida-nos a distinguir tipos de identidade social, semos quais dificilmente se poderá operacionar o conceito de identidade (social ou "coletiva") na investiga~áo empírica. Berger e Luckmann dáo algumas indica~óes nesse sentido, mas eremos que Goodenough abre as
melhores pistas para o desenvolvimento de um modelo mais
explicativo desse fenómeno. Queremos nos referir específicamente a no~áo de "rela~óes de identidade". Tal no~áo,
sublinhando a idéia de rela~áo, supóe a existencia náo de
urna, mas de pelo menos duas identidades, denominadas
"identidades complementares" ou "combinadas" ("matching identities"). Isto é - ilustrando com rela~óes de identidade correntes em nossa cultura - , Goodenough aponta
os pares "médico-médico", "médico-enfermeira",
"médico-paciente", como rela~óes de identidade gramaticais, a saber perfeitamente inteligíveis no ambito do sistema
cultural, o mesmo náo acontecendo com as rela~óes "médicoesposa" ou "médico-empregado". O médico precisa utilizar
a identidade "marido" com sua esposa e a identidade "empregador" com seus empregados" (Goodenough, 1965:7).
Ora, tomando o sistema interétnico como um sistema cultural inclusivo, ou, em outras palavras, tomando a "cultura do
contato" que lhe é subjacente, a gramaticalidade das rela~óes de id~ntidade estarla em fun~áo das etnias em contato
num sistema interétnico envolvendo Tükúna e brasileiros
regionais, por exemplo; as identidades "caboclo" e "civilizado" (como assim sáo concebidas no interior do sistema interétnico e nos termos da "cultura do contato") sáo perfeitamente gramaticais (e complementares), enquanto caboclo/
teti (tuxáua ou "chefe") ou cabloco/teku (nome de clá) náo o
sáo. Isso significa que as identidades de "caboclo" e de "civilizado", enquanto tais, só sáo inteligíveis quando relacio-
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nadas entre si, contrastivamente, como identidades complementares. O caráter contrastivo destas identidades - a
que nos referimos na segunda se~áo deste trabalho - constitui assim um atributo essencial da identidade étnica. Por
outro lado, a especificidade da identidade étnica, particularmente em suas manisfesta~óes mais "primitivas" está no
conteúdo etnocentrico inerente a nega~áo da "outra" identidade em contraste. O que nos remete a urna concep~áo
"nativa" de si, eivada de valores e de atributos devidamente articulados, tendentes a reconstruir no plano do imaginário a experiencia vivida do contato interétnico.
Vamos examinar um pouco mais a natureza - que já se
pode vislumbrar como sendo ideológica - da identidade étnica. O sistema interétnico, constituído por duas ou mais etnias em conjun~áo e possuidor de urna estrutura e dinamica
próprias, como tentamos descrever atrávés do "'modelo do
potencial de integra~áo" (R. Cardoso de Oliveira, 1967), engendra a "cultura do contato", já mencionada. Tal cultura,
possuidora de um caráter sistemico derivado do sistema interétnico (que a gerou), ganha em inteligibilidade para o
pesquisador na medida em que nela podemos distinguir
"ideias organizadoras" que, como nos ensina Leach, estáo
"presentes em todas as sociedades como componentes de
um padráo matemático" (E. Leach, 1961:2). Essas idéias,
que no caso dos sistemas interétnicos estariam presentes em
todas as "culturas do contato", náo se encontram ao nível do
consciente, mas tal como a gramática (a linguagem) ou os
costumes (no dizer de Mauss), encontram-se ao nível do in1
consciente coletivo • Entendida como um processo de idea~áo coletiva, a cultura tem nas representa~óes o seu núcleo
formador e mais dinamico. Os homens se representam com
tais ou quais características escolhidas de modo variável de
um repertório (culturalmente) definido de qualifica~óes étnicas e obedecendo a um padráo (matemático) inerente a um
determinado sistema interétnico. É assim que quando um
indio Tükúna se iqentifica como "cabocl~', ele está dando
forma aquelas representa~óes altamente negativas, expressas no discurso que os brancos, ou "civilizados", produzem
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sobre a popula~ao Tükúna como um todo. É toda urna
crosta de preconceitos e estereótipos difusamente existentes
na "cultura do contato", produzidos pelos "civilizados" e
consumidos igualmente por índios e brancos. Obedecendo a
um padrio segundo o qual o branco receberia urna carga
positiva e o indio urna negativa (branco + indio - ), o
··caboclo" é a forma em que se assumem as representa~i>es
que os Tükúna do rio Solimóes tem de si próprios. Permita-nos o leitor trancrever um pequeno trecho de um capítulo sobre o caboclo que escrevemos noutro lugar:

-

O contato entre índios e brancos no alto Solimóes teve
como sua conseqüencia mais imediata o surgirnento de
uma nova categoria social: o caboclo. O caboclo na área
tomada para investiga~áo, é o Tükúna transfigurado
pelo contato com o branco. Ele se diferencia dos grupos
tribais do J avari, porquanto se constitui para o branco
numa popula~áo indígena pacífica, "desmoralizada",
atada as formas de trabalho impostas pela civiliza~o e
extremamente dependente do comércio regional. Em
suma, é o índio integrado (a seu modo) na periferia da
sociedade nacional, oposto ao "indio selvagem", nu ou
semivestido, hostil ou arredio, exemplificado na paisagem do alto Solimóes pelas tribos do Quixito e do Curu~á. Em certo sentido, o caboclo pode ser visto ainda
como o resultado da interioriza~io do mundo do branco
pelo Tükúna, dividida em que está sua consciencia em
duas: uma voltada para os seus ancestrais, outra para os
poderosos homens que o circundam. O caboclo é, assim,
o Tükúna vendo-se a si mesmo com os olhos do branco,
i.e., como intruso, indolente, trai~oeiro, eníun como alguém cujo único destino é trabalhar para o branco. Parafraseando Hegel, poder-se-ia dizer que o caboclo é a
própria "consciencia infeliz". (R. Cardoso de Oliveira,
1964:80).

Pode-se ver mais claramente agora que o "caboclo",
em sua rela~ao de identidade como "civilizado", constituí a
ideología étnica de um momento do contato entre índios
Tükúna e regionais no alto rio Solimóes. Mas poder-se-ia
questionar a esta altura: como entender o conteúdo etnocentrico inerente a identidade étnica? o que seria trivial
demonstrar numa rela~ao de identidade náo alienada, como
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a que tipicamente se poderia ilustrar com a rela~áo
Marubo/"Civilizado" (para ficarmos na regiio do rio Curu~á, relativamente próxima a área Tükúna), torna-se bem
mais complicado no caso de urna identidade como o "caboclo" que bem parece um "caso-limite" de identidade étnica. Ao contrário dos Marubo, que praticamente nao falam
2
o portugues , desfrutam de um contato recentemente estabelecido com regionais (voltado para a explora~io de maode-obra indígena por empresas madeireiras sediadas em
Benjamim Constant) e cuja experiencia interétnica vivida
ainda é (ou era na época) relativamente pobre, os Tükúna
do río Solimóes já mantinham um contato quase secular
com a sociedade regional, bilingües em sua grande maioria
e completamente dependentes das economias regionais de
fronteira (peruana, colombiana e brasileira). A rotiniza~io
das rela~óes de identidade - "Caboclo"/"Civilizado" -,
alimentada pela "cultura do contato" vigente no alto So.limóes, a que já nos referimos, esvaziou a identidade indígena
de seus valores mais caros, pois sustentadores do ethos tribal que viria a ser minado pelo processo de domina~io regional. Esvaziando-a, porém, do que poderíamos chamar da
marca positiva do padrio de suas representa~óes coletivas,
o que ocorreu foi urna inversio desse padrio, dando forma
a urna ideologia étnica altamente alienadora. O "etnocen- .
trismo" aqui se caracterizaría pela universal incapacidade
da ideología étnica de relativizar-se; dito de outra maneira,
é a virtual incapacidade da identidade étn1c·a produzir urna
visáo ou um "retrato" da outra (identidade) que lhe é complementar, sem se valer de critérios absolutos, compatíveis
com suas representa~óes e abrigados em sua ideologia étnica. Neste sentido, o "caboclo" generaliza automaticamente para todos os seus patrícios os atributos marcadamente negativos de sua identidade. O "etnocentrismo" estarla, paradoxalmente, no modo pelo qual o "caboclo", interiorizando o retrato que dele faz o "·c ivilizado", o utiliza
como paradigma absoluto de seu pensamento étnico. Noutros termos, a "cultura nativa" transfigurada, remodelada
pelo branco, persiste em ser a medida de todas as coisas...
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5. Cotael..OU
Poder-se-ia ampliar bastante, para a finalidade de wna
análise comparativa destinada a elabora~io de um esquema
teórico mais robusto, o número de modalidades de identidade étnica suscepüvel de abranger urna série razoavelmente matizada de ideologias étnicas (e, por conseguinte,
de identidades), tendo num extremo o "caboclismo" (engendrador de formas "alienadas" de ser do Tükúna) e,
noutro, o "red power" (ou, mais precisamente, urna ideologia produtora de formas revolucionárias e/ou "reformistas" de ser do índio norte-americano moderno). É nosso
propósito desenvolver essa linha de trabalho num "ensaio
de interpreta~áo sociológica de ideologias étnicas" que programamos para realiza~io próxima. Fica aqui pelo menos o
registro desta inten~áo, de modo a firmar que estamos cientes do caráter provisório e incompleto dessas conclus0es.
Entretanto, pareceu-nos viável tentar formular um conceito
de identidade, submetendo a aprecia~áo do leitor um conjunto reduzido e pouco diversmcado de dados empíricos.
Embora mais do que isso náo permitisse a dimensáo projetada deste t~abalho, o certo é que a escolha feita a partir de
um "caso limite" de identidade étnica permitirla (como
acreditamos haver permitido) a abertura de urna janela estratégica para urna observa~áo privilegiada de fenomenos
ide~lógicos. A identidade étnica, como urna forma ideológica de representa~óes coletivas, pode ser surpreendida na
crista de urna crise, seja de urna "identidade psicossocial"
(como diagnosticariam os psicólogos), seja de urna "soci~
dade indígena" (como diagnosticariam os sociólogos). O
"caboclo", como personalidade e como categoria social, é
bem o resultado desta crise. Mas reconh~a-se também que
é a própria crise, como tal, que nos propicia essa observa~áo privilegiada. Privilegiada porque surpreende o grupo
étnico num processo de questionar-se continuamente, como
que buscando adequar-se as condi~óes de existencia emergentes ou recém-instituídas. Percebe-se urna certa busca de
compatibiliza~áo - desde logo rlestinada ao fracasso entre o
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antigo sistema de representa~óes e o novo, atual, contaminado pela5 rela~óes de fric~áo interétnica, quando as etnias
•
em conjun~áo sáo marcadas por urna assimetria (nas rela~óes), expressiva da domina~áo dos brancos e da sujei~áo
dos índios. Neste sentido, a ·identidade étnica pode ser
chamada igualmente de identidade crítica, pois denunciadora, por sua própria aliena~áo, das condi~óes dramáticas
em que se dá o contato interétnico. O "caboclo", como urna
identidade em crise e "crítica", constituí um caso bem mais
fecundo para estudo do que, por exemplo, o Xavante do
momento de sua atra~áo ao convívio com a sociedade nacional. Conta o sertanista Francisco Meirelles, seu "pacifi. cador", que ao se aproximar do chefe X avante viu-se presente ad o com um colar que foi por ele (Chefe Xavante)
posto em seu pesco~o com palavras cuja tradu~áo literal
seria a seguinte "Amanso-te, branca"! Seguramente urna
manifesta~áo etnocentrica exemplar, táo exemplar, aliás,
quanto a que o próprio branco exprimiu (e continua exprimindo) com o verbo "pacificar" ... Pc;>rém, por mais tipicamente etnocentrica que seja, a ideología étnica xavante
ainda náo poderla exprimir a rica experiencia interétnica
vivida pelos Tükúna, sua complexa identidade reconstruída
no imaginário de suas representa~óes. Por isso tudo, náo
será inaceitável dizer que a identidade étnica encontra nas
áreas de fric~áo interétnica um campo realmente privilegiado de investiga~áo.
Mas seja dito que a escolha dos sistemas interétnicos
3
marcados por rela~óes de fric~áo como nível prioritário de
estudo da identidade étnica náo significa urna exclusáo de
sistemas interétnicos de outra natureza, para nós igualmente passíveis de urna investiga~áo iluminada por essa
mesma problemática. No capítulo anterior estabelecemos
tres tipos de situa~óes de contato (e, por conseguinte, de
sistemas interétnicos), dentre os quais se poderiam distribuir quaisquer dos casos concretamente observáveis de rela~óes interétnicas: um primeiro, tipo empíricamente pouco
encontradi~o, em que as unidades étnicas estariam simetricamente relacionadas (exemplo: rela~óes intertribais obser-
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váveis no alto Xingu); um segundo tipo, correspondente a
emergencia de um sistema de estratifica~áo, onde as unidades étnicas estariam assimétrica e hierarquicamente justapostas (exemplo: rela~óes intertribais que tiveram lugar no
Chaco, em período anterior a conquista; das quais se pode
observar a inda hoje formas remanescentes na área Terena,
no sul de Mato Grosso); finalmente, o terceiro tipo, marcado
pela fric~áo interétnica, em que as unidades étnicas guardam rela~oes de contradi~ao e tem lugar no ambito de urna
. estru.tura de classes (exemplo: índios e brancas, envolvidos
por um contato sistemático e contínuo, como o que se verifica entre os Tükúna e regionais do alto Solimóes). Embora
esses dois últimos tipos tenham em comum a assimetria das
rela~oes interétnicas, o conteúdo dessas rela~óes é radicalmente diverso. Contudo, qualquer um desses tipos abriga
identidades étnicas perfeitamente susceptíveis de desvendamento por urna investiga~áo centrada em ideologias e em
representa~óes coletivas. Apenas a fecundidade teórica
dessas investiga~oes é que nos parece variável, se aceitamos a crise de identidade e a mudan~a social subjacente
como os alvos privilegiados.
O certo - e isto vale para qualquer um dos tipos e
serve como comentário final - é que nenhum estudo de
identidade étnica pode ser cabalmente realizado sem referencia expressa as condi~óes de existencia geradoras da
identidade focalizada, sob pena do pesquisador incorrer no
risco de trabalhar com um objeto "solto no ar". Tais condi~óes de existencia devem ser tomadas, por sua vez, como
determinadas pelo sistema de rela~oes interétnicas, igualmente merecedor de urna etnografia cuidadosa. O "modelo
do potencial de integra~áo" (do sistema interétnico) que
propusemos há uns seis anos atrás (R. Cardoso de Oliveira,
1967) como capaz de permitir urna descri~áo suficientemente analítica das rela~óes entre índios e brancos, pode
ser tomado como urna das vías possíveis para urna etnografia adequada. Enfim, independente do uso deste ou daquele
modelo, a verdade é que as representa~oes coletivas, as
ideologias ou as identidades étnicas somente serao inteligí-
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veis a condi~ao de serem referidas ao sistema de rela~óes
sociais que lhes deram origem. Nisto talvez esteja a peculiaridade de um conceito antropológico de identidade.
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CAPÍTULO 111
NOTAS DO CAPfTULO 11

1

*

"Nossas pesquisas, para nós sociólogos, náo estáo cheias (... ) nem de
postulados nem de petir;óes de princípios. Elas náo tem senáo outro
axioma a náo ser este: jamais esquecer que o homem pensa em comum
comos outros, em sociedade. Elas tem somente um fim: determinar a
parte do social no pensamento. Longe de serem contraditórias ou mesmo
contrárias as pesquisas do psicólogo, as nossas lhe sao correlatas" (Marcel Mauss, Oeuvres 11, p. 122).
1 Numa aula inaugural ao curso de história das religióes dos povos náo
civilizados, Marcel Mauss explicita um ponto de vista que se tomarla
- a nosso ver - o cerne de seu pensamento antropológico: o caráter
inconsciente do costume. Citando um trecho de um missionário folclorista ("Constato - diz o folclorista Gale - que os costumes sáo como a
linguagem, urna propriedadé cujo proprietário é inconsciente ... "),
comenta Mauss que "o etnólogo deve procurar os fatos profundos,
quase inconscientes, porque eles existem na tradi~áo coletiva" (Mauss,
Oeuvres, 3:369). E Lévi-Strauss pondera a propósito que "Náo é surpreendente que Mauss, convencido da necessidade de urna estreita
colabora~áo entre a sociologia .e a psicologia, tenha constantemente
apelado ao inconsciente como fornecendo o caráter comum e específico dos fatos sociais" (Claude Lévi-Strauss, 1950:XXX).
2 Sao dados de 1962, quando o autor esteve pela segunda vez na regiáo
do alto Solimóes. Nessa época conviveu durante um mes com dois Marubo que estavam hospedados na aldeia Tükúna de Mariua~u, junto
ao Posto Indígena "Ticunas" do entáo Servi~o de Prot~ao aos indios.
A considera~áo do uso da língua do "civilizado" como um fator remodelador da identidade do naiivo, foi brilhantemerite examinado por
Fanon (Frantz Fanon, p. 47-71), a propósito da rela~ao colonizado/
colonizador.
•
3 A n~áo de fric~áo interétnica foi proposta pelo autor pela primeira
vez em 1962 num projeto de pesquisas para o Centro Latino Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais (UNESCO), intitulado "Estudo
de Áreas de Fric~áo Interétnica" (publicado como apendice de R.
Cardoso de Oliveira, 1964). A n~áo foi retomada e desenvolvida em
diferentes trabalhos posteriores, dentre os quais destacamos "Problemas e Hipóteses Relativos a Fric~áo Interétnica" (R. Cardoso de Oliveira, 1967), onde ela foi exposta de maneira mais completa.
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Há vários anos vimos trabalhando na problemática dos
sistemas interétnicos, voltados para a formula~áo de um
modelo que desse conta, particularmente, das rela~óes
entre índios e brancos no Brasil. Duas pesquisas de campo
foram realizadas sob essa orienta~áo: · urna referente aos
Terena, do sul de Mato Grosso; outra, relativa aos Tükúna,
1
do alto rio Solimóes, no estado do Amazonas • A experiencia obtida nessas pesquisas, sornada a experiencia de dire~áo ou supervisáo de um conjunto de outras investiga~óes
realizadas por colaboradores ou por estudantes pósgraduados em diferentes partes do território brasileiro e no
exterior, resultaria - ao menos - na constata~áo iniludível
de que, em primeiro lugar, as rela~óes interétnicas só
podem ser rendosamente apreendidas se inseridas num sistema social de caráter interétnico, que as condiciona, determinando sua própria estrutura e desenvolvimento; em
segundo lugar, que esse sistema interétnico, constituído por
processos de articulac;áo étnica, náo pode prescindir de ser
referido a processos de articulac;ao social de outro tipo,
como os que relacionam outros setores da sociedade global,
sejam os interregionais, os interclasses ou mesmo os que
ligamos setores rural e urbano.
Por isso, a realizac;áo de um seminário sobre "Processos de Articula~áo Social" oferece urna boa oportunidade

para se tentar organizar essas experiencias, agora em tomo
de um marco bem definido, capaz de introduzir urna perspectiva totalizadora dos fenómenos que envolvem diferentes etnias, elas mesmas inseridas na sociedaqe global.
Entenda-se desde já que náo se tratará neste trabalho - a
náo ser por mera referencia - de relacoes entre etnias "indígenas" ou "tribais", isoladas de urna contextualiza~io nacional. Na s~io seguinte deste trabalho isso ficará mais
claro, quando se procurará estabelecer uma tipología de sistemas interétnicos. A seguir, o trabalho versará sobre as relacoes entre os. grupos indígenas e a sociedade nacional envolvente, expressivas de um dos tipos de sistema interétnico
mencionados na secio anterior; agora, porém, procurarse-á explorar esse tipo, vendo-o mais matizado, pois suceptível de conter urna variabilidade de formas de manifesta~io
do sistema interétnico, ora contaminadas por mecanismos
"classistas" ou por mecanismos conectivos dos "mundos"
rural e urbano, ora pelo conjunto de todos esses mecanismos e processos articuladores de distintos setores da sociedade global. A secio final do trabalho será dedicada a análise da dimensáo ideológica d9 sistema interétnico,
tomando-a como um mapa a orientar os indivíduos e os grupos no espaco dificil e tumultuado das rela~oes interétnicas. .

2. Tipo• de Sutemaa lnterétnieos

Teoricamente pode-se estabelecer quatro tipos de sistemas interétnicos tomando-se e combinando-se dois pares
de variáveis: a "simetria" e a "assimetria" das rela~0es interétnicas e o envolvimento nessas relacoes de grupos "tribais" entre si e de grupos "tribais" com a sociedade global
envolvente. Embora o termo "interétnico" seja normalmente utilizado para indicar rela~óes entre etnias "indígenas" (viz. tribais) e entre "índios" e "brancos" - e quando
náo especificado sempre se deverá entender o termo em
sua acePCio mais ampla -, para efeito dessa tipología utili-
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zaremos o termo "intertribal" para a primeira modalidade
de relac0es, guardando o termo "interétnico" para expressar as relacóes entre grupos indígenas e os segmentos regionais da sociedade nacional 2•
A matriz abmo nos oferece os quatro tipos teoricamente
, .
poSS1VeJS:

MATRIZ DOS SISTEMAS INTERÉTNICOS

Simetria

Assimetria

''lntertribais''
Relacoes
igualitárias [1]

igualitárias [4)

Relacoes
hierárquicas (2)

Relac0es de
sujeicio-dominacio (3)

Interétnicos
Rela~oes

O primeiro tipo de sistema [1] envolve grupos indígenas
em situacio de conjun~io intercultural, onde as unidades
societárias em contato mantem relacoes igualitárias sem
qualquer supremacia sistemática de uma em relacio a
outra. Esse fenomeno pode ser observado nas rela~oes intertribais que tem lugar na regiáo do alto rio Xingu, no estado de Mato Grosso, onde um conjunto de tribos falando
diferentes línguas (Tupi, Aruaque, Karib e Trumai) mantém
um "modus vivendi" táo integrado que se tornou possível
vislumbrar a existencia de uma área cultural, que Eduardo
Galváo denominou de "área do Uluri" (Galvio, 1949). A
descricio dessa área náo parece indicar "superioridade" de
um grupo sobre outro, nem mesmo presentemente a se julgar por pesquisas mais recentes realizadas por Roque de
Barros Laraia (Laraia, 1972) e Patrick Menget3, entre outros. As relacóes entre esses grupos tribais em contato permanente e contfnuo podem ser definidas como simétricas,
exemplificando bem esse tipo marcado por relacóes igualitárias.
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O segundo tipo de sistema (2) contém grupos indígenas
em rela~óes assimétricas, urna vez que estáo hierarquicamente justapostos. Duas áreas culturais podem ilustrar bem
esse tipo: urna, a que chamaremos de "área chaquenha"
[denominada por Galváo (Galváo, 1960:3~5) 1de área cultural "Paraguai"), envolve grupos tribais que guardam entre
si rela~óes marcadas por status diferencial, seja no passado
- quando o convívio entre tribos Guaykurú, Guaná etc. se
dava em relativo isolamento da sociedade colonial de procedencia hispilnica - , seja mais recentemente, após as migra~óes dos diversos grupos Guaná (Terena, Layana, Kinikináu, etc.) e Guaykurú (Kadiwéu, Payaguá) para ·território
brasileiro, quando as rela~óes intertribais sofreram um recondicionamento étnico-social - se assim podemos nos exprimir - por for~a do contato sistemático e contínuo com a
4
sociedade brasileira regional • Outra área cultural, denominada, ainda por Galváo5 , de "Rio Negro", congrega tribos
Baníwa e Tariana (Aruák), Tukano, Desana, Kobewa (Betóya) e Makú, habitando um território contiguo, palco de
intensa comercializa~áo intertribal e de acultura~áo; a "tukaniza~áo" lingüística dos Tariana, por exemplo, e a absor~áo dos Makú por um ou outro dos dois grandes "stoks"
(Aruák e Betóya) tiveram lugar como mecanismos de articula~áo e de estratifica~áo tribal. N essas áreas, quer no Chaco
quer no Rio Negro, imperam rela~óes de status tribal, conf e rindo ao sistema intertribal vigente um caráter assimétrico.
O terceiro tipo de sistema [3) se funda numa ordem radicalmente diversa de rela~óes. Envolvendo grupos tribais e
segmentos regionais da sociedade nacional, investidos esses
últimos de grande poder de determina~áo na dinamica do
sistema interétnico, por for~a de seu maior poder bélico e
económico, o sistema é rigorosamente assimétrico, náo
sendo, porém, explicável por um modelo hierárquico como nas rela~óes do segundo (2) tipo-, mas por um modelo de "fric~áo interétnica". Esse termo que cunhamos em
1962 (Cardoso de Oliveira, 1962) serve para enfatizar o caráter conflituoso das rela~óes interétnicas, moldadas por urna
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estrutura de sujei~áo-domina~áo. Tal estrutura, a rigor, é
urna réplica no plano étnico (i. e., das rela~óes interétnicas)
da estrutura de classes no plano social global (i.e., da sociedade nacional inclusiva). Significa que as unidades étnicas
em contato - específicamente "índios" e "brancos" guardam rela~óes de contracli~áo no sentido de que a própria existencia de urna unidade nega a existencia da outra,
por inconciliáveis que sáo suas posi~óes no interior do sistema interétnico. N outra oportunidade pudemos elaborar
extensamente essa n~áo de "fric~áo interétnica" (Cardoso
de Oliveira, 1967) vinculando-a ao estudo das frentes de expansáo da sociedade brasileira em seu "hinterland". Na
próxima s~áo deste trabalho procuraremos desenvolver tal
elabora~áo, relacionando a ''fric~áo interétnica", como um
processo de articula~áo social, a outros processos de articula~áo que de um modo ou de outro se acham entrela~ados
no interior da sociedade global. Todavía, vale esclarecer
que embora a rela~áo de sujei~áo e domina~áo ocorra tipicamente no interior de sistemas interétnicos, constituidos
pela conjun~áo de sociedades tribais com sociedades nacionais, de tais sistemas ela - a rela~áo ~ náo é exclusiva; ela
pode ocorrer em sistemas interétnicos (i.e., intertribais),
comÓ o indic~do no tipo [2 l quando a hierarquia de status
tem em sua base a categoría cativo. Embora se conhe~a
pouco• sobre a natureza dessa categoría, particularmente de
como ela se manifesta nas áreas mencionadas no parágrafo
anterior (o Chaco e o Rio Negro), é lícito supor - e aquí vai
apenas urna hipótese - que cativos como os Xikíto, capturados pelos Guaná, ou como os Makú, apropriados pelos
Tukano, se bem que guardem rela~óes de "sujei~áo.domina~áo", expressas em sua dependencia a urna senhorial categoria étnica, essas rela~óes tendem a ser profundamente idiossincráticas, individualizando o relacionamento
e esvaziando-o de qualquer possibilidades do mesmo se assumir em termos classistas. A figura do cativo, porém, indica o limite entre os tipos (2 J e (3 J propostos na matriz dos
sistemas interétnicos.
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O quarto tipo de sistema [4), ao contrário dos demais,
parece constituir somente urna possi~ilidade teórica, um~
vez que empiricamente náo se pode dizer que ele se marufeste. Tratar-se-ia de urn sistema interétnico, formado pela
conjun~áo de "índios" e "brancos", onde as rela~óes entre
as duas etnias estariam marcadas por urna simetria, expressiva de rela~óes igualitárias do mesmo teor das verificadas
no primeiro tipo [1 J. Mas se o sistema de rela~óes interétnicas igualitárias, despojado de qualquer "friccáo interétnica", náo se manifesta concretamente, tal náo ocorre com
o que poderiamos chamar de "ideologia igualitária", esta
sim encontradica em diferentes latitudes do território nacional. Paradoxalmente é urna ideología gerada por certos setores da sociedade nacional, afastados de um confronto direto com os grupos indígenas, pois geralmente localizados
nos centros metropolitanos. Esta ideologia igualitária será
vista na ~o 4 deste trabalho, juntamente com a dimensáo ideológica ·do sistema interétnico, com particular aten~áo ao fenomeno do "etnicismo".

J. Grupo• Indígena e Sociedade de Claae•
A n~áo de "fric~áo interétnica" foi elaborada específicamente para tornar inteligíveis as relacóes que envolvem
grupos indígenas e a sociedade de classes, abrangente.
Centrada no caráter antagonico dessas rela~óes, essa n~áo
supóe, desde logo, que o sistema interétnico constituído
pelos mecanismos de articula~áo das unidades étnicas em
contato se apresenta em permanente equilíbrio instável e
que o fator dinamico do sistema está no próprio conflito,
seja manifesto ou seja latente. O processo de articulacáo
dessas unidades se reveste, assim, de urna notável semelhan~a - ainda que formal - com o processo de articula~áo
das classes sociais nurn sistema global classista. A polariza~áo das classes em torno de interesses diametralmente
opostos é homóloga a polariza~áo das unidades étnicas
componentes do sistema interétnico. Vamos examinar mais
detidamente o conteúdo desse sistema.
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A base do sistema interétnico está na conjun~áo de interesses economicos contraditórios: o índio procurando
obter bens manufaturados (armas, instrumentos agrícolas,
cachaca, roupa etc.) e o branco procurando se apossar do
território e/ou da máo-de-obra indígena. O contato entre índios e brancos em todas as frentes de expansáo da sociedade nacional obedeceu a essa preliminar. E a inversibilidade desse contato parece ter início a partir de um certo
momento, quando aqueles bens alienígenas tornam-se necessidades insubstituíveis, criando urna dependencia defini6
tiva do índio a sociedade nacional • Atam-se os índios a sociedade envolvente. E esta, incluindo o índio e seu território
em seus projetos de expansáo (ou de "desenvolvimento"), a
partir do momento em que a forca de trabalho indígena,
tanto quanto as terras tribais, passam a se impregnar de
valor, náo mais abandona a sua presa - o índio a ser subjugado, o território a ser conquistado. Com a "pacificacáo"
do índio tem início a colonizacáo; colonizacáo interna, como
afirmarla urna "sociología de la explotación" para descrever
urna das modalidades de exploracáo inter-regionaI7, cuja
especificidade aqui estarla numa "sobreexplora~áo" dos índios pelos brancos. Entenda-se esse redimensionamento da
explor~~áo economica como urna dupla sujei~áo do índio:
sujei~áo étnica, com todas as implica~óes derivadas da fric~áo interétnica; sujeicáo regional, i.e., de urna regiáo subdesenvolvida por outra regiáo mais desenvolvida, de onde
emigram capitais, organizacóes empresariais e, muitas vezes, de onde emanam decisóes sobre o destino das popula~óes locais, indígenas ou·náo, das regióes subdesenvolvidas.
Constituído o sistema interétnico a base da irreversibilidade do contato, vários mecanismos conectivos entre as etnias envolvidas com~am a ter lugar. Destacaremos, pa~
fins de análise, dois deles:· o interclasses e o rural-urbano;
procurando visualizá-los, no entanto, como mecanismos
condici~nados pelo sistema interétnico, visto como gerador
de processos de articula~áo (étnica) com grande poder de
determinacáo. Mas esse poder de determinacáo - fique
claro - náo significa que as relacóes de classe (viz. ínter-
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classes) e as que ocorrem entre o rural e o urbano sejam
"causadas" pelo sistema interétnico; náo estamos dizendo
isso, pois cada processo de articula~áo - interclasse,
rural-urbano, interétnico - terá sua própria estrutura~áo,
obedecerá a sua própria dinamica. Por determina~áo, pretendemos enfatizar que numa totalidade concreta específica, onde dois ou tres processos de articula~áo tem lugar, o
que se observa é urna certa (e variável) repercussáo de uns
processos sobre outros. É como se fora urna "determina~áo
recíproca", dependendo, naturalmente, de situa~óes concretas, observáveis. Nas situa~óes de fric~áo interétnica os
índios inseridos, a despeito de poderem ser igualmente
"índios-camponeses", "índios-proletários" ou "índioscitadinos", sáo antes de tu do í ndios, i. e., portadores de urna
etnia diversa que os contrasta comos camponeses, proletários e citadinos náo-índios. lsso será desenvolvido mais
adiante. Mas, por ora, que se compreenda neste sentido o
que denominamos de poder de determina~ao dos processos
de articula~áo étnica.
Se nosso objeto de investiga~áo é o sistema interétnico,
na forma em que foi conceituado linhas atrás, nao se procurará examinar aquí aquelas situa~óes de intera~áo índio/
branco que surgem episodicamente no interior dos setores
metropolitanos urbanos da sociedad~ nacional. N estes casos, o que se conhece é a inser~ao individual do índio (raramente junto com sua família) na "grande cidade", seja
como trabalhador urbano, como funcionário público (localizado na Funai, por exemplo) ou como empregado de comércio, onde sua etnia - ainda que o acompanhe persistentemente, conferindo-lhe identidade de índio - , náo é suficiente para esmaecer ou suplantar o poder de determina~áo
dos demais processos de articula~áo social. A hipótese, infelizmente ainda náo testada8 nas condi~óes de vida metropolitana, é de que na grande cidade o índio se beneficia mais do que da vigencia de urna "ideología igualitária" da ausencia de urna ideología "colonialista", agressiva de
índios, que tem lugar nas áreas de fric~ao interétnica.
Poder-se-ia dizer que nessas últimas áreas o que prepondera

60

sobre qualquer processo de articula~áo social sáo os processos de articula~áo étnica. N essas áreas de fric~áo interétnica é que seu poder de determina~áo aumenta, decrescendo nas áreas ou setores rurais e urbanos da · sociedade
nacional, onde inexistem popula~óes indígenas vivendo rela~óes de trabalho ou bélicas com as popula~óes regionais,
"civilizadas".
(i). Estrutura e Acontecimento

Como se ve, há um dado simultaneamente histórico e
estrutural que deve ser levado em conta pelo analista, a saber, a forma<;áo social que contém os agentes étnicos: a
preponderancia de tal ou qual processo de articula~áo social
variará de conformidade com a natureza da forma~áo social
suojacente. Nas forma~óes sociais constituídas pela conjun~áo de diferentes etnias - como sáo as áreas de fric~áo interétnica - , o dado estrutural está no tipo de sistema interétnico prevaleceilte, incluindo os processos de articula~áo
étnica abrigados em seu interior. De outro lado, o dado histórico, hábil para nos conduzir a especificidade do sistema,
possibilita-nos discernir na unidade estrutural do tipo a diversidade de suas manifesta~óes empíricas. As diferen~as
significativas entre o sistema interétnico por nós observado
no alto Solimóes (especialmente a conjun~áo entre a popula~áo Tükúna e os regionais) e aquele que se observou no
sul de Mato Grosso (Terena/"'Civihzados"), ainda que
ambos se caracterizem pelas rela':;óes assimétricas de
sujei':;áo-domina~áo (tipo 3), sáo urna boa ilustra~áo do que
9
foi dito • A considera~áo sistemática dos eventos históricos
serve assim para matizar mais o tipo, configurando-o com
todas as suas peculiaridades sócio-culturais, desde o caráter
dos primeiros contatos (se pacíficos ou belicosos) até as características culturais respectivamente da frente pioneira
(tal ou qual segmento regional da sociedade brasileira) e do
grupo indígena contatado (tal ou qual cultura indígena). O
momento em que ocorrem os primeiros contatos e a qualidade do desempenho dos líderes dos grupos étnicos em con-
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fronto sáo outros tantos dados pertencentes a esfera do
"acontecimento", a individualizarem a estrutura do sistema
interétnico. O cruzamento de duas (ou mais, ·dependendo
do número de etnias em conjun~áo) histórias distintas cria
um "ponto diacronico" de intersec~áo que marca um momento determinado do contato preliminar, que vai repercutir definitivamente em seu desenvolvimento ulterior. Sáo
histórias que se cruzam: o grupo tribal contatado pode estar
marcado por um momento de penúria, sujeito a fome, pos;sivelmente motivadora de urna "procura" ou de urna "aceita~áo" esperan~osa de um relacionamento pacífico com a
sociedade envolvente; ou pode, por outro lado, estar· em
processo de cisáo, cujas fac~óes em disputa podem "manipular" politicamente a eventualidade de um confronto com
regionais ou com "turmas de pacifica~áo". Nesses momentos, as lideran~as desempenham papel a ser cuidadosamente examinado pelo pesquisador. O mesmo ocorre no interior dos segmentos regionais; náo só variam, por exemplo,
os ciclos economicos dinamizadores de frentes de expansáo
da sociedade nacional ("ciclo da borracha", na Amazonia,
"ciclo do café", em Sáo Paulo ou "ciclo pastoril" no Maranháo, entre outros), i> como varia, igualmente, o momento
ou a etapa de evolu~áo do próprio ciclo responsável pelo
engajamento do grupo indígena contatado.
Mas deixemos de lado a especificidade histórica do contato interétnico para nos deter, agora, em considera~óes
sobre os mecanismos interclasses e os conectivos de setores
rurais e urbanos observáveis no ambito do sistema interétnico. A focaliza~áo desses mecanismos nos parece indispensável quando o sistema interétnico em questáo náo for explicável unicamente pela "teoria da fric~áo interétníca" 11,
como sóem ser aquelas forma~óes sociais constituídas pela
conjun~áo de grupos étnicos, révestidos tipicamente de urna
forma de organiza~áo social. Reportamo-nos aqui a defini~áo de grupo étnico feita por Barth, quando diz que
"concentrando-nos no que é socialmente efetivo podemos
ver os grupos étnicos como urna forma de organiza~áo social"; socialmente efetivo, i.e., o sistema de rela~óes sociais

62

e de suas representa~óes ideológicas em opos1~ao ao que
poderia ser culturalmente efetivo (ex. institui~óes, tecnologias, ·costumes etc); tais elementos culturais nao marcariam
as fronteiras do grupo étnico, enquanto a organiza~ao social
e os modos de "auto-atribui~áo e atribui~áo pelos outros" da
12
identidade étnica sim • Mas seria possível estender esta defini~áo de grupos étnicos, como tipo de organiza~ao, a segmentos indígenas pouco ou fragilmente organizados? Que
autonomía, ainda que relativa, poderiam apresentar famílias indígenas imigradas para áreas urbanas ou para colonias agrícolas organizadas por "civilizados"? Estamos convencidos de que para os grupos étnicos persistirem como
tais torna-se indispensável um território, um "setting" que
lhes assegure a atualiza~áo de formas de organiza~áo social
"típicas", a saber consistentes com as particularidades estruturais do grupo étnico, mesmo - ou sobretudo quando em processo de adapta~áo a situa~áo interétnica
(ou, com outras palavras, em processo de articula~áo étnica). A situa~áo de "reserva indígena", por exemplo, pode
ser considerada como ·urna condi~áo "limite" para que o
grupo étnico permane~a como um "tipo de organiza~áo". 13
(ii). Etnia e situa~áo de classe

O que dizer de indígenas que migram para outras
áreas, individualmente ou em familia, e que, mantendo sua
identidade étnica, náo se assimilam a sociedade nacional,
por mais adiantado que esteja o seu processo de acultura~áo? A sociologia do Brasil indígena tem mostrado que
esses contingentes de migrantes passam a se articular simultaneamente com os seus patricios, residentes no novo lugar,
e com os membros da sociedade nacional "mais acessíveis",
isto é, com aqueles que independentemente de seu status
mantenham como indígena migrado rela~óes face a face,
positivas, ou, e~ outras palavras, manifestamente náoagressivas. Se tomarmos conio válidas - até certo ponto
como passíveis de generaliza~ao - nossas conclusóes relativas aos Terena, em sua integra~áo na sociedade de classe
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e urbana do sul de Mato Grosso, entáo veremos que mecanismos específicos de articulac;áo interclasses e conectivos
entre setores rurais e urbanos emergem como meios de sustentac;áo dos migrantes, enquanto grupos, como coletividades. Vamos examinar uns poucos destes mecanismos a fim
de náo sobrecarregarmos demasiadamente este texto.
Queremos nos referir, preliminarmente, a situa~ao de
classe que o Teréna migrante passa a vivenciar nas condic;óes de vida urbana. É urna situac;ao que o envolve progressivamente e é marcadamente diferente daquela situac;ao igualmente de classe que poderia vivenciar numa "colonia" de fazenda, dentre as muitas espalhadas pelo sul de
Mato Grosso. Enquanto nesta última situac;ao o Terena
::nantém relac;óes com o patráo quase iguais as que experimentava junto ao "Encarregado de Posto",, quando residente na "reserva indígena", já naquela as relac;óes que irá
desfrutar com séus eventuais "patróes" está sensivehnente
despojada do paternalismo, ambiguamente protetor, vigente nas áreas rurais. O padráo de "relac;óes patronocliente" característico dessas áreas, tende a se diluir na
ordem urbana. Ocupac;óes como gari (varredor de rua),
servente de pedreiro, ferroviário ou servente de escritório,
coloca o índio trabalhador respectivamente diante do chefe
de turma, do pedreiro, do chefe de linha ou do chefe de
escritório, cada um deles. igualmente empregados e submissos a regulamentos impessoais. Ocorrem-nos frases continuamente ouvidas quando conversávamos com os Terena citadinos: "a gente aqui náo vé os patráo"; "patráo
aqui náo ajuda, a gente tem que se virar com as autoridade". Náo é mais o patráo que fornece o remédio, adianta
dinheiro, batiza seu filho etc; é o ambulatório distrital que.
atende o doente, é o servic;o de pessoal ou a Caixa EconOmica que adianta ou empresta o dinheiro, é um amigo e só
raramente um remoto "patráo" que batiza seu filho. A rigor, o círculo de suas relac;óes efetivamente gratificantes
reduz-se aos companheiros de trabalho, a um ou outro vizinho náo-índio (considerando-se que os Terena tendem a
viver em núcleos vicinais constituídos por indivíduos e famí-
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lia de sua própria étnia), a um ou outro parente afim recrutado das camadas mais baixas da sociedade local.
Pelo que se disse acima é fácil verificar que a "linha de
classe", nas condic;óes de existencia urbana, fortalece-se
sem eliminar, porém, a "linha étnica". Esta persiste cortando as categorías ocupacionais, as vizinhanc;as, quando
náo o próprio companheirismo. Esta resistencia da linha étnica, examinaremos na sec;ao seguinte. Vale, por ora, nos
fixarmos no processo de articulac;ao de classe que se pode
observar junto dos Teréna. Se se tomar "classe" como a posic;ao ocupada por indivíduos no processo social de produc;ao - sem confundí-la, portanto, com "status", e sem,
igualmente, reduzi-la a urna noc;ao exclusivamente economica - , a inserc;ao do migrante Teréna nela se dá a partir
do momento em que, desempenhando urna ocupac;ao urbana, ela o aglutina a estrutura de classe local, situando-o
num de seus pólos como forc;a de trabalho ou como proprietário dos meios de produc;ao. Ora, nao é nenhuma novidade
a verificac;ao de que o pólo a que se destinam macic;amente
os Terena é o que se caracteriza pela absorc;ao de máo-deobra e, esta, sendo quase exclusivamente náo-qualificada
ou, na melhor das hipóteses, semi-qualificada. Como
membro da incipiente pequena burguesía urbana só se
soube de um Teréna, dono de urna pequena barbearía; uns
poucos empregados de comércio e outros tantos militares
(soldados). 14
Considerando que o montante da populac;ao
Teréna citadina fica em pouco menos de 500 indivíduos (e
desse total somente cerca de 33o/o pode ser tomado como
contingente produtivo), pode-se imaginar os demais como
situados nas camadas da populac;ao de menor poder aquisitivo e desfrutando os mais baixos níveis de vida. O processo
de articulac;ao interclasse se dá, assim, através das relac;óes
de trabalho verticais, onde o índio, entretanto, náo chega a
se assumir como classe. Pode-se dizer que nao se verifica
nessa populac;ao trabalhadora urna consciencia de classe.
Talvez se tomarmos o Teréna individualmente veremos que
um ou outro poderá denunciar urna consciencia de classe
emergente 15 e consistente com sua situac;ao de classe traba-
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lhadora. Os migrantes, como um todo, conscientizando seu
baixo padrao de vida, assumem apenas a sua pobreza e
racionalizam-na atribuindo a responsabilidade ora ~ inépcia
do Servi~o de Prote~áo aos Índios (no passado, hoje provavelmente a Funda~áo Nacional do Índio) ou as suas próprias e poucas qualifica~óes, ora a sua pouca sorte ... Mas na
base de tudo isso, percebe-se perfeitamente, está sua situa~áo étnica, a consciencia de ser "bugre~ ', como assim sáo
conhecidos pejorativamente pela popula~áo regional.
O conhecimento progressivo dos índios citadinos sobre
as condi~óes de vida urbana estimula-os a procurarem se
relacionar, sempre que possível, com pessoas "amigas" pertencentes a burguesía local. Um dos mecanismos de que se
v~~em para estabelecer articula~óes viáveis com as camadas
superiores é compadrio. É por. demais sabido que o compadrio pode ser usado tanto para ampliar quantitativa e espacialmente o número de parentes relacionados ritualmente, como para refor~ar elos de sangue e de afinidade já
existentes; uns e outros obedecem a motivos contrastantes:
o refor~amento dos elo~ é motivado pela necessidade de intensifica~áo do parentesco, enquanto a amplia~áo numérica
e espacial do mesmo é motivada pelo imperativo de
16
estende-lo • A preocupa~áo de estender o parentesco nas
cidades resulta assim num mecanismo de articula~áo interclasse bastante nítido, urna vez que constituí urna técnica ·
social de aliciamento de membros da classe dominante para
servirem de apoio do migrante Terena nas situa~óes adversas da ordem urbana. Pudemos observar as dificuldades
qué os Terena encontram em "legitimar" seu status citadino. Deparam-se com ·a necessidade de apreender bem o
"regulamento" (como eles mesmos falam) da nova ordem,
isto é, como proceder e comportar-se nas novas condi~óes
de existencia, para o que o compadre "civilizado" será melhor orientador do que seus patricios, mesmo os mais urbanizados. Além do aprendizado. de um sem número de procedimentos sociais, formas de etiqueta etc. o Terena migrante encontra no compadre "civilizado" um apoio inesti..;.
mável na obten~áo de documentos - como carteira de iden-
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tidade, de trabálho, muitas vezes certidáo de nascimento
obtida por testemunho de pessoas influentes locais. Sem tais
documentos, que o legalizam e facilitam sua residencia na
cidade, proporcionando-lhe trabalho urbano, suas atividades teriam de se limitar ao trabalho agrícola em sítios ou
fazendas circunvizinhas. Mecanismos de articula~áo interclasse como o compadrio (e a ele poder-se-ia acrescentar o
culto evangélico ou as irmandades católicas, as associa~óes
esportivas e, sobretudo, a empresa ou a reparti~áo pública
onde o índio citadino trabalha), processam um relacionamento náo apenas interétnico - a rigor, predominante mas também um relacionamento entre diferentes camadas
da sociedade local. O compadrio teria sua grande eficácia
comparativamente a outros mecanismos - e por isso quisemos destacá-lo - por introduzir um caráter ritual nas rela~óes humanas, proporcionando urna pauta de direitos e
deveres dos agentes em intera~áo e assegurando urna previsibilidade mínima sobre sua operacionalidade no processo
de articula~áo interclasse.
.

·.· (iii). O Campesinato Indígena

Cremos que bastam as considera~óes acima sobre o
processo de articula~ao interclasse, numa forma~áo social
urbana onde o sistema interétnico, igualmente presente,
talvez se encontre no limite de sua persistencia, se bem que
ainda predomine na determina~áo da conduta indígena citadina. U m outro processo que deve ser considerado, ainda
que brevemente, é aquele que articula setores rurais e urbanos de urna mesma forma~áo social de caráter interétnico. Para dar conta dos mecanismos conectivos entre setores rurais e urbanos, propusemos em 1969 v urna linha de
pesquisas a ser desenvolvida sistematicamente no Brasil
sobre o que chamamos de campesinato indígena. Tratavase de estimular a investiga~áo de grupos indígenas remanescentes, praticamente destituídos de sua "cultura tradi-
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cional" embora mantendo viva sua identidade étnica~ o que
os tornava quase desapercebidos, enquanto índios, das popula~óes regionais. A problemática que a existencia desses
"camponeses indígenas" propóe a reflexáo antropológica e,
por conseguinte, a investiga~áo, é de extrema riqueza e náo
será neste trabalho que iremos discutí-la. Mas cabe dizer
que será precisamente no estudo do campesinato indígena
que mais aprenderemos sobre a associa~áo ou justaposi~áo
de tres processos articuladores: um étnico, outro intersetorial rural/urbano e, finalmente, um terceiro interclasses
- pois náo formamos camponeses urna classe? Neste sentido, Paulo Marcos de Amorim encetou urna investiga~áo
comparada das comunidades indígenas do Nordeste brasileiro, (Potiguara, Pankarurú, Xukurú, Atikúm, ~ulnió, ,
Tuxá, Kiriri-Kaimbé, Kariri-Xokó e Xukurú-Kariri), partindo das sugestoes que aquela comunica~áo propunha 18 • A
no~áo de sociedade camponesa, como a conhecida defini~áo
de sociedade parcial ou "part-society" - como assim ficou
caracterizada desde Kroeber - leva o pesquisador a fazer
incidir o foco de investiga~áo precisamente nos mecanismos
conectivos entre o mundo rural e o mundo urbano, representados respectivamente pela comunidade camponesa e o
centro citadino. Porém, a rela~áo entre a comunidade rural
e a cidade é de dependencia política e de explora~áo económica, implicando subjacentemente urna estrutura de classes. É a cidade que compra os bens produzidos na comunidade camponesa e/ou alicia seus moradores como trabalhadores (o que náo raro conduz o campones-indígena a proletariza~áo, · como indica Amoriin): para os grupos do nordeste, particularmente o Potiguara, o Pankararú, o Fulnió,
o Xukurú, o Kariri-Xokó, o Xukurú-Kariri e o Tuxá - sete
agrupamentos selecionados por Amorim para urna investiga~áo mais detida - . todos igualmente dependem de · bens
produzidos pela sociedade nacional (distribuidos através
dos centros urbanos), colocam nas cidades sua produ~áo
agrária, sendo que apenas alguns (Pankararú, Fulnió e
Kariri-Xokó) se relacionam comos centros urbanos através
da venda de artesanato, enquanto outros (Xukurú, Kariri-
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Xokó, Xikurú-Kariri e Tuxá) o fazem mediante a venda de
sua for~a de trabalho $. Quaisquer que sejam as modalidades de relacionamento, o certo é que prevalecem rela~óes
bastante assimétricas, estejam elas no plano económico ou
no político, mas todas elas expressivas do síndrome do campesinato. E como o campesinato indígena náo está só, mas
geralmente "associado" a forma~óes camponesas regionais
(i.e., náo-indígenas), acorre o que se poderia denominar de
"explora~áo lateral", a saber os produtos postas nos mercados pelos índios tendem a ser preteridos pelos compradores
nacionais que dáo preferencia a produtos vendidos pelo
2
campones regional º. Essa "intromissáo" do componente
étnico, presente nesse tipo de forma~áo que chamamos
campesinato indígena, permite-nos retomar a no~ao de "sobreexplora~áo" mencionada parágrafos atrás. Significa
primeiro que as áreas de fric~áo interétnica podem ser descobertas em lugares 9nde o índio, por f or~a de sua intensa
acultura~áo, já estaría quase assimilado ·a sociedade regional. Segundo, que a etnia, conferindo ao camponesindígena um status particular, torna-o urna categoría social
privada de certos direitos que o impedem, entre outras coisas, de participar numa "economía livre". Terceiro, que a
discrimina~ap étnica, colhendo o índio em diferentes forma~óes sociais de que participa, impede a dissolu~áo do sistema interétnico (sua estrutura e sua dinamica) e engendra
essa sobreexplora~ao do branca sobre o índio, onde quer
que este sobreviva ·como tal.

4. Rela~óes Étnicas e ldeologias

Vimos que o tra~o comum, a cortar os diferentes processos de articula~áo social observados no interior do sistema interétnico - quer aquele q.ue articula classes ou o
que relaciona a cidade e o campo, quer aquele outro (preponderante sobre os primeiros) que interliga etnias - tem
como característica a oposi~ao (quando náo a contradi~ao)
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1
entre os termos dos binomios envolvidos. As rela~óes de
classe e étnicas constituem verdadeiras antinomias, enquanto as rela~óes setoriais rural-urbana apontam para
urna complementaridade que, mais do que urna interdependencia cidade-campo, provoca urna dependencia do
campo - ao menos no que se refere as realidades expressas no modelo do campesinato em geral e indígena em particular. Alguns sociólogos (certamente nem todos) poderia.m
atribuir urna complementaridade análoga nas rela~óes de
classe, imbuídos do paradigma funcionalista, porém nenhum etnólogo poderia atribuir igual complementaridade
nas rela~óes entre etnias. O sistema interétnico, como já se
conceituou, está definitivamente marcado por sua natureza
assimétrica. Mas, apesar disso (ou, quem sabe, por isso
me.s mo), tal assimetria se transforma no imaginário da experiencia vivida. a saber no plano ideológico. É comum
encontrar-se nas modernas sociedades de classe urna ideologia igualitária reinando sobre as cabe~as dos homens. O
"dilema americano", de que nos fala Myrdal, estarla exatamente nisto: na defasagem entre o " credo" de igualdade
(de "classe", racial etc.) e a prática social. Para voltarmos a
realidade das rela~óes interétnicas no Brasil: retomemos o
quarto tipo de sistema que se mencionou no início deste
trabalho. Diziamos nós que, paradoxalmente, a ideología
igualitária emergia de contextos sociais em que o índio estava ausente, a saber, especialmente, dos centros metropolitanos. Tal paradoxo estaria no fato de se falar em "igualdade étnica" (ou pensá-la) precisamente onde náo existe rela~óes interétnicas! O náo-viver essas rela~Óes é o que permite imaginá-las igualitárias. O sistema interétnico, simétrico, constituído por rela~óes de igualdade efetivamente
ob~ervadas, como se disse, torna-se apenas urna figura teórica, mas de pouca ou nenhuma viabilidade empírica. Esse
nosso quarto tipo, portanto, tendo urna probabilidade quase
nula - como demonstraremos adiante- -, enseja-nos, náo
obstante, fazer algumas considera~óes sobre ideologías, a
guisa de conclusáo dessas reflexóes sobre processos de articula~áo étnica.
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Urna primeira considera~áo deve recair numa·distin~áo
entre ideologia igualitária e ideologia étnica. Parece evidente que a ideologia igualitária é urna "antiideologia étnica". Se caracterizarmos a ideología étnica como urna
forma em que se assumem representa~óes etnocentricas, isto
é , aquelas representa~óes engendradas por urna náorelativizada concep~áo de si, veremos que ela náo "admite"
urna concep~áo igualitária entre etnias, entre seu próprio
grupo e um outro, entre "nós" e os "outros". A ideologia
igualitária, por seu lado, supóe que o "grupo" ou a sociedade
portadora dessa ideología náo se assuma como uma etnia
urna vez que suas repre~enta~óes estariam moldadas por'
um padráo "uni~ersalista", se assim podemos · nos expressar. Como, entáo, surgir urna ideología igualitária ao nível
das rela~óes interétnicas? No ambito do sistema i~terét
nico? A candente verdade está no fato de só se observarem
ideologias igualitárias transitando fora - e táo somente fora
- dos "níveis locais", onde se dáo efetivamente as rela~óes
interétnicas; fora das "regióes de refúgio" mexicanas - de
que nos fala Aguirre Beltran (1967), por exemplo; fora das
"áreas" de fric~áo interétnica" do território brasileiro, que
ternos examinado. Essa constata~áo, a que nos leva a própria lógica do argumento, remete de imediato a urna contradi~áo: a contradi~áo: entre sistema interétnico e ideología
igualitária. Como se viu, o que ocorre concretamente - e
que pede investiga~óes mais aprofundadas - é algo sui generis, em que ternos urna ~deologia igualitária relacionadora
de etnias, cujos componentes individuai~ ou coletivos nao
vivem contínua e sistematicamente quaÍquer rela~áo interétnica. Os que náo vivenciam tal rela~áo sáó os que produzem tal ideologia.
.
Podemos, agora falar dessa ideología igualitária, seguros de náo cair em nenhum mal:.entendido. Trata-se, em
primeiro lugar, de urna ideología que pretende se referir
exclusivamente a rela~óes índio/branco (ambas como cate21
gorias sociológicas) em segundo lugar, ela traduz realidades observadas em território brasileiro (ainda que nos inclinemos a estender a outras latitudes da América Latina e
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E.U.A.); finalmente, por se tratar da realidade de urna ideologia encontradic;a fora das áreas de fricc;áo interétnica (vale
dizer, náo perceptíveis no ambito do sistema interétnico),
ela nos conduz a urna última interrogac;áo: qua! a natureza
das ideologias perceptíveis no interior do sistema interétnico? nas áreas de fricc;áo interétnica? Tentaremos encaminhar sucintamente a questáo, abordando o tema do etnic1smo.
Os grupos étnicos em contato contínuo e sistemático vale dizer, inseridos em sistemas interétnicos de terceiro tipo -, elaboram as representac;óes de suas respectivas situac;óes de contato, dando-lhes forma de ideologias
étnicas. Tais ideologías estáo fixadas sobre conjuntos de
"autodefinic;óes" ou de concepc;óes de si em contraste com
urna concepc;áo ou definic;áo da (s) outra (s) etnia (s) em conjunc;áo. Parafraseando Poulantzas, poder-se-ia ,dizer que
essas ideologias náo tem por "func;áo" fornecer ao indivíduo
ou aos grupos um conhecimento verdadeiro da estrutura (social) do sistema interétnico, mas buscam "simplesmente
inseri-los de certo modo em suas atividades práticas que
22
sustentam dita estrutura ". Isso quer dizer, no que se refere específicamente as ideologias étnicas, que as representac;óes a que elas dáo forma sáo elaboradas sobre aquelas
relac;óes de fricc;áo interétnica a que já nos referimos, portanto eivadas de conflitos, latentes ou manifestos. Na situac;áo de fricc;áo interétnica, brancos e índios, respectiva.m ente constróem urna "visáo do mundo" (envolvendo urna
concepc;áo de si e dos "outrós") que lhes de seguranc;a e,
por suposto, os oriente nas relac;óes de competic;áo e de conflito por eles vividas. Na medida em que exprimem· essa
concepc;áo através de símbolos étnicos, i.e., significativos de
sua pertinencia a um grupo devidamente limitado por características específicas que lhe confere indiscutível univocidade, índios e brancos estáo no terreno do etnicismo.
O índio Tükúna, por exemplo, concebendo-se como
membro de um clá, portador de um nome clanico, símbolo
de sua etnia, pois quem náo possui nome clanico nao é considerado Tükúna, afirma sua identidade, núcleo de um con-
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junto de representac;óes do "ethos" tribal; mas até aqui
ternos ?1~rcada a !dentidade étnica, igualmente ideológica,
n.ecessana mas nao suficiente para- 0 surgimento do etnic1smo. Este tem que ser a ideologia étnica, absoluta e totalizadora, capaz de fornecer a base de sustentac;áo de moviment~s sociais de qualquer tipo, sejam eles separatistas, reform1stas, revolucionários ou mesmo messianicos. Nas áreas
de fricc;áo interétnica quantas vezes náo ocorreram movimentos separatistas como as tentativas - geralmente em
vao - do grupo indígena de retornar ao seu isolamento na
floresta ou nos cerrados... Quantas vezes - e a história da
~rotec;áo ~ficial está aí para provar - índios, através de seus
hderes nao procuraram introduzir mudanc;as nas administrac;óes de Postos Indígenas do antigo Servic;o de Protec;áo
aos Índios (S.P.I.), invocando os direitos do grupo tribal?
Pouco se conhece sobre movimentos "revolucionários" (que
preferimos usar entre aspas), mas os confrontos bélicos
entre índios e regionais, eclodidos muitas vezes após prolongados períodos de conjunc;áo interétnica, fazem-nos pensar que esses movimentos tem tido lugar, qualquer que seja
a denominac;áo que possamos lhes dar. E, finalmente, os
movimentos messianicos observados e registrados em diferentes áreas de fricc;áo interétnica, e que podem ser interpretados como "movimentos de libertac;áo" transpostos
23
para um plano mítico-religioso • Todos esses movimentos
estimulados por diferentes ideologias étnicas, devem ser en~
tendidos, por seu lado, como momentos extremos de processos de articulac;áo étnica. Alguns deles, como os movimentos separatistas, podem ser vistos como casos-limite de
articulac;áo étnica.
Mas nem todas as ideologias étnicas sáo implementadoras de movimentos sociais como os acima referidos. Mesmo
entre os Tükúna - para ficarmos com urna populac;áo indígena que vem servindo continuamente de ilustrac;áo das
considerac;óes que estamos fazendo - observa-se, num pequeno contingente dessa populac;áo, urna ideología altamente alienadora, pois contaminada das representac;óes
que o branco, regional, manifesta em seu relacionamento
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assimétrico com o índio. Sáo índios moradores das margens
dorio Solimóes que, a diferen~a de seus patricios habitantes dos igarapés, convivem mais intimamente com regionais,
especialmente comerciantes (regatóes), transeuntes permanentes da gi:ande estrada fluvial. Dessa ideologia é que
germina o "caboclismo", como denominamos em outro lugar24 as formas de ser desse Tükúna, chamado regionalmente de caboclo, vilipendiado e estereotipado pelo "civilizado". Ao assumir a -identidade de caboclo, esse Tükúna
assume igualmente a ideologia do status quo do sistema interétnico, abdicando a qualquer movimento social, coletivo
portanto, de transforma~áo de suas condi~óes de existencia.
Tal ideologia afirma a desigualdade étnica, situando seus
portadores como membros da "etnia inferior", adaptados ideologicamente falando - a supremacía do branco. A convivencia entre índios e brancos que essa ideología inspira,
representarla um mecanismo de intera~áo étnica que náo
eremos seja exclusivo do exemplo examinado.
Resumindo, pode-se dizer que os processos de articula~ªº étnica que tem lugar no Brasil apresentam urna varia~ao a cujo exame ·o antropólogo ou o sociólogo náo deve
renunciar. A tipologia dos sistemas interétnicos, tentativamente construída - unicamente para por ordem na casa - ,
mostrou que essa variedade de processos náo ocorre ao
acaso, mas em obediencia a certas estruturas (i.e., estruturas de sistemas interétnicos), elas próprias "geradas" pela
matriz dos sistemas interétnicos que se apresentou no início
deste trabalho como urna maneira de exprimir mais concretamente as diferentes possibilidades de contato simétrico e
assimétrico, Índio/Índio, Branco/Índio. Avaliadas brevemente essas possibilidades, o trabalho concentrou-se no
exame dos processos de articula~ao étnica que tem lugar
nas situa~óes de contato entre índios e brancos. A verifica~áo dos diferentes contextos em que esses processos tem
lugar ensejou a obs.erva~áo de um entrela~ament.o entre
processos de articula~áo social envolvendo classes e setores
r~rais-urbanos tanto quanto etnias. E como decorrencia da
análise desse entrel~amento se compreendeu que nas si-
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tua~óes

em que o índio atua como urna coletividade, a saber, como grupo étnico, o processo predominante é o de
articula~áo étnica. E dessa predominancia. do processo de
articula~áo étnica (viz. fric~áo interétnica) é que resultaria o
que se chamou de "sobreexplora~áo". A realidade da sujei~áo do índio e da domina~áo do branco nas áreas de fric~áo
interétnica, permite o surgímento de diferentes ideologías
étnicas, menos a de urna ideología igualitária - incompatível com a natureza da articula~áo étnica que se dá em níveis locais. A ideologia igualitária vai surgir nas áreas náo
contíguas a territórios indígenas, particularmente nos centros metropolitanos, como urna nega~ao de ideologías étnicas.
Estas últimas, como expressáo de etnicismo, podem ser
apenas observadas no interior de sistemas interétnicos efetivamente constituídos, i.e.,- nas áreas de "fric~áo" a -orientarem as popula~óes indl:gen~ em sua luta para sobreviver
ao contato com os segmentos regionais da sociedade nacional.
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NOTAS DO CAPtTULO 111

Nota .do Capítulo 111
1 Dessas pesquisas, além de artigos e comunica~óes, resultaram tres livros: Cardoso de Oliveira, 1960 a, 1964 e 1968.
2 U m primeiro es~o dessa tipologia foi a presentado em Cardoso de
Oliveira, 1971 (Capítulo I deste volume).
3 Informa~óes verbais de Patrick Menget, Cambridge, EUA, 1971.
4 Cf. Cardoso de Oliveira, 1960a, onde se procura apresentar, particularmente no capítulo 11, a natureza das rel~óes intertribais entre os
Guaykurú e os Terena (Guaná). Para as rela~óes intertribais observadas entre os subgrupos Guaná, consulte-se Cardoso de Oliveira, 1971
(Capítulo I deste volume).
5 Cf. Galváo, 1960: 21-22; Eduardo Galvao fala em área cultural "norteAmazónica", da qual "Río Negro" seria urna de suas subáreas.
Consulte-se, igualmente, do mesmo Galváo, seu trabalho "Acultura~áo
Indígena no Rio Negro" (Galváo, 1959).
6 Darcy Ribeiro, entre outros, mostra o teor dessa dependencia e o momento em que o contato se torna irreversível (Ribeiro, 1970). Para urna
ampla visáo da literatura etnológica referente ao contacto interétn.ico,
a par de interessantes observac;óes sobre os fenomenos aculturabvos
em vários grupos indígenas no Brasil, consulte-se Schaden, 1965.
7 Pablo Gonzales Casanova, 1969, estabelece os parámetros teóricos das
diferentes modalidades de explora~áo que tem lugar em distintos processos de articulac;áo social. Sobre as possibilidades de aplica~áo do .
conceito de articula~áo interregional ou de "colonialismo interno" , com
· referencia aos grupos tribais no Brasil, consulte-se nosso "A n~áo de
'colonialismo interno' na Etnología", in Cardoso de Oliveira, 1972, capítulo VI.
.
8 Urna estudante do Programa de Pós-Gradua~ao em Antropología Social da Universidade de Brasilia procurou testar a hipótese, tomando
para mvestiga~áo um conjunto de "índios-funcionários" vm.culsdos a
Funda~áo Nacional do indio (FUNAI)! ~iad~s em Br~ia. A pesquisa nao póde prosseguir porque os md1os nao se se~ür~m seguros
para dar entrevistas, temendo ser admoestados pela dir~ao daquele
órgáo federal, entáo na .gestáo Bandeira de Mello.
·
9 Cf. nota 1
10 É 0 qu~ Darcy Ribeiro (1970) chamou de "frontei~as de expansáo"
agrícola, pastoril ou extrativista. Todas essas fronte1~as, com ~uas repercussóes nos grupos tribais qu~ iam envolv.end.o, .sao ,sumariamente
caracterizadas por Ribeiro, merce de um apo10 bibliográfico excelente
e que sempre poderá ser avallado pelo leitor.
A
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11 Permitimo-nos falar em " teoría da fricc;ao interétnica" unicamente
para sublinhar o conjunto de conhecimentos adquiridos através do uso
da n~áo de fric~áo interétnica por nós próprios e por nossos colaboradores~ colegas, como Laraia & Da Matta, 1967, Melatti, 1967, e Amorim, 1970 - entre outros.
12 Cf. Fredrik Barth (org.), 1969, esp. " lntroduction".
13 Urna outra possibilidade de "manutenc;áo relativa" de formas organizadoras que sustentarn o grupo étnico como tal seriam as "associac;óes
étnicas", como se poderá observar ern grupos nacionais de imigrantes
em diferentes paíse s. Apontaríamos, a guisa de ilustrac;áo, o imigrante
portugues no Brasil, originário do Minho; num trabalho aínda inédito
(Dissertac;áo de Mestrado em Antropologia Social), Maria Helena
Beozzo de Lima revela a indispensabilidade das associac;óes étnicas,
regionais (Casa do Minho), possuírem urna sede, um "ponto de referencia geográfico definido", sem o qual náo será vista como urna "associac;áo portuguesa" (Lima, 1973). Diríamos - seguindo nossas considera~óes sobre a necessidade .de um território alicerc;ador de urna organizac;áo - que se trataría aqui de urna "territoriedade simbólica"
que, de certa maneira, prolongaria a vida da etnia como um "tipo parcialmente organizado".
14 Esses militares índios, em número de seis, foram registrados em 1973
por Maria Lígia Moura Pires e Denize Maldi, respectivamente estudantes pós-graduadas e de gradua~áo da UnB, encarregadas de urna
atualiza~áo de dados sobre os Terena urbanos. Cabe assinalar que na
compara~áo dos quadros ocupacionais construídos em 1960 e em 1973,
ressalta o desaparecimento de algumas categorias ocupacionais náoqualificadas como a de gari, lenhador e "bra~al". Por outro lado,
ampliou-se as de comerciários, militares e domésticas (empregadas
domésticas), como indicadores de urna melhor adapta~áo ao meio urbano.
15 ·citamos o caso de um Terena citadino, pedreiro da Prefeitura de
Aquidauana (Mato Grosso), como o único a revelar em seu discurso
sobre sua vida na cidade urna preocupa~áo sobre a ''classe trabalhadora". Ocorre ainda ser ele o único a ter-se inscrito no entáo Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB).
16 Cf. B.D. Paul (Ritual Kinship: With Special Reference to Godparenthood in Middle America. Tese de Ph. D., University of Chicago, 1942),
citado por Mintz & Wolf, 1950.
17 Comunica~ao ao IX Congresso Latino Americano de Sociología (México, 1969), intitulada "Por urna Sociologia do Campesinato Indígena
no Brasil", publicada in Revista Mexicana de Sociologia (vol. XXXII,
3, 1970), incluída posteriormente em Cardoso de Oliveira, 1972, capítulo IX.·
18 Além de sua tese de Mestrado em Antropología Social, referida na
nota 16 (Amorim, 1970), Paulo Marcos de Amorim produziu dois outros
trabalhos ainda inéditos: "Campesinato Indígena no Nordeste Brasileiro: Urna abordagem preliminar" (83 fls., Ms., 1972) e "Acamponesamento e Proletariza~ao das Popula~óes Indígenas do Nordeste Brasileiro" (Ms., 1973).
19 Dados apresentados por Amorim<Ms., 1973). Veja-se nota anterior.
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20 Amorim (Ms., 1973) explica isso como sendo devido ao preconceito
contra 0 índio, urna vez que "os prooutos agrários postos a venda _pelos
índios náo denunciam diferen~as mareantes quando comparados aqueles originários dos produtores náo-índios (... )".
21 Isso excluí, por ora, as rela~óes étnicas que se dáo entre segmentos
nacionais ou "raciais" de urna mesma sociedade complexa, como a rela~áo branco/negro no Brasil ou nos EUA, ou, ainda, aquelas que envolvem imigrantes e locais. O status comum de todos eles em seu contato com o branco, majoritário, é o de minoria, sociologicamente falando. Contudo, o modelo desenvolvido aquí - baseado na n~áo de
fric~áo interétnica - tem urna ambi~áo mais modesta, na propor~áo
em que percebe a maior complexidade das rela~óes étnicas que náo
envolvem índios, tomados como coletividades, ou para falar com o
Barth (1969), como "grupos organizados".
22 Cf. Poulantzas, 1969: 264-65; ver também o capítulo 11 deste volume,
onde desenvolvemos considera~óes em torno do conceito de ideología
e de identidade étnica.
23 No livro sobre os Tükúna (R. Cardoso de Oliveira, 1964), damos esta
interpreta~áo aos movimentos messianicos daqueles índios, apoiandonos em dados de primeira mao e em Maurício Vinhas de Queiroz
(1963).
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Cf. R. Cardoso de Oliveira, 1964, esp. capítulo V.

CAPÍTULO IV

RECONSIDERANDO ETNIA

1.

lntrodu~iio

Pode-se dizer que a etnia ou os fenómenos chamados
étnicos, por menos que tenham sido definidos ·no campo
teórico, da Antropologia, sempre estiveram presentes no
campo de pesquisa dos etnólogos como um hóspede náo
convidado, impondo-se a observa~áo como alguma coisa
real, resistente, por mais imprecisos que sejam os seus contornos como objeto cognoscível. E se náo quisermos permanecer numa posi~áo "confortável" de abrir os olhos para os
fatos sem interrogá-los, deveremos "repensar" a n~áo de
etnia visando constituí-la teoricamente, antes de aplicá-la a
elucida~áo de objetos concretos empiricamente observáveis.
Parece ponto pacífico - salvo se quisermos perfilhar o
"dogma da imaculada percep~áo" já denunciado por
Nietzsche - de que "a experiencia, no sentido de experiencia bruta, náo desempenha nenhum papel, senáo o de
1
obstáculo ", relativamente ao conhecimento científico. Na
tradi~áo antropológica - se assim podemos dizer - pelo
menos dois antropólogos oferecem orienta~áo segura para
as reflexóes que queremos proceder aqui no intuito de desvelar a etnia, imersa sob um amontoado de fatos infensos,
em grande parte, a urna elabora~áo conceitual: sáo Mauss e
Lévi-Strauss. O primeira, com seu trabalho inacabado, "La
Priere", mostra qual o percurso que a in~eligencia deve
fazer para desvendar a realidade da prece, a despeito das
dificuldades inerentes aos fatos susceptíveis de observa~áo.

Segundo o nosso autor, "Os fatos que servem de matéria a
urna teoria da prece náo sáo dados imediatamente como um
organismo é dado ao zoólogo que o descreve. Eles estáo registrados em documentos históricos ou etnográficos através
dos quais é preciso saber reconhece-los de maneira a determinar sua natureza verdadeira. U m procedimento especial é, portanto, necessário para destacá-los, e, em certa
medida, construí-los." (Mauss, 1968:388) E o procedimento a
que alude Mauss, a que chama de crítica, náo é senáo o da
constru~áo metódica do objeto de investiga~áo por meio de
defini~óes, ainda que provisórias, urna vez que elas constituem ponto de partida da pesquisa científica. Assim, diz ele
que "ao invés de constituir - arbitrariamente, admitamos,
mas com o cuidado da lógica e o sentido do concreto - a
no~áo científica da prece, nós a formamos coma ajuda de
elementos táo inconsistentes quanto o sentimento dos indivíduos, a vemos oscilar entre os contrários em detrimento
do trabalho. As coisas mais diferentes sáo chamadas de
preces, seja durante um mesmo trabalho por um mesmo autor' seja segundo autore.s que dáo a palavra sentidos diversos, seja segundo as civiliza~óes estudadas. Desta maneira
- concluí Mauss - opóem-se como contraditórios fatos que
pertencem a um mesmo genero, ou confundem-se fatos que
devem ser distinguidos". (Mauss, 1968:387) Sem nos alongarmos mais na considera~áo da prece, como ilustra~áo da
posi~áo metodológica aqui assumida, cabe real~ar que a
percep~áo crítica dos fatos (da prece), tais como o rosário, o
amuleto, os escapulários, as medalhas com dizeres, os exvotos (verdadeiras "preces materializadas"), deve preceder
a sua defini~áo prévia como rito oral, cuja extensáo lógica
será capaz de abrigar a todo um conjunto de suas manifesta~óes empíricas. Como diria Mauss, "Urna vez definidos os
fatos, é preciso entrar em contato com eles, isto é, observálos" (Mauss, 1968:388).
· O ensinamento que Lévi-Strauss nós dá é de outro tipo.
. Menos do que orientar-nos na "crítica dos fatos' .' ,
encaminha-nos a crítica das explica~óes dos fatos, a saber'
das teorías construídas sobre fatos percebidos ou observa-

dos através de urna ótica estrábica. É sua crítica modelar do
totemismo, das interpreta~óes que, ao longo da história da
nossa disciplina, foram elaboradas sobre os fatos ditos totemicos. Em "Le Totémisme Aujourd'Hui", Lévi-Strauss
submete todo o nosso conhecimento do fenómeno, tal como
aparece em Frazer ou em Durkheim, em Boas ou em
Radcliffe-Brown, a um verdadeiro exorcismo, desnudando
o totemismo de sua aparencia religiosa para revelá-lo em
sua essencia lógica, como um sistema de classifica~áo destinado a servir de código social. Também aqui o antropólogo
procura ir acima do nível de observa~áo, além da percep~áo
empírica, para realizar urna leitura adequada (crítica) dos
fatos, agora encobertos, mistificados, por teorías construídas sobre suas aparencias. E se evoco aqui Mauss e LéviStrauss como autores de fecundos ensaios de articula~áo
criativa entre teoría e fato no campo da Antropología Social, ·
é porque a nossa disciplina náo tem sido muito fértil em
exercícios deste teor. Também, como estudantes de antropología que somos, sempre podemos apreender com bem
sucedidas - ao menos ao nosso juízo - tentativas que,
além de explicar tal ou qual fenómeno cultural, seja ele o
totemismo ou a prece, igualmente podem nos ensinar sobre
como fazer antropología.
O estudo que, dentro de nossas limita~i>es, tentaremos
realizar neste capítulo, se bem que tenha procurado evitar o
caminho da transposi~áo mecanica dessas duas experiencias modelares, nelas se inspirou. O que náo quer dizer,
evidentemente, que tenhamos por meta um trabalho estruturalista ou um renascimento de urna sociología maussiana.
A constitui~áo teórica da etnia como objeto legítimo de investiga~áo sociológica (leia-se também antropológica) requer apoio em posturas teóricas menos ortodoxas (se tomarmos o Lévi-Strauss de O Totemismo), ou que melhor reflitam o desenvolvimento de nossa· disciplina (o que, naturalmente, náo é o caso de "La Priere"). Principiaremos, assim, com a considera~áo de algumas coloca~óes do problema levadas a efeito por estudiosos dos chamados temas
étnicos, escolhidas por nós por sua relevancia relativamente
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ao estabelecimento progressivo dos contornos da etnia,
como urna coisa susceptível ·de existencia objetiva, capaz de
legitimar ou viabilizar a investiga~áo sociológica. A seguir,
tentar-se-á chegar a urna defini~áo de etnia, despojando-a
de seu caráter ilusório, de modo a habilitar o pesquisador a
melhor trabalhar sobre os fatos. Desnecessário será, destarte, sublinhar a natureza exploratória destas considera~óes.

2. A llusáo Étnica
Qual a realidade de um objeto de investiga~áo despojado de qualquer realidade substantiva? Essa é urna interroga~áo preliminar a que nos pro pomos ao considerarmos ·a
no~áo de etnia, praticamente indefinida na literatura antropológica, ou apenas "definida" em termos adjetivos: como
étnico(a), a saber, qualificando, por exemplo, um grupo
(grupo étnico), rela~óes interétnicas, processos de articula~áo étnica etc.etc.
Com a exce~áo, talvez, de urna defini~áo de etnia feita
por Emilio Willens 2 , onde ela é compreendida como um
"grupo biológico e culturalmente homogeneo", todas as demais defini~óes compulsadas dizem respeito a grupo étnico.
E mesmo a de Willens, embora use o termo etnia, está
igualmente presa a no~áo de grupo, no que repete, em linhas gerais, o mesmo compromisso com a no~ao de ·grupo
que se· observa nas defini~óes de Ware 3 , de Tumin" e de
5
Morris , para mericionarmos alguns dos mais autorizados
verbetes registrados em enciclopédias e em dicionários de
Ciencias Sociais. Rigorosamente, em nenhum dos contextos
a no~ao de etnia está desvinculada da idéia de grupo. Ela
náo tem substancia, adquirindo-a apenas quando associada
a um grupo; nas defini~óes referidas náo chega a ser sequer
urna "propriedade", urna "categoría" ou urna "qualidade",
capaz de ser atualizada em tal ou qual grupo social. Para
tanto, tal como urna cor determinada qualificaria cromaticamente um objeto, haveria de estar, no mínimo, definida
- como efetivamente ocorre com cada cor particular, para
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nos limitarmos ao exemplo. E gostaríamos de dizer que náo
estamos pecando aquí nem por cair em nenhum "substancialismo'' - onde estaríamos privilegiando algo que existisse por si mesmo, "sem supor um ser diferente do qual ele
6
fosse um atributo ou urna rela~áo" - , nem por cair num
"nominalismo" equívoco, privilegiando por conseguinte os
signos verbais em prejuízo das idéias, dos conceitos.
(i) A Resistencia da N o~áo de Etnia

Comecemos por etapas. Compulsando as defini~óes de
etnia, "ethnos" e "ethnic", verificamos que estes termos
estáo sempre associados, mas numa rela~áo de oposi~áo, a
ra~a. Enquanto esta no~áo estaría definitivamente vinculada a sua base· biológica, a no~áo de etnia estaría por sua
vez vinculada a urna base estritamente social (daí estar
sempre associada a grupo), tal como a no~áo de Cultura
teria por base a Sociedade. Creio que náo cabe mais exorcizar a no~ao de ra~a como nao devemos lutar ainda para
eliminar quaisquer biologismos porventura agarrados a
no~áo de etnia: o caminho já foi limpo por grande número
de antropólogos, desde antropólogos físicos, como Juan
Comas, até antropólogos. sociais como Lévi-Strauss ' entre
dezenas que poderíamos mencionar aqui7 • E entre os antropólogos o termo etnia ("ethnos" ou "ethnic") passou a
circular como boa moeda, qual urna assepsia do campo
científico - específicamente nas ciencias sociais - , cioso de
nao se deixar penetrar de preconceitos raciais ou de quaisquer ideologías racistas. Por isso, seria a nosso ver de se
esperar que o conceito de etnia merecesse maior aten~áo
por parte dos antropólogos tradicionalmente voltados para
considera~óes e reconsidera~óes em torno do conceito de
cultura. Ao menos que, ao tratar deste último conceito, buscassem equacionar de algum modo o conceito de etnia, quer
em termos de urna eventual homología com o de cultura,
quer distinguindo-o em termos de sua especificidade. O
exame perfuntório de um conjunto de defini~óes de cultura
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revelaria a ausencia da etnia como elemento conceitual dessas defini~óes e, por suposto, como tema objeto de preocupa~áo por parte dos antropólogos.
Se consultarmos a conhecida revisáo crítica feita por
Kroeber e Kluchohn (1952) do conceito de Cultura, verificaremos que dentre 161 defini~óes encontradas pelos autores
em cerca de mais de urna centena de antropólogos, em nenhuma delas - salvo engano - há qualquer referencia a
etnia. E isso é de certo modo surpreendente, considerando-se a associa~áo natural que o antropólogo moderno faz entre etnia e cultura, seja superpondo-as, seja
apenas relacionando-as entre si como equivalentes. E se saltarmos esses últimos vinte anos que medeiam esse estudo
de Kroeber e Kluchohn até o presente, veremos que aqueles que se preocupam em teorizar sobre o conceito de Cultura continuam a náo considerar a etnia como urna n~áo
relevante, náo vendo entre cultura e etnia - aoque parece
- sequer urna relacáo de implica~áo. Quero mencionar dois
autores que recentemente escreveram sobre o conceito de
cultura: Paul Bohannan (1973) e Gerald Weiss (1973). O
primeiro procura "repensar" cultura enfatizando seu caráter codificador e tomando como paradigma (analogia no
dizer do autor) a genéticaª. Já o segundo autor, preocupado
em propor o que chama "um conceito científico de cultura",
realiza a elaboracáo de um vocabulário básico destinado a
urna "realística manipulacáo de fatos culturais", seguindo como ele próprio confessa - um "verdadeiro procedimento
aristotélico": distingue, assim, nada menos de 36 "vocábulos", sem incluir etnia como um deles e nem mesmo mencionar o termo e1n quaisquer das explanacóes· esclarecedoras de cada um dos vocábulos. Como explicar isso? Estaríamos vivendo urna ilusáo?
O . comeco da resposta, acredito eu, encontra-se· na
constatacáo de que a nocáo de etnia comeca a se impor a
partir dos estudos mais sistemáticos relativos a incorporacáo
de grupos minoritários em sociedades mais amplas que lhes
sáo envolventes. O próprio surgimento do termo ingles,
"ethnicity" (neologismo portugues: etnicidade), marca, de
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um lado, a imposi~áo de urna evidencia: de que o destino .de
grupos de procedencia cultural e/ou racial distinta da sociedadé "anfitriá", i. e'., do sistema social receptor, torna
menos relevante, para náo dizer secundário, o problema da
mudanca cultural e da aculturacáo como alvo da investiga•
~áo científica; de out:"o lado, aponta o contexto ou a estrutura social (que abriga tais grupos forcados a um contato
sistemático) como o foco privilegiado para a mesma investigacao. Como diria Abner Cohen, o termo etnicidade seria
de pouca utilidade se fosse "estendido para denotar diferencas culturais entre sociedades isoladas, regióes autónomas, ou stoks independentes de populacóes tais como nacóes em suas próprias fronteiras nacionais." E continua Cohen: "Diferen~as entre Chineses e Hindus, consideradas
dentro de seus respectivos países, seriam diferencas nacionais, mas náo étnicas. Mas quando grupos de imigrantes
chineses e Hindus interatuam numa terra estrangeira enquanto chineses e Hindus, eles podem ser referidos como
grupos étnicos. Etnicidade é essencialmente a forma de interacáo entre grupos culturais operando dentro de contextos sociais comuns." (Cohen, 1974:XI). Ora, a tomarmos por
verdadeira essa afirmacáo de Cohen, ternos de reconhecer
que o fato étnico, ainda que náo seja absolutamente recente, a atencáo que sobre ele antropólogos vem dedicando
- esta sim - é relativamente recente. Em primeiro lugar,
principia com o que Lévi-Strauss chama da "crise moderna
da Antropologia" 9 , quando o isolamento de sociedades simples, ou de pequena escala, vai se tornando urna ocorrencia
impossível, ao mesmo tempo em que indivíduos nativos dessas mesmas sociedades váo se tornando seus próprios e"s tudiosos, relegando o antropólogo estrangeiro a um crescent~
ostracismo - a náo ser que este reformule sua postura teórica. Em segundo lugar, segue-se urna tendencia cada vez
mais acentuada da antropologia social de voltar-se com
maior empenho ao estudo das sociedades complexas; ou de
grande escala, em cujo interior - como vimos - o fenómeno étnico tem lugar. É assim que, numa primeira instancia, o fato étnico se constitui tendo por base o grupo, tam-
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(o~de se efetivam escolhas entre indivíduos etnicamente di-

bém tomado como minoria t>, em termos do qual a etnia náo
seria outra coisa que um mero qualificador, por si mesmo
equívoco - há de se reconhecer - , pelo menos enquanto
náo elucidarmos sua rela~áo, enquanto no~áo, com a de
grupo "étnico" ou "minoritário".
(ii) O Dilema: Comportamento e Cogni~áo

Tem havido entretanto, tentativas de superar esta difi11
culdade no equacionamento de etnia (ou "ethnicity", no
jargáo anglo-americano), como a que nos oferece Mitchell:
ele procura "distinguir entre etnicidade como urna constru~áo de fenómenos de percep~áo ou cognitivos de um lado,
e, de outro, o grupo étnico como urna · constru~áo de fenómenos de comportamento" (1974:1). Malgrado esta distin~áo
entre cogni~áo (ou percep~áo) e comportamento náo nos pare~a a mais adequada para se dar conta das diferentes dimensóes do problema - razóes que daremos adiante - , ela
tem a vantagem de apontar precisamente para a necessidade de se chegar a natureza mesma da etnia, deixando de
confundí-la como grupo étnico. "Em geral - diz Mitchell náo há muitos estudos de dados cognitivos e comportamentais relativos a etnicidade. Analistas tendem a usar etnicidade quer como urna categoría estrutural, i.e ., como um
princípio geral que ilumina o comportamento das pessoas
em situa~óes sociais específicas, ou como um fenómeno cultural, i.e., como um conjunto de atitudes, cren~as e estereótipos que o povo sustenta sobre pessoas identificadas por
algum rótulo " étnico" apropriado. Se a discrepancia entre
os dois é tomada como sendo náo-problemática, entáo ·as
rela~oes lógicas que podem uni-las inevitavelmente permaneceráo inexploradas." (Mitchell, 1974:2) Vé-se que Mitchell
fere aquí um ponto epistemológico: o da possibilidade de se
conhecer o fenómeno ou o status desse conhecimento. A
resposta que ele dá é por si mesma interessante, se bem
que discutível. Em primeiro lugar, Mitchell, separando o
plano cognitivo (onde se dáo as percep~óes de distancias sociais entre categorías étnicas) do plano comportamental

ferenciados), conduz o analista a um esquematismo útil na
investiga~áo empírica. Útil porque permite distinguir, ao
nível dos dados, o plano do "conhecimento" do plano da
"a~áo"; e propóe questóes postas pelas discrepancias encontradas entre tais ou quais etnias inseridas em situa~óes
diferentes. Por exemplo, tomando-se suas pesquisas em
Zambia (a época Rodésia do Norte, na África), verificam-se
primeiramente urna relativa correspondencia entre um diagrama de conjuntos hierarquizados de percep~áo de distancias sociais (interétnicas) e um outro diagrama de conjuntos
igualmente hierarquizados sobre a extensáo de coresidencia em alojamentos individuais ocupados por categorías étnicas; sem entrarmos em discussóes sobre a metodología usada por Mitchell - que se vale basicamente de um
questionário do tipo Bogardus para medir "distancia social"
- , o que se constata, grosso modo, é apenas urna correspondencia entre padróes derivados de dados perceptuais
(cognitivos) e padróes derivados de escolhas concretas (dados comportamentais), no que diz respeito a determi.nados
- náo todos - conjuntos de categorías étnicas que interagem em Zambia (Mitchell, 1974: 1-35). O que náo quer .dizer,
naturalmente, urna correspondencia um-a-um, entre indivíduos que "pensam" de urna maneira e "agem" coerentemente com ela.
Em segundo lugar é importante considerar a discrepancia que envolve o comportamento diférencial das mesmas
categorías étnicas inseridas em contextos diversos, que lhes
confere condi~óes de "maioria" ou de "minoría": "Cada cidade -... diz Mitchell - apresenta, naturalmente, um contexto étnico demográfico diferente e os Bemba constituem
urna minoría na cidade de Livingstone, dominada pelos Lozi
(1.495 por 10.000 adultos masculinos), enquanto os Lozi sáo
a minoria em Copperbelt (103 por 10.000 adultos masculinos). O comportamento étnico provavelmente difere nesses
contextos divergentes" (Mitchell, 1970: 15). A situa~áo de
minoria (social, náo necessariamente demográfica) reflete,
desde logo, urna certa estigmatiza~áo, relativamente variá-
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vel, tornando nítida a posi~áo do grupo étnico no horizonte
soc~al da sociedade inclusiva: o grupo torna-se visível "a
olho nu". O que significa que seus contornos aparecem no
próprio modelo nativo (Ward, 1965) dos indivíduos inseridos
em sistemas interétnicos, de maneira que os próprios membros do grupo minoritário passam a se ver com os olhos do
grupo majoritário ou através das categorías etnocentricas
"do out ro,, - como d emonstramos em outro lugar e com
referencia a um outro contexto (R. Cardoso de Oliveira,
1964). Ora, essas discrepancias náo revelam que as pessoas
náo se comportam necessariamente de acordo com o que
pensam, senáo que "aquilo que pensam" nem sempre consegue ser consciente ou claramente verbalizado (sobretudo
quando se trata de resposta a questionários). As análises
modernas de discurso tem mostrado isso, particularmente
as do tipo estruturalista (via Lévi-Strauss), de forma bastante convincente. A análise de Mitchell pega o problema
por um outro lado, ao tomar o cognitivo como consciente e
ao construir seu "dado" com o dado verbalizado, ao que
parece exclusivamente. Apenas a análise estatística poderla
indicar - como efetivamente indicou - a ampla similaridade entre os padróes cognitivos e comportamentais sem
explicá-los, todavia, de urna maneira a nosso ver convincente. Mas as considera~óes feítas por Mitchell tem um alcance teórico da maior importancia para o assunto de que
estamos tratando.

(iii) As "Constru~óes de Etnicidade"
Gostaríamos de desenvolver aquí as reflexóes epistemológicas feítas por Mitchell, ainda que corramos o risco de
simplificá-las demais. Sob o título geral de "construc;óes de
etnicidade" ("Constructions of Ethnicity"), Mitchell procura
discernir quatro tipos de concepc;óes de etnia (ou, em suas
palavras, "four types of ethnicity"): l. 0 - o que chama de
" const ruc;ao
- d e senso comum" ("commonsense constructs");
2. 0 - "construc;áo do etnógrafo" ("the Ethnographer's construct"); 3. 0 - a "interpretac;áo de senso comum do compor-

88

tamento" ("Commonsense Interpretation of Behaviour");
4. 0 - "A explanac;áo étnica analítica" ("Analytical Ethnic
Explanation"). O estabelecimento de urna tal tipología temo
propósito único de servir de ponto de partida para melhor
equacionar a questáo da distinc;áo entre etnia ("ethnicity")
como um conceito estrutural de etnia como um conceito cultural. E, ao mesmo tempo, revelar o relacionamento analítico entre padróes cognitivos e comportamentais referentes
a "etnicidade". o primeiro tipo corresponde que chama
de nível fenomenológico, existindo como parte do esquema
de percepc;óes sociais dos agentes étnicos e coincidente com
o "modelo. nativo", de que fala a antropóloga britanica Bárbara Ward e a que aludimos linhas atrás. "Os símbolos, sig12
nos e impressóes pod~m ser costume, estilo de penteado,
linguagem, escarificac;óes faciais, dietas ou quaisquer combinac;óes de sinais diacríticos similares por meio dos quais o
agente está habilitado a "rotular'.' ou categorizar a pessoa
que apresenta essas impressóes." (Mitchell, 1974:22). Ainda
que aquí os processos envolvidos sejam de ordem psicológica - pois se trataría de estabelecer a identidade étnica
através do reconhecimento e interpretac;ao dessas impressóes pelos agentes em interac;ao - , suas conseqüencias para
o comportamento, segundo Mitchell, tornam esses proces- ·
sos perfeitamente susceptíveis a análise sociológica. "Nosso
interesse - diz Mitchell -· está principalmente no fato de
que a percepc;áo tem um referente social. A "categoría étnica'.' , por conseguinte, tem significac;ao enquanto existe
como urna "representac;áo coletiva", que náo é somente
comum entre um determinado conjunto de pessoas mas é
também partilhado por e las de forma que as percepc;óes
partilhadas podem se tornar a base de um entendimento
entre elas em suas relac;óes sóciais" (Mitchell, 1974: 23).
Urna exp~essáo que pode sintetizar este primeiro tipo seria
a de percep~óes de folk ("folk-perceptions"), por meio das
quais os sinais diacríticos étnicos formam as construc;óes de
senso comum.
O segundo tipo de construc;áo vale-se dessas percepc;óes de f olk, que c.onstituem parte do material cru sobre o
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qual 0 "etnógrafo" estaría "habilitado a construir seu modelo abstrato de " grupo étnico" (Mitchell, 1974: 24). Na medida em que os significados daqueles sinais diacríticos partilhados pelos agentes nao sejam simplesmente idiossincrasias de um número limitado de pessoas, o etnógrafo pode
tratá-los como parte da cultura do povo em questao. Nesse
sentido, ele faz sua primeira abstra~ao na medida em que
identifica, separa ou reúne tra~os culturais por ele observados que levam a classificar os povos como um todo etnográfico. Mitchell exemplifica isso com o conhecido artigo de
Narrol sobre "Ethnic Unit Classification" (Narrol, 1964).
"Essas categorías etnográficas teóricas, como distintas das
categorías étnicas de níyel de senso comum, sao assim abstra~óes de segunda ordem que o "etnógrafo pode usar para
estabele.cer proposi~óes, por exemplo, a respeito da distribui~ao de povos numa regiao do mundo ou para classificar
algum povo que ele está descrevendo numa pauta de compara~ao com outros povos" (Mitchell, 1974: 24). O que Mitch~ll deseja enfatizar é que um etnógrafo pode estabelecer,
eventualmente, por for~a de seus propósitos analíticos, categorías que correspondam a urna ordem de abstra~ao necessariamente diferente da das categorías étnicas produzidas pelo próprio povo objeto de. investiga~ao. Sao constru~óes, como se ve, de diferente status epistemológico.
Como terceiro tipo, Mitchell menciona a própria categoriza~ao étnica, como interpreta~ao de senso comum (ou de
bom senso)13 do comportamento, quando ela se torna um
elemento dominante na percep~ao pública e, assim, pode
ser tomada como urna explana~áo adequada do comportamento de pessoas por ela definidas" (Mitchell, 1974: 26).
"Aqui etnicidade é urna constru~áo de senso comum que
torna é;lS a~óes das pessoas, inteligíveis aos observadores.
No sentido em que todas as percep~óes e entendimentos
sáo reais para aqueles que os possuem, entáo este
conceito-folk de etnicidade é urna explana~áo válida de
comportamento a um certo nível de análise'-' (Mitchell, 1974:
26). Este tipo, a nosso ver o que apresenta maior dubiedade, parece· exprimir epistemologicamente algo similar a
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doxa verdadeira, como parte do mundo platónico das idéias
onde o verdadeiro e o falso se misturam e quando a opiniáo
(verdadeira) pode coincidir com o saber... A rigor, nao nos
parece um tipo da mesma natureza (e importancia) dos dois
primeiros anteriormente tratados.
O quarto tipo, "a explana~áo étnica analítica", parecenos possuir outra importancia. Ete exprime urna separa~áo
radical entre as interpreta~óes de senso comum ou de bom
senso daquelas que se sust~ntam em princípios gerais, balizadores da análise científica. O conduzir sua explana~áo em
termos de "postulados teóricos" faz comr. que o analista
possa vislumbrar o fato étnico sob um conjunto de outros
fa tos sociais, mais determinantes em tal ou qual situa~áo; no
exemplo dado por Mitchell a luta pelo poder num sindicato
encobriria a sigriifica~áo das identidades étnicas em confronto, pois "as verdadeiras origens da luta náo e,stáo na
etnicidade como tal mas nas oposi~óes que aparecem em
todas as associa~óes nas quais o poder é concedido através
de procedimentos eletivos" (Mitchell, 1974: 27). Poré m, o
analista poderá sempre descobrir que a despeito das interpreta~óes que os próprios agentes dáo a sua a~óes, certos
padróes de comportamento que emergem das mesmas
a~óes bem podem ser incluídos na no~áo de etnicidade ou
interpretados como fenómeno étnico. " Esses padróes continua Mitchell - podem efetivamente surgir do comportamento dos agentes em termos de .sua aprecia~áo dos diacríticos étnicos ou podem surgir quando ós próprios agentes
náo estáo conscientes da presen~a de elementos "étnicos"
nas a~óes envolvidas. O ponto essencial é que na medida
em que náo é necessária conexáo entre categoriza~áo étnica
e etnográfica, também náo é entre etnicidade como categoría de f olk e etnicidade como categoría analítica" (Mitchell,
1974: 27). Mitchell se vale de um paradigma, proposto por
Blau, para mostrar a natureza epistemológica daquelas conexóes, a saber, que as constru~óes analíticas abstratas sáo
de fato propriedades que emergem de percep~óes e a~óes
· de pessoas envolvidas, de modo a depreender as mesmas
qualidades abstratas que emergem de rela~óes de elemen-
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tos de urna estrutura mas que náo estáo aparentes nos próprios elementos. "Um triangulo, por exemplo, é urna propriedade que emerge das linhas que unem tres pontos que
náo estáo em linha reta. Mas a propriedade da figura triangular náo esta contida em nenhuma dessas linhas consideradas independentemente de outras duas linhas" (Blau,
1964: 3, apud Mitchell, 1974: 27). De acordo com o exemplo,
Mitchell assinala que "Etnicidade é aqui urna propriedade
geral abstrata de relac;óes observadas empíricamente, receptiva a observac;óes apenas daqueles que estao sistematicamente preparados para conduzir a análise teórica básica
do fenómeno, a fim de revelar esta propriedade" (Mitchell,
1974: 28).
Ao explicar bem os diferentes níveis de conhecimento
aos quais se pode sujeitar o fenómeno étnico, Mitchell concluí sua contribuic;ao a conferencia sobre "Urban Ethnicity", promovida pela Association of So,c ial Anthropologists
of the c .ommonwealth (A.S.A.), nada ma_is acrescentando
ao que já nos tinha feito saber sobre a dístinc;áo entre as
diferentes ordens do fenómeno (cognitiva e comportamental) e de nosso conhecimento sobre ele (as quatro modalidades de construc;áo de etnicidade). Procura apenas relacionar as a~óes, seus significados e as situa~óes em que (ac;óes
e significados) tem lugar, sublinhando os seguintes pontos:
1) que existe urna coincidéncia substancial . entre os
dados cognitivos e comportamentais, relativamente a pesquisa em Zambia, apesar da diferente composic;áo dos conjuntos de entrevistados com referencia as regularidades encontradas nos p.adróes de distancia social entre categorías
étnicas;
2) que as discrepancias entre as estruturas cognitiva e
comportamental de distancias étnicas sempre podem ser
explicadas por circunstancias especiais, tais como o pequeno número de representantes de urna ou outra das categorías étnicas envolvidas ou o número relativo dos membros
minoritários de algumas categorías étnicas em determinadas
cidades. Sugere Mitchell que ambas as abstrac;óes surgem
de um componente étnico comum da vida social que, em
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realidade, era o quotidiano do povo de Zambia a época da
pesquisa (Cf. Mitchell, 1974: 28-9). Chama aten"ªº
'Y
, assim ,
para as seqüencias de situac;óes sociais através das quais os
indivíduos passam no curso diário de sua existencia urbana.
" A uniáo das construc;óes estruturais e culturais do comportamento étnico, portanto, precisam ocorrer nas interpretac;óes de seqüencias de ac;óes das pessoas envolvidas em situac;óes sociais. Neste nível, todavía, a distinc;ao entre ac;óes
e percepc;ao social é urna conv~niencia da qual o analista
pode tirar proveito de modo a realizar um tipo particular de
entendimento teórico da situac;áo." (Mitchell, 1974: 29);
3) que as abstrac;óes analíticas de senso comum ("commonsense abstractions") possuem um caráter instrumental ,
segundo o qual os diferentes fatores de escolha - por
exemplo, na escolha de alojamentos nas aludidas habitac;óes
de Zambia - sao com dificuldade separáveis da etnicidade,
considerando-se a presenc;a de fatores com a filiac;áo religiosa (num país heterogeneamente cristianizado pela catequese missionária), ~ localidade de procedencia (identidade
regional) ou os níveis de instruc;áo e/ou etários. A pesquisa
parece indicar - se nossa leitura for correta - que a identidade étnica tende a atuar em escala váriável mesmo nas
situac;óes aparentemente mais inconsistentes. As identidades podem se cruzar em vários sentidos, porém a identidade étnica parece subexistir sempre como coextensiva das
demais. Para tomarmos um outro exemplo de Mitchell (Mitc he 11, 1970 apud Mitchell, 1974: 30-31), onde essa coextensao se dá na relac;ao entre etnia e ac;áo política, podemos dizer que o caráter instru.m ental da identidade étnica
atinge aqui um momento extremo de manipulac;áo: trata-se
de um líder político cujo partido apoia o governo ainda que
a tr.ibo da qual é membro esteja em oposic;áo ao governo e
ao grupo tribal a ele associado; em conseqüencia, os membros do grupo tribal associado ao governo desculpam o líder
dizendo que todo o seu comportamento demonstra que
realmente ele náo é urna pessoa "de sua própria tribo"
definindo-o operacionalmente como um membro da tribo
associada ao partido no poder. "A selec;ao da identidade ét-

93

nica como um meio de organizar o sentido da acáo social,
portanto, depende fortemente do contexto em que a acáo
social tem lugar. (... ) O analista, porém, estaria apto para
abordar isso teoricamente, urna vez que ele é capaz de
apreciar a vantagem 'instrumental que os agentes tiram de
jl.lstificacóes sobre áIÍemativas de a~áo; e é capaz da mesma
forma, de explicar logicamente porque os agentes escolheram um modo em lugar de outro em termos de como
constróem suas acóes sociais."
Com exce~áo do primeiro ponto - o da "coincidencia
substancial" - , cuja reformulacáo caberia propor, os dois
seguintes nos remetem para instancias fundaµientais do fenómeno étnico e que ternos procurado explorar nesses últimos quatro anos, a partir de nosso ensaio "Identidad Étnica, Identificación y Manipulación" (R. Cardoso de Oliveira, 1971, capítulo I deste livro). Queremos nos referir aos
mecanismos de identificacáo e de manipulacáo da identidade étnica, como também a consideracáo da situacáo vi.vida pelos agentes no interior de sistemas interétnicos determinados, responsável - . ela, a situacáo interétnica vivida
- pelo teor da manipulacáo e da identificacáo. No menc\onado ensaio e num artigo posterior (R. Cardoso de Oliveira,
1973, capítulo II deste livro) tivemos a oportunidade de desenvolver o assunto, razáo pela qual dele náo trataremos
agora aqui. Mas quanto ao primeiro ponto, cabero urnas
consideracóes. Cremas que náo se trata de urna coincidencia substancial, cuja natureza nos conduza a afirmacóes que
estáo muito além das possibilidades explicativas dos fatos
analisados em Zambia. N áo se trata evidentemente de urna
relacáo de implicacáo entre o "conhecido" e o "vivido", no
sentido de que se vive - melhor diríamos, decide-se - em
funcáo do que se sabe, i.e., em funcáo daqueles dados dos
-quais ternos consciencia. Muito ao contrário. Dir-se-ia que o
que freqüentemente acontece é agirmos ou vivermos movidos por vetores (ou valores) dos quais ·ternos pouco ou nenhum conhecimento, no sentido de que dele náo somos necessariamente conscientes. Como dissemos páginas atrás, o
dado verbalizado obtido através de questionários pode ser
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enganoso; mesmo quando submetido as mais refinadas análises estatísticas; neste caso, preferimos a leitura interlinear
de um discurso integral, náo fragmentado em frasesresposta, de tal forma inteirico a nos permitir apreender sua
estrutura. A análise dos fatos "cognitivos" realizada por
Mitchell converge para a primeira modalidade de "decoupage" ou corte sociológico, ao mesmo tempo que sua concepcáo de cognicáo parece ser restritiva a fatos de consciencia (no sentido restrito d·e serem conscientes). Ternos
assim, ao fim desse exame perfunctório da contribuicáo de
Mitchell ao nosso assunto, a proposicáo de urna questáo
algo ilusória: o status antitético da relacáo comportamento/
cognicáo.

3. O llusório e o Real
Aoque nos parece, a base dessa ilusáo estarla em dois
mal-entendidos: um diz respeito a colocacáo do comportamento e da cognicáo num plano de realidade última, sobre
o qual o conhecimento sociológico se ·realiza inteiramente;
outro diz respeito a urna reificacáo da separacáo entre comportamento e cognicáo que principia apenas analítica e termina como geradora de duas instancias quase contraditórias. Tomemos o primeiro mal-entendido. Quando Mitchell
distingue entre suas diferentes modalidades de conhecimento, urna, a de número quatro ("explana~áo étnica analítica"), que teria o privilégio de ser chamada de científica,
deixa de incluir como um dos postulados teóricos solidários
da interpretacáo científica a busca de níveis de realidade
cada vez mais profundos. Se; por exemplo, o "conheci- ·
mento" se satisfaría com a apreensáo de níveis epidérmicos
da realidade, como a "funcáo manifesta" de urna dada instituicáo, ou se deveria ir além prosseguindo a análise científica para apreender a "funcáo latente" da mesma institui14
cáo • Advertindo que o uso deste exemplo náo deve ser
tomado como comprometimento nosso com urna abordagem
. funcionalista, cabe reter a indicacáo de que os fatos devem
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ser examinados criticamente, isto é, devem ser despidos de
sua aparencia para serem revelados em toda sua sign~fic~
~ao. E por exame crítico queremos dize~ que. o pro~ri~
"fato" científico é susceptível de constru~ao ep1stemolog1ca 15 • Ao tomar comportamento e cogni~ao, Mitchell parece
se fixar nas instancias empíricas manifestas, como as escolhas de alojamento ou as percep~oes de distancia social observadas em Zambia. Embora se deva reconhecer o importante papel da análise quantitativa no desbastamento dos
dados, no sentido de submete-los a urna adequada leitura
sociológica, eles por si só já estariam comprometidos com
aquilo que o p~squisador concebe ser "fato cognitivo" ou
"fato comportamental". Já há um a priori colocado ao lado:
é a própria teoría de que se vale o pesquisador. Seriam os
próprios "pressupostos teóricos" de que fala Mitchell?
Como ele náo os explicitou, nem os discutiu, tudo indica que
foi por que náo considerou relevante examinar o próprio
fato cognitivo ou comportamental como algo construído teoricamente (ou "constituído" com os bias "científicos"),
limitando-se a explicitar - no seu próprio trabalho - pressupostos metodológicos, tomando-os como os únicos responsáveis de urna carreta explana~áo analítica do fenómeno étn1co. e:
Os pressupostos teóricos de nosso autor parecem
afastá-lo (e também afastar o leitor) de qualquer interroga~áo sobre a dimensao inconsciente da vida social, como se
respostas dadas a perguntas diretas a entrevistados sobre a
admissáo de um membro de um grupo étnico, arbitrariamente especificado, na sua rede de parentesco, na sua vizinhan~a, no seu trabalho, como seu comensal, etc. etc.' fo~e
cessem apoio empírico adequado para assegurar ao analista
estar ele operando com a "visao do mundo" dos agentes em
questao. Embora tais dados sejam necessários, nao sao ~ufi
cientes para nos prover de informa~oes que nos perm1tam
chegar aos fatores responsáveis por decisoes eventualmente
tomadas. Por outro lado, essas decisoes "apanhadas" ao
nível do comportamento - mais individual do que grupal,
seja dito - , elas próprias pouco podem revelar sobre o con-
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texto social que as condicionou, como veremos mais adiante
quando tratarmos do segundo mal-entendido. Agora,
impoe-se esclarecer alguma coisa a respeito dessa dimensáo
inconsciente a que nos referimos. Para tanto, nada como
trazer dois clássicos do pensamento antropológico, Mauss e
Sapir, evocando algumas de suas considera~oes que nos parecem fundamentais para a constitui~ao científica do fato
sociológico (vis-a-vis antropológico). Embora ambos sejam
16
de forma~áo intelectuaJ bastante diferente , suas posturas
teóricas em rela~áo ao alcance do conhecimento do social
sáo extraordinariamente convergentes. Ambos partero da
experiencia lingüística e, cada um a seu modo, sustentam
ser a dimensao inconsciente o objetivo último da ihvestiga~ao
do real. É assim que Mauss nos recomenda que "da mesma
maneira que o lingüista deve encontrar sob as transcri~oes
falsas de um alfabeto os verdadeiros fo nemas que foram
pronunciados, mesmo sob as informa~oes melhores de indígenas (. .. ) o etnógrafo deve encontrar os fatos profundos,
quase inconscientes, porque eles somente existem na tradi17
~áo coletiva (Mauss, 1969: 369 ). Em outras palavras, tratase de chamar a aten~áo do pesquisador para o fato de que
os agentes sáo freqüentemente os últimos a saber exatamente o que pensam e o que fazem: "As melhores informa~oes sáo, pois, erradas, se se lhes toma pela letra" - diz
Mauss, e acrescenta: "Há dificuldades constantes para se
alcan~ar os verdadeiros fatos" (Mauss, idem). A concep~áo
de que os costumes, a exemplo da linguagem, sáo urna
"propriedade cujo proprietário é inconsciente" 18, coincide
com o essencial da posi~áo teórica de Sapir frente a natureza da conduta humana, i.e., do comportamento sóciocultural.
Em urna comunica~áo a um simpósio sobre o Inconsciente, realizado em 1927, Sapir procura pór em discussao
suas idéias sobre a padroniza~áo inconsciente do comportamento em sociedade (Sapir, 1949: 544-59), dizendo que ela
"consiste náo em urna fun~áo misteriosa de urna mente social ou racial refletida nas mentes dos indivíduos membros
da sociedade, mas meramente numa típica inconsciencia de
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parte do indivíduo quanto aos contornos, demarca~óes e
significat;óes da conduta que ele está "todo o tempo implicitamente seguindo" (p. 548). Tomando também a linguagem
como a instancia onde típicamente se podem observar, grat;as a análise lingüística, a ocorrencia de regras evidentemente náo conscientizadas pelos falantes, comenta que
nada é arbitrário ou acidental ou mesmo curioso na estrutura de urna palavra ou de um discurso: "Qualquer elemento cai em seu próprio lugar de acordo com regras logicamente formuladas que podem ser descobertas pelo investigador mas das quais os próprios falantes náo tem mais conhecimento do que os habitantes da lua" (Sapir, 1949: 553).
N áo .satisfeito em exemplificar esta capacidade de padroniza~áo inconsciente do comportamento em sociedade com a
linguagem falada (ou escrita), Sapir refere-se aoque se poderia chamar de urna linguagem dos gestos; precisamente
um campo que tradicionalmente (ao menos na época daquele Simpósio) o gesto estava numa certa liminaridade
8
entre o "organico" e o "cultural" • "Com9 tudo mais na
conduta humana, o gesto está radicado em necessidades
reativas do organismo, mas as leis do gesto, o código náo
escrito das mensagens e respostas gesticuladas, sáo obra ·
anónima de urna elaborada tradi~áo social." (Sapir, 1959:
556)
Esse inconsciente, que nada tem de jungiano - como o
próprio Sapir fez questáo de sublinhar (Sapir, 1949: 548) e
· qu~ Lévi-Strauss riáo fez por menos em sua introdu~.áo a
Mauss· (Lévi-Strauss, 1950: XXXII) -, torna-se ass1m o
ponto nodal daquilo que Bourdieu denominou de "princípio
de náo-consciencia", presente em todo pensamento sociológico que náo se queria espontaneo e ingenuo; chama, inclusive, o depoimento de clássicos como Marx, Durkhei~ e
mesmo Weber, para mostrar que a utiliza~áo desse princípio é responsável por um tipo de rompimento com a ilusáo
de ser a sociedade transparente a seus. agentes. Durkheim,
que exige do -sociólogo que ele penetre no mundo social
como em um mundo desconhecido, reconhece a Marx o.mérito de ter rompido com a ilusáo de transparencia: "Cremos
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fecunda essa idéia - escreve Durkheim - de que a vida
social deve se explicar náo pela conce~ao que dela fazem
aqueles que nela participam, mas pelas causas profundas
que escapam a consciencia" (apud Bourdieu, 1973: 30); perfeitamente compatível com o que Marx quis dizer quando
escreveu que "na produ~áo social de sua existencia, os homens travam rela~óes determinadas, necessárias, independentes de sua vontade" (apud Bourdieu, idem). O princípio
da náo-consciencia rompe assim com essa ilusáo de transparencia de que os estud~s de rela~óes interétnicas ou "raciais" náo se libertaram de todo. Por isso, o trazermos o
tema do náo-consciente (que preferimos ao termo inconsciente, por razóes óbvias) nao deve ser considerado como
extemporaneo, como desnecessário ao desenvolvimento do
assunto central deste capítulo. As perspectivas de investiga~áo do fenómeno étnico abertas por Mitchell podem servir
de um roteiro metodológico da maior utilidade, desde que
possamos refonnular alguns de seus pressupostos teóricos,
visivelmente inibidores de um conhecimento mais profundo
do real. Tanto a cogni~áo étnica (i.e., do "fato" étnico)
quanto o comportamento interétnico (i.e., o que emerge das
rela~óes étnicas) sao orientados para valores que freqüentemente escapam do horizonte perceptivo dos agentes.
Claro que. náo se trata aqui de transformar a Antropología
em uma nova Axiologia, disciplina filosófica por excelencia.
Tais valores estariam contidos em ideologias, estas sim passíveis de investiga~áo científica. E já náo .s e definiu etnia
(mais particularmente a identidade étnica) comó estreitamente solidária de ideologías? Voltaremos ao problema
adiante.
O segundo mal-entendido diz respeito a uma separa~áo
entre cogni~áo e comportamento que, de analítica, passa a
ser substantiva, se a ela náo estivermos atentos. Queremos
ferir aqui um ponto especialmente importante quando acabamos de trazer a discussáo o tema ideología. Estamos nos
referindo as rela~óes sociais, que deveriam estar sempre
presentes em qualquer estudo do social (leía-se também cultural), mas que muitas vezes - e em muitos autores - elas
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náo cumprem senáo um papel de intrusas. Ora, náo estamos cometendo nenhuma heresia se afirmamos que cogni~áo perceptiva e comportamento somente sáo inteligíveis
ao analista a condi~áo de serem considerados como frutos
de rela~óes sociais. Tais rela~óes é que engendram o nosso
comportamento padronizado e nossa potencialidade perceptiva ou cognitiva, esta última, naturalmente, mediada por
ideologias igualmente produzidas por agentes inseridos nessas rela~óes sociais. O perigo de urna reifica~áo de urna radical · separa~áo entre cogni~áo e comportamento (nos termos de Mitchell) se desvanece se pudermos mediá-los por
rela<:;óes sociais e ideologias. Se tomarmos ideologia na
acep<:;áo de Poulantzas por exemplo - como já o fizemos no
capítulo II -, ao menos como base de argumentacáo, veremos que ela "consiste, realmente, em um nível objetivo específico, em um conjunto com coerencia relativa de representa<:;óes, valores e cren<:;as; (... ) A idelologia está a tal ponto
presente em todas as atividades dos agentes, que náo se
pode diferenciar de sua experiencia vivida" (N. Poulantzas,
1969: 263-64.) Essa experiencia, de natureza coletiva, está
"colada" a ideologia, da qual náo se desprende senáo por
meio de análises sociológicas adequadas. Seu caráter náoconsciente, comum a todas representacóes coletivas, faz da
ideologia um alvo ao qual deve convergir prioritariamente a
indaga<:;áo científica, na medida em que é ela - e náo o
sistema cognitivo (aqui tomado unicamente como fenómeno
de consciencia) - o ponto estratégico para compreendermos o comportamento interétnico. Estamos insistindo com o
termo interétnico, urna vez que ele real<:;a a natureza relacional da etnicidade - como já tivemos a oportunidade de
fixar ao tratarmos da natureza contrastiva (portanto relacional) da identidade étnica. Parece-nos, assim, que a via
proposta por Mitchell para dar conta da estrutura da etnia
ou etnicidade, focalizando os fenómenos cognitivos (como
ele os concebe) e os comportamentais, limita extremamente
a análise sociológica. N este sentido, parece ria-nos mais correta urna via analítica que combinasse a focaliza<:;áo das rela<:;óes sociais, particularmente interétnicas, com as ideolo-
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gias étnicas por elas, ou a base delas, engendradas. Tais
ideologías étnicas, como focos estratégicos de análise, teriam o mérito de conduzir o pesquisador ao próprio cerne
da etnia - como procuraremos demonstrar.
As ideologias étnicas, exprimam elas movimentos sociais de caráter reformista, separatista, revolucionário ou
messianico (veja-se o capítulo 111), remetem-nos todas a um
estado crítico, i.e., de crise, do grupo ou ·dos grupos sociais
envolvidos. A identidade étnica, como urna ideologia altamente "etnocentrica", torna-se de tal forma um marco de
referencia, de modo a contaminar todas as rela~óes sociais
contidas no sistema interétnico e, por conseqüencia, o comportamento dos agentes nele inseridos que, por sua vez,
ganha grande "visibilidade" nestas situacóes de crise, a
ponto de permitir urna apreensáo privilegiada da etnia,
como foco substantivo de análise. Embora a etnia se atualize num grupo. "adjetivando-o" ou, em outras palavras,
definindo-o, atribuindo-lhe tal qual identidade (ao grupo e,
por conseguinte, aos seus membros), ela o faz na medida
em que se constituí como um conjunto de atributos ideativos
e valorativos, impregnados de um "nós" que, em sua forma
típica, resplandece em autolatria, concebendo-se igualmente autógeno e senhor de seu destino. Náo é difícil aceitar que tal conjunto é ele mesmo urna ideologia, apenas centrada num "ego coletivo" - se nos é permitido o paradoxo
- , ele próprio transposto para um plano imaginário como
urna representa~áo de rela~oes réais socialmente vividas
pelos agentes. E náo é difícil igualmente considerar que o
pesquisador náo terá maiores dificuldades em captar essa
ideologia, esse conjunto de atributos, se atentar para a atividade discursiva dos agentes; neste caso será sobre o "discurso étnico" que o analista deverá se debru~ar a fim de
desvendar sua estrutura. E, neste sentido, ás ideologias (étnicas) especialmente aquelas produzidas por movimentos
sociais, impóem-se como a matéria-prima de urna análise
que pretenda romper com a ilusao da transparencia de que
nos fala Bourdieu. A etnia serviría, finalmente, como o código, a "gramática" de urna linguagem social, capaz de
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orientar os agentes interétnica.

4. Conclusáo:

de modo subliminar -

Defini~áo

na

situa~áo

do Campo Semantico da Etnia

Como trabalharmos de forma mais conclusiva a no~áo
de etnia, conforme a concebemos ao longo das considera~óes até agora feitas, de modo a propó-la - mesmo provisoriamente - ao nível de urna defini~áo? Ao seguirmos os
passos de Lévi-Strauss em sua defini~áo do campo semanticp no qual se situam os fenómenos comumente agrupados
sobo nome de totemismo, deveremos obedecer ao seguinte
método:
"l.º) Definir o fenóméno (que no nosso caso é etnia RCO) proposto para estudo como urna rela~·áo entre dois ou
mais termos reais ou virtuais; 2. 0 ) Construir o quadro de
permuta~óes possíveis entre seus termos; 3. º) Tomar este
quadro como objeto geral de Urna análise que, somente a
esse nível, possa alcan~ar conexóes necessárias de maneira
a quE o fenómeno empírico seja visualizado inicialmente
apenas como urna combina~áo possível entre outras, a partir das quais o sistema total deva ser previamente reconstruido" (Lévi-Strauss, 1962: 22-3). Consideremos que o
termo etnia abrange duas séries, urna envolvendo identidades 20, outra padróes culturais. Na série de identidades estamos classificando dois tipos diferentes de mecanismos. de
identifica~áo: um prlmeiro tipo compreenderia identidades
assumidas por membros de grupos minoritários (indios, negros etc.) inseridos em ·sistemas sociais globais (como as sociedades nacionais); um segundo tipo compreenderia identidades assumidas por membros de sociedades anfitriás,
portanto majoritários em situa~oes de coµtacto com identidades do primeiro tipo. Na série cultural estamos nos propondo a classificar padróes de conduta (social, religiosa,
económica etc.) que, grosso modo, sejam solidários ao que,
na literatura antropológica, habituamo-nos a denominar de
sociedade Simples e sociedade Complexa; . a aplica~áo dos
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termos "simples" e "complexos" a no~ao de cultura é bastante arbitrária; mas decidimo-nos por eles em lugar de adjetivos indubitavelmente erróneos - ainda que melhor
adaptados ao substantivo cultura - como "primitivo" ou
"civilizado", ou insuficientes como sociedades de "pequena
escala" ou de "grande escala", conforme os esquemas
durkheimianos dos Wilson (G. & M. Wilson, 1945: 24-30), ou
ainda os igualmente inadequados conceitos redfieldianos de
"pequena tradi~áo" e "grande tradi~áo" (R. Redfield, 1956:
Cap. II). De todas essas antinomias as nossas no~óes - aquí
empregadas - de "padróes culturais simples" e "padróes
culturais· complexos" se nutrem um pouco, sem contudo
com quaisquer delas se confundir inteiramente: a expressáo
antinómica "Simples/Complexo" implica apenas a oposi~áo
entre culturas compatíveis com sociedades "simples", de
"pequena escala" "pequena tradi~áo"', algumas -delas
"primitivas", e culturas compatíveis com sociedades "complexas", de "grande e.scala", "grande tradi~áo", certamente
"civiliza~óes". A arbitrariedade de nossa decisáo permitirá,
entretanto, a fixa~áo de rela~óes entre um conjunto de termos, usualmente associados a etnia, além de possibilitar a
constru~ao de um quadro de permuta~óes entre eles, com
. vistas a "domesticar" logicamente o fenómeno empírico.
Esquematizando, ternos:
IDENTIDADE ----Minoritária Majoritária
CULTURA
Simples
Complexa
Combinando de quatro maneiras os termos, dois a dois,
mantendo-se separadas e paralelas as séries em questáo,
ternos:

IDENTIDADE
CULTURA

(+)

(-)

(+)

(-)

1
Minoritária

2

3
Minori· tária

4

Majoritária

Majoritária

Simples Simples Complexa Complexa
..

Nota: O sinal positivo(+) indica a aplicabilidade do conceito
etnia.
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De conformidade com o método que adotamos, pode-se
falar ~om Lévi-Strauss que "a cada urna dessas quatro
combinac;óes correspond~m fenómenos observáveis em
u rna ou várias populac;óes" (Lévi-Strauss, 1962: 23). Embora
n ossos termos e nossas séries nada tenham a ver com termos e séries utilizadas por Lévi-Strauss em sua definic;ao
operatória de totemismo, eremos que chegamos a resultados bastante semelhantes do ponto de vista lógico, a saber a
construc;ao prévia de um sistema total capaz de conter o fenómeno é tnico juntamente com seus limites. Assim, vejamos : a primeira combinac;ao [ 1 J implica grupos minoritários
detentores de "padroes culturais simples", comumente observáveis, por exemplo, em áreas de "fricc;ao interétnica",
onde mante m relac;óes assimétricas de sujeic;ao junto a segmentos regionais da sociedade complexa (teríamos aquí os
grupos indígenas brasileiros "inseridos em sistemas interétnicos" conforme relac;ao que elaboramos em R. Cardoso de
Oliveira & L. de Castro Faria, 1971); implica também grupos
igualmente "simples" articulados entre si a base de relac;oes
também assimétricas mas de caráter hierárquico (como os
Kinikináu do sul de Mato Grosso ou os Makú do alto Rio
Negro, articulados respectivamente com os Terena e os Tu21
kano/Baníwa). A segunda combinac;ao [2] implica também
grupos portadores de culturas "simples" que náo vivem nenhum tipo de relac;ao de relac;ao interétnicas (sáo os isolados) ou vivem relac;oes interétnicas simétricas, Le., igualitárias, o que nos permite atribuir-lhes identidades quase "majoritárias" ou, pelo menos, identidades decididamente
22
náo-minoritórias ; reconhecendo que o termo "majoritário"
nao é tao feliz para exprimir as identidades dos xinguanos,
por exemplo, a arbitrariedade de sua utilizac;ao tem a seu
favor o fato de chamar a atenc;ao para o caráter limite desta
combinac;ao, a apontar urna situac;áo empíricamente rara,
como a indicar sua transitoriedade para situac;oes étnicas
abrangidas pela primeira combinac;ao. Certamente que esta
segunda combinac;áo rejeita etnia como um conceito ade23
quado a análise dos fenomenos por ela abrangidos • A terceira combinac;áo [3] apanha grupos claramente minoritá-
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ríos, sociologicamente falando, portadores, contudo, de
pautas culturais que de modo algum pode riam ser classificadas d e "simples" : ou porque as culturas originais de grup os migrantes, por exemplo, como chineses, japoneses ou
ára bes, estejam longe de poder ser considera das "simples"
_ mesmo na ampla concepc;áo em que estamos usando o
termo; ou porque suas culturas, originariamente "simples",
Iograram "complexar-se" pelo processo aculturativo a ponto
dessas minorías eliminarem quaisquer barreiras ou distancias culturais significativas frente aos membros da sociedade anfitria (como é o caso das populac;oes d e origem africana rurais e urbanas ou de origem indígena - como certos
contingentes de índios Terena citadinos ou certos grupos
tribais remanescentes encontradic;os no nordeste brasileiro).
Finalmente, a quarta combinac;ao [41, reme te-nos para situac;óes onde claramente o concei to etnia nao se aplica:
tratar-se-ia aquí de populac;óes anfitrias, nacionais, evidentemente majoritárias e portadoras de padróes inequívocamente "complexos": as relac;óes entre elas seriam relac;oes
e ntre nac;óes. Como se falou no princípio do capítulo, etnia
e xprime urna forma de interac;ao entre grupos culturais articulados num contexto social comum - como observou corretamente Abner Cohen. E como etnia é um conceito relacional, urna rela<;áo, as populac;óes nacionais transformamse em etnias apenas quando interagem com grupos minoritários, passando a ser orientados por ideologías étnicas (ou
raciais) e investindo-se em identidades sociais contrastantes,
marcadas por símbolos étnicos.
Definido o campo semantico em que tem lugar os feno•
menos ditos étnicos, torna-se - a nosso ver - bastante
mais fácil ao pesquisador (dedicado ao estudo das relac;oes
étnicas) de um lado partir para a elaborac;ao de modelos
explicativos progressivamente mais abrangentes e de outro,
fixando seus limites, dedicar-se a problemas efetivamente
suscetíveis de equacionamento em termos da teoria dos sistemas interétnicos . Nao se quer dizer aqui que nao sobra~
questoes a resolver .. Pelo contrário, apenas que estas questóes poderao ser mais eficazmente propostas se forem
o re.
.
1
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sultado de reflexóes assentadas nao somente nos dados empíricos mas no fato étnico, constituído teoricamente - como
procuramos mostrar. Se lograrmos oferecer urna (certamente nao a única) maneira de organiza~ao do terreno onde
floresce urna pluralidade de teorias e de modelos de explica~ao e de descri~ao dos fenomenos étnicos, estaremos caminhando para reduzi-las a um plano de coerencia e de
comparabilidade indispensável a elabora~ao científica. E
certamente as difi~uldades inerentes a apreensao de um fenomeno muitas vezes fugaz e ilusório poderao ser razoavelmente superadas.

(\
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NOTAS DO CAPÍTULO IV

/

1 A. Koyré, Études Galiléennes (194Q), apud Bourdieu et alii , 1968: 64.
2 Verbete de Emilio Willens, Dicionário de Sociologia: (1961) "Grupo
biológica e culturalmente homogeneo. O termo náo é sinónimo de
r~a, pois a palavra ra9a tem um sentido exclusivamente biológico. Os
membros de urna· etnia possuem tra9os somáticos em comum, fazendo
parte de urna divisáo racial mais ampla . Ao mesmo tempo
caracterizam-se por urna reiativa uniformidade cultural. Há etnias que
vieram a constituir na9óes. Outras vezes, porém, urna na9áo abrange
várias etnias."
3 Verbete de Caroline F. Ware, Encyclopediae of the Social Sciences
(1962).
4 Verbete de Melvin M. Tumin, A Dictionary of the Social Sciences
(1965).
5 Verbete de H . S. Morris, International Encyclopediae of the Social
Sciences, vol. 5 (1968).
6 André Lalande, Vocabulaire Technique ei Critique de la Philosophie,
verbete "Substancia", sentido B.Define " substancialismo" como sendo
a "doutrina que admite a existencia de urna substancia ou substancias
(no sentido B)" como "oposta a fenomenismo". Como produto de urna
rela9ao - social, por excelencia-, etnia está presa a suas origens e,
portanto, "colada" a grupos sociais (como veremos adiante), tal como
urna ideologia está enraizada nas condi9óes (sociais) que a engendraram.
7 Bastaria indicar a coletanea publicada na Cole9áo Debates da Editora
Perspectiva, intitulada Ra9a e Ciéncia, volumes 1 e 11.
8 Nao cabe aqui examinarmos críticamente conc~itos e defini9óes de
Cultura. O leitor interessado poderá encontrar comentários sobre a
postura teórica de Bohannan, publicados ao fim de seu artigo, seguido
de sua réplica. Destaque-se os comentários de D. Epstein, G. Gjeissing
e D. Schneider.
9 Em seu artigo "A Crise Moderna da Antropología" (1962) Lévi-Strauss
chama a aten9áo para essa característica da Antropologia Social de
estudar "o outro", o que lhe assegurará continuidade mesmo na hipótese do desaparecimento das "culturas exóticas". Afinal de contas, o
exótico é produto de urna rela9áo entre o sujeito cognoscente e o objeto cognoscível; portanto, transformar o " familia r" no " exótico" é urna
arte metódica e constitui a própria essencia da abordagem antropológica. Essa é a mensagem levistraussiana. Por outro lado, a etnia .como a categoriza9áo "do outro" - mais se impóe a perce1>9áo do
antropólogo como o "exótico natural", remanescente, coexistindo num
"contexto social comum" - como diria Cohen - com o próprio pesquisador.
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10 "Um termo comum abrangente que é usado para indicar grupos étnicos, nacionais, raciais e culturais etc. , é mi noria ou grupo minoritário
(Melvim M. Tumin, 1965: 244).
11 Quando est-e capítulo já estava escrito Jemos um pequeno trabalho de
W. W. Isajiw (1974), no qual o autor apresentava urna interessante análise de defini~óes de etnicidade. Seu trabalho segue muito de perto as
conclusóes de F. Barth - da qua) tratamos extensamente no capítulo 1
deste livro - indicando a dupla limita~áo do fenómeno etnia (ethnicity): um limite " interior", mantido pelo processo de socializa9ao e um
limite "exterior", mantido pelo processo de rela9óes intergrupais. Na
medida em que é ainda aqui o grupo étnico o sujeito substantivo de
reflexao, Isajiw nada acrescenta as nossas preocupa9óes de apreender
a etnia como tal. E como um dado revelador de como esse autor está
longe da linha de nossas reflexóes bastaría mostrar sua aparente surpresa (e rejei9ao) com a aceita9ao de Bernard Rosen (1959) de urna
estreita conexao entre etnia e valor: "Aparentemente, o estudo de
Rosen implícitamente aceita que existe alguma conexáo inerente entre
etnicidade e orien.ta9óes valorativas, mas nao sabemos porque deveriam existir" (lsajiw, 1974: 112).
12 Pre ferimos o termo impressóes em lugar de traduzir "cues" por deixa
(termo de técnica teatral e , igualmente, termo coloquial para exprimir
um certo tipo de informa9áo auxiliar) ou dica (expressáo de gíria).
Deixa ou dica exprimem, assim, o sentido do termo impressóes no contexto do autor.
13 Mais do que no primeiro tipo, em que o autor se vale da n09áo de
"senso comum" para dizer da natureza das constru90es nativas da realidade, agora, neste terceiro tipo, que trata de "interpreta9óes de
senso comum" caberia sublinhar que a tradu9áo portuguesa do termo
common sense nem sempre é fiel aquilo que na língua inglesa se pretende denotar: common sense , se de um lado exprime senso comum,
de outro exprime bom senso, sentido - a nosso ver - preponderante
neste terceiro tipo. Esta é a razáo desse tipo de interpretacáo poder
coincidir com a interpreta9áo científica.
14 Essa distin9áo entre fun9óes "latente" e "manifesta", feita por Robert
Merton (R. K. Merton, 1951: 61-81) tem aqui valor apenas ilustrativo,
e nquanto o exemplo aponta para urna separa9áo implícita de dois níveis fenomenicos: como na investiga9áo da guerra na sociedade Tupinambá (conforme nos mostra Florestan Fernandes, 1952), a captura de
cativos e a vingan9a guerreira estáo a nível da consciencia do grupo
indígena (cumprindo assim, em linguagem funcionalista, urna "fun9áo
manifesta"), a solidariedade tribal, fortalecida pela atividade guerreira, coletiva, estaría a nível náo-consciente (cumprindo, igualmente
em termos mertonianos, sua "fun9áo latente"). Afirmando que a descoberta das " fun9óes latentes" representam um significativo progresso
no conhecimento sociológico, Merton consegue escrever páginas admiráveis e ainda bastante atuais a um leitor interessado em enxergar
além do esquematismo funcionalista, captando sua mensagem epistemológica, a saber, o status de um conhecimento que náo se satisfaz
com a apa.réncia da realidade social, descendo as suas estruturas mais
profundas.
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15 Para fa larmos com Piaget, "cada 'fato' científico constitui: a) Urna resposta a urna questao; b) Urna constata9áo ou leitura; c) Urna série de
i nterpreta~óes já implícitas tanto na própria maneira de apresentar o
problema, quanto (... )na constata9ao como tal, ou leitura da experiencia, e explícitas na maneira de compreender essa resposta dada pelo
real a questao formulada" (Jean Piaget, 1969: 122). Logo, o fato científico está ungi~o de pressupostos que, numa análise crítica, devem ser
explicitados. E o que se tentará fazer com os pressupostos ou postulados teóricos de Mitchell.
16 Marcel Mauss, urna legítima manifesta~áo do pensamento frances, via
Année Sociologique; enquanto Edward Sapir, apesar de nascido na
Pn1ssia (e 12 anos antes de Mauss) "é urna autentica expressáo da
cultura norte-americana" - no dizer de um dos seus melhores exegetas, o falecido Professor Joaquim Mattoso Camara Jr. - "onde se integrou ainda na infancia, ao emigrar com a família para os Estados
Unidos aos 5 anos de idade" (E. Sapir, 1954, nota n. 0 1 do tradutor
Mattoso Camara Jr.).
17 Num artigo anterior (R. Cardoso de Oliveira, 1973, notan.0 1, capítulo
11 deste livro), tivemos a oportunidade de usar essa mesma referencia
.
'
acrescida de comentários de Lévi-Strauss - que sistematicamente tem
se valido das descobertas de Mauss para, ele próprio, fundamentar
sua postura estruturalista (Cf. a Introdu~áo de Lévi-Strauss a obra de
Mauss, Sociologie et Anth~opologie). É assim que o lugar da dimensáo
inconsciente no pensamento de Mauss foi bastante estudada por
Lévi-Strauss e ocupa urna posi~áo central na própria teoria estruturalista (Cf. Yvan Simonis, 1968; Ino Rossi, 1973).
18 Afirma9áo de um missionário, citado por Mauss (M. Mauss, 1969: 368).
Vale assinalar que esses comentários de Mauss que estamos evocando
foram feitos numa aula inaugural ministrada em 1902.
.
19 Assinale-se que o artigo hoje clássico de Hertz, sobre a proeminencia
da máo direita, data de 1909 (Robert Hertz, 1970). O uso da máo direita , tanto quanto certos gestos, goza dessa liminaridade, dessa transi~ao do organico ao cultural, sobrepondo-se, entretanto. o cultural.
20 Aquí se tentará um desenvolvimento do que se discutiu sobre identidade étnica nos capítulos 1 e 11.
21 Os grupos que mantem rela~C>es assimétricas estáo classificados em
dois dos tipos (tipo 2 e tipo 3) gerados pela "matriz de sistemas interétn~cos" por nós elaborado no capítulo anterior; enquanto um dos tipos
(tipo 3) marca urna sujei~áo inerente a urna estrutura de classes, o
outro tipo (tipo 2) supóe rela9óes simplesmente de status, comuns em
sistemas de estratifica~áo.
22. Em complem.e nta9áo da nota anterior (21), vale indicar que as identidades englobadas por essa segunda combina~áo correspondem ao
tipo 1 gerado pela aludida " matriz de sistemas interétnicos".
·
23 Nessa segunda categoría etnia nao terá senáo um sentido meramente
descritivo, enquanto remete o leitor a n09áo tradicional de "grupo étnico" (como unidade social e culturalmente diferenciada); mas jamais
ela terá aqui - nos termos de nossa defini9áo de seu campo semantico
- qualquer valor analítico, razáo pela qual assinalarnos essa categoría
como sinal (-) negativo;
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