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Darcy Ribeiro .
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- sociólogo brasileiro de proje~io
internacional - resume dois de seus
principais ensaios - As Américas e a
Civilizafao e O Processo Civilizatório e submete suas idéias ao debate de renomados
cientistas sociais dos Estados Unidos,
Egito, Canadá, Brasil e Tcheco-Eslováquia.
Ao lado do texto desses expresslvos
comentadores, publica-se nesta obra
a réplica do autor.

Configura~oes Histórico-Culturais
dos Povos Americanos
é livro estimulante, rico de informa~óes
científicas, de excepcional import4ncia
para todos quantos se interessem pelos
temas propostos pela .moderna Antropología.
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DOIS ENSAIOS -ANTROPOLóGICOS
EM DEBATE
Compóe-se este volumc de dois estudos
de Darcy Ribciro, .cientista social brasilci·
ro de proje~ao . em todo o mundo culto.
O primeiro - Con/igur(]fÓes Hist6ricq- .
Culturais dos Povos Americanos - cons..
titui urna súmulá, em .forma de ensaio, do .
seu livro As Américas e q CivllitáfDo, ·em
que analisa o "process0 de f orma~io e cau..
sas do desenvolvimento desigu~l dos povos
·americanos", obra já lan~ada por editores
de Washington, New . York, Caracas, Bue..
nos Aires, Frankfurt, Mi.lio e Lisboa.
O segundo é um resumo, de O Processo
Civilizat6rio ~ Etapas da Evolurao S6cioCultura/, livro já célebre na bibliografia
antropológica univcr8al e que pode ser lido
também em ingles, castelhano e italiano.
A esses cstudos juntam-se comentários
críticos as pol6micas. propostas de Oarcy
Ribeiro, bem como a réplica do a~tor, publicados em Current Anthropology e por
el~ solicitados. Esta revista, o mais impor~
tante periódico de Antropologia dos Estados Unidos, introduziu urna nova modalidade de debate e· divulga~io de estudos
científicos - o chamado CA Treatment:
a revista· submete os trabalhos de grande ·
relev4ncia teórica que deseja publicar a
urna avalia~o crítica :prévia por um grupo
·de antropólogos de diver$3s nacionalidades,
e~olhidos entre os mais inieressados no te..
ma. Estas avalia~óes sáo ·enviadas ao autor
para que redija a sua réplica. Finalmente
sio publicados o texto original, os comentários críticos, a réplica e a bibliografia citada pelo autor e comentadores.
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Nota Introdutória

neste volume dois trabalhos de Darcy
Ribeiro. O primeiro, Con/igura90es Histórico-Culturais do~
Povos Americanos é urna síntese, na forma de um ensaio,
de seu livro As Américas e a Civiliza~ao - Processo de
f orm~ao e causas do desenvolvimento desigual dos povos
americanos,· o segundo é um resumo de O Processo Civilizatório -· Etapas da Evolu9ao sócio-cultural. A eles se
seguem comentários críticos e a réplica do autor, conjunto
este encomendado e publicado por Current Anthropology
(vol. 11 n.º 45 págs. 403/433, 1970). Esta revista, a mais
importante publica~ao de Antropologia de nossos dias, introduziu urna nova modalidade de debate e divulga9ao de
estudos científicos: o chamado CA Treatment. Consiste cm
submeter os trabalhos de grande relevancia teórica que
deseja publicar a urna avalia9ao crítica prévia por um grupo
de antropólogos de diversas nacionalidades, escolhidos entre
os mais interessados no tema. Estas avalia<;oes sao enviadas
ao autor para que redija sua réplica. Finalmente sao puREUNIMOS

.
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.....

blicados o texto original, os comentários críticos, a réplica
e a bibliografia citada pelo autor e pelos comentadores. (*)
A estes textos - em virtude do interesse que apresenta
para a compreensao dos mesmos temas - juntamos o epí1ogo a edi9ao alema de O Processo Civilizatório (1972,
Frankfurt, Suhrkamp Vellag), de Heinz Rudolf Sonntag.
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Configura~oes Histórico-Culturais
dos Povos Americanos
I

-

O mesmo conjunto foi publicado no Uruguai (Configuraciones Histórico-Culturales de los Pueblos Americanos, Montevidéu, 1970~
Ed. Arca) e no México (Con figuraciones, 1972, SepSetentas, Secretaría de Educación Publica) .
(*)

X
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Introducao :t-

A

coNTRmUI~Áo

da Antropología ao conhccimento
do processo de f orma~ao das sociedades nacionais modernase dos seus problemas de desenvolvimento é muito menor do
que seria desejável. Também é, provavelmente, rnuito menor
do que seria possfvel, apesar das evidentes limita~oes metodológicas com que se defrontam as ciencias sociais. Na
verdade, os antropólogos - como de resto todos os cientistas sociais - parecem preparados para empreender pes·
quisas acuradas sobre problemas restritos e socialmente
irrelevantes, mas pouco propensos a focalizar as questoes
cruciais com que se debatem as sociedades modernas, mesmo
as que se situam ·em cheio no seu campo de preocupa~áo
científica.
• &ta é urna versao revista do ensaio publicado em Current
Anthropology (vol. 11 n.º 45, 1970), apresentado também ao Con¡resso de Americanistas de Lima. no mesmo ano .

Representam reac;oes contra estas tendencias autolimitativas no campo da Antropologia, os esforc;os de alguns
estudiosos que se dispuseram a tratar problemas socialmente
relevantes e a elaborar teorias de alto alcance. Dentre outros,
contam-se: a tentativa pioneira de A. L. Kroeber (1944)
de focalizar os processos de transformac;ao das altas culturas; a de B. Malinovsky (1945), nos seus estudos sobre
dinamica cultural; a de R. Linton (1955) ao situar dentro
de um amplo esquema interpretativo as grandes tradic;oes
culturais; e, sobretudo, as de ·V. Gordon Childe (1937, 1946,
1951), de L. White (1959) e de J. Steward (1955) que
retomaram, em toda a sua amplitude, a perspectiva evolucionista. Sao também de grande relevancia os estudos de
R. Redfield sobre as formas e as transformac;oes das culturas
de folk (1941, 1953 e 1956); as tentativas de George Foster
para alargar o ambito de interesse e a capacidade explicativa dos estudos de aculturac;ao (1960 e 1962) e de J. Steward
por sistematizar e generalizar a grandes áreas os estudos de
comunidade (1950). ( 1 )
Principalmente com estas contribuic;oes é que conta hoje
quem se propoe compreender, dentro da pe-rspectiva antropológica, como os povos do mundo moderno vieram a ser
o que sao agora; quais os fatores de diferenciac;ao que
operaram e ainda operam sobre eles, responsáveis por suas
configurac;oes tao contrastantes no plano social e cultu.ral e
por seus graus tao díspares de integrac;ao na tecnolog1a da
civilizac;ao industrial.
Contribuicóes assinaláveis, a inda que menos elaboradas se
<ievem a J. Gillin (1947, 1949, 1955), a C. Wagley e M. Harris (1955),
a Eric Wolf (1955) e a Elman Service (1955) na reformulacao dos
estudos de áreas e de tipos culturais e na sua aplicacao as populacóes
atuais da América Latina. Merecem destaque especial os estudos de
G. Balandier (1955) sobre o colonialismo, referentes a Africa, de
O. Lewis sobre a cultura da pobreza (1959, 1961, 1963) e de P .
Worsley sobre o Terceiro Mundo .. Foram. igualmen!e d~ s.rande
utilidade ao nosso trabalho os ensa1os de mterpretacao histórica e
sociológica de J. C. Mariategui (1955), F . . Ortiz (1940), W. C.
Bennett (1953), A. Lipschultz (1944) , S. Bagu (1949 , 1952), E.
Williams (1964), F . Tannenbaum (1947), S. Buarque de Holanda
(1957, 1963), G. Freyre (1951, 1952) e C. Furtado (1959).
(1)
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Discutimos no presente trabalho alguns resultados alcan\'.ados nun: es_tu~o desta natureza, concernente ao processo
de forma~ao etn1ca e aos problemas de desenvolvimento dos
povos americanos ( 2) e, em particular do povo brasi.
(ª ) Para empreend·e r este estudo se ' fez necessário um
l eiro.
esforc;o de reavaliacao dos instrumentos conceituais com que
tem. op~rado a Antropologia na investiga~ao das sociedades
nac1ona1s modernas; de reformula~ao do esquema evolutivo ( 4 ) e de elabora~ao da ·presente tipologia histórico-cultural dos povos americanos. Os resuHados aqui apresentados
tem apenas o valor de indica~oes preliminares a urna
discussao mais aprofundada do tema.
O interesse básico do nosso estudo reside no exame do
pro~esso de f orma~ao de novas entidades étnicas pela interacao entre sociedades distintas, integradas em diferentes
t~a~ic;oes .culturais, dent;o. do enquadramento de processos
c~vzl!zat6rzo~. Com esta ultima expressao designamos os princ1pa1s mov1mentos da evolucao sócio-cultural correspondentes ao desencadeamento de sucessivas revol~oes tecnológica~ e a propagacao de seus efeitos sobre diversos povos.
Con~e~tuamos as ~evoluc;oes tecnológicas como inovac;oes
prod1g1osas no equ1pamento de ac;ao sobre a natureza e a
utilizac;ao de novas f ontes de energia que. urna vez alcanc;ad.as por urna sociedade, a f~zem ascender a urna etapa
ma1s alta no processo evolutivo. Esta progressao opera
através da multiplicac;ao de sua capacidade produtiva com
a. c~ns~q~ente ampliac;ao. do seu montante populacional, da
d1stnbu1~ao e da composicao <leste; da reordenac;ao das antigas for~~s de estratificac;ao social; e da redefini~ao de
setor~s _bas1cos da cultura. Opera, também, mediante urna
amphac;ao paralela do seu poder de dominac;ao e de explorac;ao dos povos que estao a seu alcance e que se fizeram

(2)_ Ribeiro, Darcy - As Américas e a Civilizaflío. Processo de
f ormacao e problemas de de~envolvimento desigual dos povos americanos. (E<litora Civilizacao Brasileira) Rio de Janeiro 1970
(3~ . ~ib~iro, D~rcy - Os Brasi/efros. l. T eoria d~ Brarll (Editora C1v1hzacao Bras1le1ra) 1975, (2! edicao), Rio de Janeiro.
_ (4) , ~ibeiro, Darcv - O Processo. Civilfr.atório - Etapas da Evolu~oo Soc10-Cu/tural. (Ed. Civ. Brasileira) 3.ª ed., 1975.
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atrasados na história por nao terem experimentado os mesmos progressos tecnológicos.
Cada um dos processos civilizatórios, ao expandir-se,
promove transfigura~óes étnicas dos povos que atinge, remodelando-os através da fusáo de ra~as, da confluencia de culturas e da integra~áo económica, para incorporá-los em
novas conforma~oes étnicas. Eles operam por duas vias
opostas, conforme afetem aos povos como agentes ou como
pacientes da expansao civilizadora. Primeiro, a aceler(lfaO
evolutiva, no caso das sociedades que, dominando autonomamente a nova tecnología, progridem socialmente, preser-·
vando seu perfil étnico-cultural e, por vezes, o expandindo
sobre outros povos, na forma de macro-etnias. Segund~, a
atualiza~ao histórica, no caso dos povos que, sofrendo <>
impacto de sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente,
sao por elas subjugados, perd·endo sua autonomia e corr.endo·
o risco de ver traumatizada sua cultura e descaracterizado·
seu perfil étnico.
A partir do século XVI se registraram duas revolu~oes
tecnológicas responsáveis pelo desencadeamento de quatroprocessos civilizatórios sucessivos. Primeiro, a Revol~i'íl>
Mercantil que, num impulso inicial de caráter mercantil
salvacionista ativou os povos ibéricos e os russos, lan~andO'
aqueles as conquistas oceanicas e, estes, a expansao continental sobre a Eurásia. Num segundo impulso, de caráter
mais maduramente capitalista, a Revolu~ao Mercantil, depois.
de romper a estagna~ao feudal em certas áreas da Europa,
lan~ou os holandeses, ingleses e franceses a expansao colonial no além-mar. Seguiu-se a Revol~ao Industrial que,
a partir do século XVIII, entrou a promover urna reordena~ao do mundo sob a égide das na~oes pioneiras na indus-·
trializa~ao, através de dois processos ~iv~lizatórios: a ex-·
pansao imperialista e a reordena~áo soc1absta.
No mesmo passo em que se desencadeavam estes sucessivos processos civilizatórios, as sociedades por eles atin-gidas como agentes ou como p~cientes, se con!igurav~m
como componentes díspares de diferentes forma~oes sóc10-culturais, conforme experimentassem urna acelera~ao evolu-tiva ou urna atualiza~ao histórica. Assim é que se modelaram, em conseqüencia da expansao mercantil-salvacionista,.
6

~celera~ao,
atualtza~ao, os

os lmpérios Mercantis Salvacionistas e, por
seus contextos Coloniais Escravistas. Mais
tarde, em conseqüencia do segundo processo civilizatório se
cristalizaram, por acelera~ao, as f orma~oes Capitalistas Mercantis e, por atualiza~ao, suas dependencias Coloniais Escravistas, Coloniais Mercantis e Coloniais de Povoamento.
Finalmente, como fruto do primeiro processo civilizatório
provocado pela R·evolu~ao Industrial surgiram, por acelera~ao, as forma~oes Imperialistas lndustriais e, por atualiza9ao, sua contraparte Neocolonial. E, em seguida, como
resultado de um segundo processo civilizatório, as f orma~oes
Socialistas Revolucionárias, Socialistas Evolutivas e Nacionalista Modernizadoras.
O processo global que descrevemos coro estes conceitos
é o da expansao de novas civiliza~oes sobre amplas áreas,
através da domina~ao colonial . de territórios povoados ou
da translada9ao intencional de popula~oes. Seu motor é um
desenvolvimento tecnológico precoce que confere aos povos
q~ ~ o empreendem o poder de impor-se a outros povos.
v1z1nhos ou longínquos, submetendo-os ao saqueio episódico
ou a explora~ao económica continuada dos recursos do seu
território e do produto do trabalho de sua popula~ao. Seus
resultados cruciais, porém, sao a difusao da nova civiliza~ao
mediante a expansao cultural das sociedades que promovem
a conquista e, por esta via, a forma~ao de novas entidades
étnicas e de grandes configura~oes histórico-culturais. A
atualiza~ao histórica opera por meio da domina9ao e do
avassalamento de povos estranhos, seguida da ordena9ao económico-social dos núcleos em que se aglutinam os contingentes dominados para o efeito de instalar novas formas
de produ9ao ou explorar antigas atividades produtivas. Esta
ordena~ao tero como objetivo fundamental vincular os novos
núcleos a sociedade em expansao, como parcela do seu sistema produtivo e como objeto de difusao intencional de
sua tradi~ao cultural, por meio da atua~ao de agentes de
por

domina~ao.

Na primeira etapa deste processo prevalecem a dizima9ao proposital de parcelas da popula~ao agredida e a
decultura~ao dos contingentes avassalados. Na segunda etapa,
tem lugar certa criatividade cultural que permite plasmar,
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com elementos tomados da cultura dominadora e da subjuga:da. um corpo de compreensoes comuns, indispensável par~
possibilitar o convívio e orientar o trabalho. Tal se da
através do desenvolvimento de protocélulas étnicas que
combinam fragmentos dos dois patrimonios dentro do enqua·
dramento de domina9áo. Numa terceira etapa, estas células
passam a atuar aculturativamente sobre seu contexto humano de pessoas desgarradas de suas sociedades originais,
atingindo tanto os indivíduos da popula~iio nativa, quanto
os contingentes transladados como escravos e, ainda, aos ·
próprios agentes da domina9iio e aos descendentes de todos
eles.
··
Estas células culturais novas tendem a amadurecer
como proto-etnias e a cristalizar-se como o quadro de auto-identifica9iio nacional da popula9iio formada na área. Numa
etapa mais avan9ada do processo, a proto-etnia se esfor~a
por independentizar-se a fim de ascender da .condi~ao de
variante cultural espúria e de componente exótico e subor- ·
dinado da sociedade colonialista, para a condi~ao de sociedade autonoma servida por urna cultura autentica. Estas restaura9ao e emancipa9ao só se alcan9am ao longo de um ·
processo extremamente conflitivo em que entram em conjun9ao tanto fatores culturais como sociais e economicos.
É presidido por um esfor90 persistente de auto-afirma9ao
política por parte da proto-etnia com o fim de conquistar
sua autonomía e se impor um projeto próprio de existencia.
Alcan9ada esta meta, está-se <liante de urna etnia nacional,, ·
ou seja da correspondencia entre a auto-identifica~ao de
um grupo como urna comunidade humana em si, diferenciada de todas as demais, com estado e governo próprios,
em cujo quadro ela passa a viver seu destino. Qu.ando estas
etnias nacionais entram, por sua vez, a expandir-se sobre
vastas áreas, colonizando qui9á outros povos, com respeito
aos quais passam a exercer um papel de domina9ao e de
reconstitui9ao sócio-cultural, pode-se falar de urna macro-etnia. Urna vez atingido, porém, certo domínio de expansao
étnico-nacional sobre urna área de domínio, a própria
atua9ao aculturativa e a difusao do patrimonio técnico-científico em que se funda a domina9ao tendero a amadurecer as
etnias subjugadas, capacitando-as para a vida autonoma.
8

Volta-se, assim, mais urna vez, o contexto contra o centro
reitor, quebrando-se os vínculos de domina9ao.
A situa9ao resultante é a de etnias nacionais autónomas em intera~ao urnas com as outras e suscetíveis de
serem ativadas por processos civilizatórios emergentes de
novas revo~u96es tecn~lógicas. Estas etnias nacionais, produto da a9ao acelerat1va ou atualizadora de processos civilizatórios anteriores, apresentam urna série de discrepancias
e de uniformidades altamente significativas para a compreensao de sua existencia ulterior. Estas variam segundo duas
linhas básicas. Primeiro, de acordo com os graus de moderniza9ao da tecnología produtiva que hajam alcan9ado e que
lhes abre perspectivas mais amplas ou mais limitadas de
desenvolvim·ento. Segundo, conforme o caráter da remodela9ao étnica que hajam experimentado e que as conformou
em diferentes configuraroes histórico-culturais. Vale dizer em
distintas · categorías de povos que, acima de suas diferen~as étnicas específicas, apresentam uniformidades decorrentes do paralelismo do seu processo de forma~ao. No
caso dos processos civilizatórios regidos pela Europa estas
configura96es contrastam e aproximam os povos de ~cordo
com seu perfil básico de sociedades européias ou europeizadas; de povos extra-europeus oriundos de antigas civiliza90es; ou o.riundos de popula~óes de nível tribal.
Exemplos clássicos de proce,ssos civilizatórios responsáveis pelo surgimento de distintas configura9óes histórico-culturais se encontram . na expansao das civiliza96es de regadío,
como
a fenícia e· a cartaginesa, dos
. ,, . das talassocracias
.
.
1mpenos mercant1s escrav1stas grego e romano, todos eles
responsáveis pela transfigura9ao e remodela~ao de inúmeros
povos. E, mais recentemente, na expansáo islamica e otomana; e, sobretudo, a própria expansáo européia, tanto no
seu ciclo mercantil-salvacionista ibérico, quanto no capitalista-mercantil e imperialista industrial, posteriores. Só mediante o estudo acurado de cada um desses processos civilizatórios seculares e pela compara9ao sistemática de seus
efeitos, se poderá formular urna teoría explicativa do modo
de conforma~ao das etnias nacionais e de modela~ao das
configura~oes histórico-culturais em que elas se inserem.
9
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Dentro desta perspectiva, os estudos de aculturQ.fáO
ganham nova dimensáo. Ao invé~ de_ se circunsc~everem as
situa~oes e aos resultados da con1un~ao entre entidades culturais autónomas passam a focalizar, principalmente, o processo de forma~a~ de novas etnias no curso de expansao de
povos ativados por processos civilizatórios e da subju.ga~~o
de popula~oes por eles avassaladas por for~a da atua1Iza9ao
histórica. (5)
Este processo pode ser estudado em todas as situa90es
globais em que se depara com agencias colonialistas. de s~
ciedades em expansao, servidas por urna tecnolog1a ma1s
avan9ada e por urna alta cultura, atuando sobre contextos
sócio-culturais estranhos. Tais agencias nao r·efl~tem aquela
alta cultura senao nos aspectos instrumentais, normativos e
ideológicos indispensáveis ao cumprimento de suas funvoes
de explora~ao económica, de domínio político, de e~pansáo
étnica e de difusao cultural. Atuam, geralmente, Junto a
popula9oes mais atrasadas e pr?fundamente di~erenciadas
cultural, social e, por vezes, rac1almente da soc1e~ade dominante. No esfor~o de subjuga9áo, aquelas agencias . colonialistas tomam elementos culturais do povo dominado,
principalmente técnicas adaptativas as condi~oes locais p~ra
provimento da subsistencia. ~as se co?figuram, essenc:almente como variantes da sociedade nacional em expansao,
cuja IÍngua e cultura sao iID:pos~as a~s novos núcl~os. Nestas
agencias interagem unl:a minon~ oriunda da soc1~dade d?·
minante e urna maiona proveniente das popula~oes loca1s
subjugadas ou de popula90es intencionalme~te. transladad~s
para atender a objetivos do grupo expans1on1sta. Atraves
da intera9áo <lestes contingentes é que se plasma a cultura nova, tendente, por um lado, a perpetuar-se como cultura
e spúria de urna sociedade dominada; mas, por .º'!tr~, a
atender as necessidades específicas de sua sobrevivenc1a .e
crescimento e, por esta via, a estruturar-se como urna etnla
autónoma.

o

(5) R . Redfield e outros 1936; R. Beals 19.51, 1953; Bamett
e outros 1954; Mintz 1954; Adams 1956; S. W. Mmtz 1954; Aguirre
Beltran 1957; O. Lewis 1963; R . Stavenhagen 1963, 1965 .
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Como se ve, nao se trata do suposto processo de interinfluencia9ao de entidades culturais autónomas que entram
em conjun<:ao. O que deparamos aqui sao situa9óes concretas de dinamica cultural em que os respectivos patrimónios culturais nao se oferecem a interinfluencia~áo; e tao
pouco chega a existir urna conjun~ao de culturas autónomas.
Os condicionamentos fundamentais destas conjun~óes nao
sao. portanto, a autonomia cultural ou a reciprocidade de
influencias. mas a dom1na~ao unilateral da sociedade em
expansao e o descompasso cultural entre os colon:alistas e
os contextos sobre os quais eles se implantam. Só no caso
da interac;ao de povos em nfvel tribal se pode falar da
acultura9áo como um processo em que os respectivos patrimonios se oferecem, efetivarnente, com a possibilidade de
sele9ao livre dos tra9os que se adotam, do domínio autónomo
<lestes e de sua integra~ao completa no antigo contexto.
O próprio conceito de autonomia cultural exige urna
redefin kf\ 0. urna vez que só circunstancialmente se pode
falar de independencia quando se tratam de sociedades atingidas como agentes ou pacientes no curso de processos civilizatórios. As situa~es que se apresentam. neste caso, sao
de núcleos em expansáo e contextos correspondentes, sobre
os quais eles se difundem e exercem sua influencia deculturativa e aculturativa . Tais núcleos podem ser únicos e
ampliarem-se homogeneamente no correr do tempo. Ou serem múltiplos e atuarem simultaneamente. formando distintas configurac;6es de acordo com as situa9óes de conjuncáo e as c"'racterísticas originais dos contextos sobre os
quais atuam. Em qua1quer caso, operam como cabec;as do
mesmo !1 fO ~esso civilizatório, quando se fundam na mesma
tecn o· o~i a básica, no mesmo sistema de ordenaGao social e
em co r~os comuns de valores e cren9as que difundem aos
povo" engajados em suas redes de domina<:áo. As rela9oes
pol~tico-sociais sao de superordena9ao ou de subjuga9áo; as
cul turais sao de domina9ao. decultura9áo e incorpora9áo no
bojo de urna grande tradi~ao. Nestas conjun9óes, nem
a agencia colonialista situada f ora de sua sociedade, nem a
popula9ao sobre a qual e1a atua constituem entidades servidas por culturas realmente autonomas; cada qual depende
da outra e ambas compoem com o centro reitor metropo-
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litano um conjunto interdependent.e. Apenas se pode falar
de autonom~a, como autocomando do próprio destino, no
caso das entidades que exercem a dominayao e, mesmo estas,
via de regra, estao inseridas em .amplas constelayoes sócioculturais, cujos integrantes só preservam parcialmente sua
autonomia. Nas situay5es de conjunyao resultantes de processos de expansao étnica, o que ressalta é a diferenya entre
o poder de imposiyao de sua tradiyao, por parte da entidade dominadora, e a limita~ao do poder de resistencia a
descaracterizayao étnica e cultural, por parte dos contextos
dominados.
. Empregamos. o termo decultura~áo para designar o · pro:.
cesso que. opera nas situayoes especiais em que contingentes
humanos desgarrados de sua sociedade (e, por conseguinte,
do seu contexto cultural) através do avassalamento ou da
transladayao, e aliciados como mao-de-obra de empreendim·entos alheios, se veem na contingencia de abandonar seu
patrimonio cultural próprio e aprender novos modos de· falar,
de ·interagir e de pensar. Nestes casos, a enfase está posta
mais na erradicayao da cultura original e nos traumas daí
resultant es do que na interayao cultural. A deculturayao é
quase sempre urna etapa prévia e um pré-requisito do processo de aculturayao. Esta so segue a deculturayao quando
tem início o esforyo de cristaliza~ao de um novo corpo de
compreensoes comuns entre dominadores ·e dominados, que
torna viável o convívio social e a explorayao económica.
E se expande quando, constituída esta protocélula, tanto a
socializayao das novas gerayoes da sociedade nascente, quanto
a assimilayao dos imigrantes, passam a fazer-se pela sua
incorpora~ao no corpo de costumes, crenyas e valores daquela . protocélula étnica.
Finalmente, us.amos de preferencia o conceito de assimila~ao para significar os processos de integrayao do europeu · nas sociedades neo-americanas, cujas semelhanyas
lingüísticas, e culturais, no tocante a visao do mundo e as
experiencias de trabalho nao justificam empregar os conceitos de acultura~ao e decultura~ao. Supoe-se; obviamente,
que sua forma de participayao será limitada, nos primeiros
passos; mais ampla, depois, e que possa completar-se em urna
ou duas gerayoes, quando o imigrante alcanya o nível de
0

membro indiferenciado da etnia nacional. Como tais etnias
admitem formas variáveis de participayao - decorrentes,
por exemplo, da socializayao eni áreas culturais distintas ou
· de imigrayao mais ou menos recente - estas diferen~as de
grau de ·assimilayao podem assumir o caráter de modos dife. renciados de exprimir a auto-identificayáo com a etnia nacional. Outro conceito que tivemos de reformular foi o de
cultura autentica e cultura espúria, inspirado em Edward
Sapir (1924), mas aqui utilizado no sentido de culturas
mais integradas internamente e mais autónomas no comando
do seu desenvolvimento (autenticas), em oposiyáo a culturas traumatizadas e correspondentes a sociedades submetidas a vínculos externos de dominayao que as tornam dependentes de decisoes alheias e cujos membros estao mais
sujeitos a aliena9ao cultural, ou seja, a introje~ao da visao
do dominador sobre o mundo e si próprios (espúrias).
Estes perfis culturais contrastantes sao os resultados
naturais e necessários ao próprio processo civilizatório que,
em um caso, preserva e fortalece a autenticidade cultural
e, no outro, frustra qualquer possibilidade de preservar o
ethos original ou redefiní-lo com liberdade de sele9áo e de
incorporar no contexto cultural próprio as inovayoes oriundas da entidade colonialista. Nestas circunstancias, quebra-se,
irremediavelm~nte, a integra~áo cultural que perde os níveis
mínimos de congruencia interna, caindo em alienayáo por
nutrir-se de idéias albeas indigeridas, nao correspondentes
a sua própria experiencia, mas aos esfor~OS de justifiCayáO
do domínio colonial.
Os povos .modernos que se al~aram sobre as velhas civilizayoes avassaladas pelo colonialismo europeu, bem como
os surgidos das feitorias tropicais instaladas em ambientes
diversos e compostas por gente morena ou negra, sofreram,
assim, urna compressao alienante que representou o papel
de urna tara de atraso, da qual, só em nossos dias estao
come9ando a libertar-se. Nestes casos, a cultura nascente,
no que concerne ao ethos nacional, conformou-se sob a
pressao de dois modeladores. Primeiro, a erradicayáo, através
da deculturayáo compulsória, das concepyoes etnocentricas
originais que lhes permitiam aceitar sua própria imagem,
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orgulhosos dela, como o protótipo do humano. Segundo~
pela constru~ao de urna nova concep~ao de si mesmos, reflexos das idéias de seus dominadores e, por isso, necessariamente degradante, porque os descrevia como criaturas
grotescas, intrinsecamente inferiores e incapazes de progresso.
Atuando por estes mecanismos, tais modeladores - o primeiro, por erradica~ao, o segundo, por doutrina~ao conformaram etnias nacionais como constru~oes espúrias.

)

l. Os Povos Americanos

NADA
no mundo ficou imune as for~as transforrnadoras desencadeadas pela expansao européia movida pelas
duas revolu~oes tecnológicas que fizeram dos povos ibéricos
e. depois, de outros povos europeus os motores de sucessivos processos civilizatórios. Tais f oram a Revolu~ao Mercantil que criou - as primeiras civiliza~oes de base mundial
e a Revolu~ao Industrial que opera, ainda boje, como a
principal f or~a de uniformiza9ao sócio-economica e cultural'
dos povos, tendentes a integrá-los numa civiliza~ao humana
comum.
Os processos civilizatórios desencadeados por aquelas·
revolu9oes estao na base da reordena~ao da natureza, cuja
flora e cuja fauna se estandartizaram largamente em todas
as latitudes. Por eles se explica. também. a transfigura~a(}
dos povos ocorrida nos últimos séculos e que. através da
dizima9ao de milhares de etnias, da fusao de ra~as, de
línguas e de culturas, deu lugar a presente configura~ao étnica
do mundo. Por eles, ainda, é que se explica a generaliza~ao
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-crescente entre todos os povos, das m·esmas técnicas pro,dutivas dos mesmos modos de ordena~ao social e política
'
·e de identicos
corpos de saber, de cren~as e de valores.
O produto real desta expansao civilizadora é o mundo
moderno unificado pelo comércio e pelas comunica~oes,
·movido pelos mesmos procedimentos produtivos e inspir~do
:num corpo comum de compreensoes e de valores. As d1fe·ren~as de ra9as, de culturas e de línguas que colorem as
-etnias com qualidades singulares sao, boje, menos relevantes
·que as uniformidades decorrentes do impacto que. s??re ,e~as
exerceu a expansao européia, enquanto agente c1vilizatorio.
Estas uniformidades sao de duas ordens. · Primeiro, as
·sócio-económicas concernentes ao grau e ao modo de inte_gra9ao dos povos na civiliza~ao industrial moderna que os
faz sociedades desenvolvidas ou subdesenvólvidas, dentro de
forma9oes capitalistas-mercantis, imperialistas-industriais, co"loniais e neo-coloniais ou socialistas. (6 ) Segundo, as de ca·ráter histórico-cultural, decorrentes de distintos processos de
f orma~ao étnica, cujas características permanecem atuantes
e sao explicativas do modo de ser <lestes povos. No presente trabalho, nos propomos explorar o valor explicativo destas últimas uniformidades. Para isto f aremos um
,estudo acurado das condi9oes em que ·entraram e·m intera~ao
·:as popula~oes post~s em confronto pel~ ~xpansao e~ropéia;
··de como se comb1naram suas caractenst1cas cultura1s para
·constituir novas entidades étnicas, e de como atuaram sobre
·elas as f or~as transformadoras da revolu~ao tecnológica
mercantil e da industrial. Com este tipo de análise visamos
determinar que · características gerais e comuns a diferentes
povos permitem agr~pá-los em conjuntos uniformes com
·respeito a certos atributos sócio-culturais e . quantos. de~tes
conjuntos sao discerníveis, enquanto catego~~as explicativas
do modo .de s·er das sociedades extra-europe1as e dos problemas de desenvolvimento com que elas se defrontam.
Dentro desta perspectiva, os povos extra-europeus do
mundo moderno podem ser classificados em quatro grandes
(6) Sobre as Formacóes Sócio-Culturais, ver D. Ribeiro ó Pr0cesso Civilizatório.
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-configura~5es histórico-culturais. Cada urna . delas engloba
popula~oes muito diferenciadas, mas também suficientemente

homogeneas quanto as suas características básicas para serem
1egitimamente tratadas como categorias distintas. Tais sao
QS Povos-Testemunho, os Povos-Novos, os Po.v_os-Transplantados e os Pavos-Emergentes.
Os primeiros sao constituídos pelos representantes modernos de velhas civiliza~oes autónomas . sobre as quais se
abateu a expansao ·européia. O segundo bloco, designado
-como Povos-Novos é representado pelos povos americanos
plasmados nos últimos séculos como um subproduto da expansao européia· pela fusao ·e acultura9ao de .matrizes indíg'enas, negras e europé1as. · O terceiro ·~ Povos-Transplan.tados - é integrado pelas na~oes constituídas pela implanta9ao de popula9oes européias no ultram_ar, com a . preserva9ao do perfil étnico, da língua e da cultura originais.
Pavos-Emergentes sao as .na~oes novas da África e da Asia
cujas popula~oes ascertdem de um nível tribal ou da con<li~ao de meras feitorias coloniais para a de etnias nacionais.
Estas categorias se fundam em duas premissas. Primeiro,
a de que os povos que . as compoem sao tal qual sao em
nossos dias, como resultado da expansao mercantil européia
e da reordena~ao posterior do mundo pela civiliza~ao de
base industrial; segundo, a de que estes povos, tendo sido
distintos, originalmente, no plano racial, social e cultural,
-conservaram características peculiares e mesclaram-nas com
as de outros povos, formando componentes híbridos singulares. Estes apresentam suficiente uniformidade tipológica
para serem tratados como configura~oes distintas e expli·Cativas de seu modo de ser.
É de assinalar, todavía, que estas configura~oes nao
<levem ser tidas como entidades sócio-culturais independentes
- como sao as etnias - porque lhes falta um mínimo de
integra~ao que as ordene ·internamente e lhes permita atuar
como unídades autónomas. As entidades efetivamente atuantes
sao as sociedades e culturas particulares que as compoem e os
estados nacionais em que se dividem. Estes é que constituem
unidades operativas -· tanto pata a intera~ao económica
como para a ordena~ao social e política - tia qualidade de
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quadros étnico-nacionais dentro dos quais se cumpre o destino
dos povos.
Entretanto. as categorias propostas representam conglomerados de .oovos reais e dist:ntos uns dos outros, em virtu de do paralelismo do processo de f orma9ao étnica e da
uniformidade dos problemas de desenvolvimento com que se
defrontam as sociedades reunidas em cada urna delas. Nos
termos destas configura~oes histórico-culturais - mais do
que no de suas nacionalidades componentes ou de sua composi9ao racfal, ou ainda dos diferenciadores climáticos. religiosos e outros - é que se pode situar, no mundo moderno,
cada povo extra-europeu para explicar como chegou a ser
o que é agora; para entender os processos históricos de
desenvolvimento sócio-economico que eles viveram; e para
determinar os fatores que, em cada caso. atuaram como aceleradores ou como retardadores de sua integra~ao no estil~
de vida das sociedades industria;s modernas.

Os Povos-TESTEMUNHO
A primeira destas configura9oes histórico-culturais que
designamos como POVOS-TESTEMUNHO é integrada pelos representantes dos povos de alta civiliza9ao que sofreram o
impacto da expansao européia. Eles sao resultantes modernos
da a9ao traumatizadora daquela expansao e dos seus próprios
esfor9os de reconstitui9ao étnica como sociedades nacionais
modernas. Os que foram diretamente colonizados, urna vez
reintegrados na independencia, nao voltaram a ser o que eram
antes, porque se haviam transfigurado profundamente, nao
só pela conjun9ao das suas. tradi9oes com as européias, mas
pelo esfor~o de adapta9ao as condi9oes que tiveram de enfrentar como integrantes subalternos de sistemas económicos
de ambito mundial e, também, pelos impactos diretos e reflexos que sofreram da revolu9ao mercantil e da industrial.
Neste bloco de Povos.-Testemunho se contam a tndia, a
China, a Indochina, o. Japijo, a Coréia, os países islamicos .

Nas Américas, sao representados pelo México e pela Guate..
mala, bem como pelos povos do Altiplano Andino - Bolivia,
Peru e Equador - sobreviventes das civilizayoes Asteca e
Maia, os primeiros, e da civiliza9ao incaica, os últimos. Eles
representavam 14,20/o da popula9ao total da· América, em
1965, c~m um montante de 65,7 milhoes de pessoas.
Ma1s do que povos atrasados na história eles sao os
povos espoliados da história. Contando origi¿almente com
·enormes riquezas acumuladas que poderiam ser utilizadas
.
agora, para custear sua 1ntegra9ao
nos sistemas industriais'
·de prod~9ao, as viram .sa~ueadas pelo europeu; saqueio que
·prossegu1u com a espoha9ao do produto do trabalho de seus
·povos através de séculos. Quase todos eles se encontrara
ainda enga jados na economía mundial como áreas neo-co·1?n~ais e que lhes fixa um lugar e um papel determinado,
11m1tando ao extremo suas possibilidades de des·envolvimento
auto.no~o. s.éculos de subjuga9ao ou de domina9ao direta
()~ Jndireta 1mpusera~-lhes profundas deforma9oes que nao
so depauperaram seus povos como também traumatizaram
toda a sua vida cultural.
~orno problema básico, enfrentam a integra9ao dentro
de s1 .mesm<:s das duas .tradicoes culturais de que se fizeram
herdeiros, na? apenas diversas, mas em muitos aspectos cont;apostas. Pnme1ro, a contribui9ao européia de técnicas, de
11~gu. .as: costumes e crencas, cuja incorpora9ao ao antigo patnmon10 cultural se processou a custa da redefini9ao de
todo o seu modo de vida e da aliena9ao de sua visao de
si mesmos e do mundo. Segundo, seu antigo acervo cultural que, apesar de drasticamente reduzido e traumatizado,
preservou costumes, formas de organiza~ao social, corpos de
cren9as e de valores profundamente arraigados em vastas
·camadas da popula9ao, além de um patrimonio de saber
vulgar e de ~stilos artísticos peculiares que encontram,
agora, oportun1dade de reflorescer como instrumentos de
auto-afir~ª!ªº naci?nal. Atraídos simultaneamente pelas
d?~s t;ad19oes, mas 1ncapazes de fundí-las numa síntese sign.1f1c~t1va pa.ra toda a . sua popula9ao, conduzem dentro de
s1, a1nda hoJe, o confhto entre a cultura original e a civili~~9~0 européia. Alguns deles tiveram sua "moderniza9ao"
<l1ng1da pelas potencias européias que os dominaram; outros
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se viram compelidos a promove-la intencionalmente ou a
intensificá-la como condi~ao de sobrevivencia e de progresso
em face da sanha espoliativa a que estavam submetidos e
de supera~ao dos óbices representados pelo atraso tecnológico e pelo arcaísmo de suas estruturas sociais.
Dentre os Povos-Testemunho, apenas o Japao e, mais
parcialmente e recentemente, a China conseguiram incorporar as respectivas economias a tecnologia industrial moderna e reestruturar suas próprias sociedades em novas bases.
Todos os demais sao povos bipartidos em urn estamento
dominante mais europeizado, por vezes biologicarnente mesti~ado ·e culturalmente integrado nos estilos modernos de
vida oposto a amplas rnassas rnarginalizadas - sobretudo
de ~amponeses - por seu apego a modos de vida arcaicos
e resistentes a rnoderniza9ao.
Os dois núcleos de Povos-Testemunho das Américas,
corno povos conquistados e subjugados, sofrerarn um processo de compulsao europeizadora muito mais violento de
que resultou sua completa transfigura~ao étnica. Seus perfis
étnico-nacionais de boje já nao sao os originais. Conformara
perfis neo-hispanicos metidos nos descendentes da antiga
sociedade, mesti~ados com europeus e negros. Enquanto os.
demais povos extra-europeus de alta cultura, apesar da dornina~ao que sofrerarn, apenas colorirarn sua figura étnico-cultural original corn influencias européias, nas Américas,
a etnia neo-européia é que se ting·e corn as cores das antigas
tradi9oes culturais, tirando delas características que as sin·
gularizam.
A Espanha deparara na Meso-América e no Altipla!1o
Andino corn popula9oes · rnuito rnaiores do que· a sua própria,
estruturadas ern forma~oes sócio-culturais totalmente distintas das prevalecentes na Europa. Eram hnpérios Teocráticos
de Regadío do mesmo tipo dos que configurara~ as altas
civiliza~oes da Mesopotarnia (2350 a.C.), do Eg1to (2070
a.C.) da China (1122 a.C.), da tndia (327 a.C.) e do
Camb~dja (600). Como aquelas civiliza~oes, os impérios
am·ericanos se assentavarn numa agricultura intensiva de regadio, servida por portentosos sistemas de canais controlados
pelo Estado, que perrnitiram criar nas áreas ern que f oram

implantados ern todo o mundo, as maiores concentrayoes.
humanas que se conhece. (7 )
Paralizadas pelo ataque espanhol, tanto a sociedade mexicana como a maia e a incaica entraram em colapso, vendosubstituídas suas classes dirigentes por rninorias estrangeiras
que, desde entao, passaram a rernodelar suas culturas através.
de toda a sorte de compuls5es. Este designio curnpriu-seatravés de vários mecanismos, dentre ·eles, a dizirnayao intencional da antiga cúpula govemamental e sacerdotal de-·
positária da tradiyao erudita daquelas culturas e a depo-·
pula9ao provocada, a seguir, pelas epidemias com que f oram
contagiados, pelo engajamento no trabalho escravo e porefeito de inova~oes técnicas e agrícolas que desequilibrararn·
sua antiga base ecológica.
Sob estas condi9oes de hecatombe social é que as duas:
tradi9oes culturais - a européia e a indígena - entraram
em conjun~ao. A prirneira, representada pela minoria de
agentes da dornina9ao , externa, se manteve íntegra e se·
armou de todos os poderes para irnpor-se. A última foi
decepada dos conteúdos mais avan9ados de urna sociedade·
urbana, que eram seus setores letrados; traumatizada sob a
pressao das for9as desencadeadas pela depopula~ao e pela.
(7) O montante populacional dos Impérios Teocráticos de Re-.
gadio das Américas tem sido objeto de avaliacóés as mais díspares.
Dentre as mais conservadoras encontra-se a de L. Kroeber (1939)
que admitía um total de 6,3 milhóes para os Incas, Maias é Astecas;
a de Rosenblat (1954) que as avaliou em 7,8 milhóes e a de J. Steward'.
(1949) que as elevou a 9,2 milhóes.
Estudos inais recentes, baseados na utiliza~o de novas f ontes e·
no emprego de critérios mais precisos alcaram esses montantes a
magnitudes muito maiores. W. Borah (1962, 1964), estimou a popu-lacao pré-colombiana do México Central em 25 a 30 milhóes e H.
Dobyns (1966) e P. Thompson (1966) situaram entre 30 e 37 S·
milhóes a popula~o daquela área, a que acresceram mais 10 'a·
13 milhóes . para a América Central e, também, 30 a 37' 5 milhóes:
para a regiao andina. Segundo estas avaliacóes, seria admissível que
as populacóes estruturadas nos lmpérios Teocráticos de Regadio das.
Américas alcancassem um montantes de 70 a 80 milhóes de habitantes antes da conquista. Um século e meio depois, aquetas populacóes haviam sido reduzidas a cerca de 3,5 milhóes, tal o impacto.
da depopulacao a que f oram submetidas.
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deculturac;ao compulsória; despojada de suas riquezas acumuladas e privadas, de seus corpos de técnicos e artesaos,
pela conversao de toda a f orc;a de trabalho num "proletariado externo", degradados a condic;ao de trabalhadores brac;ais das minas, de operários de construc;ao e de produtores
de artigos tropicais para exportac;ao. A resultante <leste processo de colonizac;ao f oi a degradac;ao das civilizac;óes assaltadas e a sua conversao em sociedades subjugadas e em
culturas espúrias.
Através de décadas, os Povos-Testemunho da América
nao contaram com um modo de vida próprio, definido e
congruente. O velho morrera como forc;a integradora e nao
surgira ainda um novo. Desgastados pelas epidemias, conduzidos a despersonalizac;ao pelo escravismo e levados ªº
desespero pela negac;ao dos valores que davam sentido a
existencia, se transformaram em rebanhos. cujos membros
nasciam e morriam, apenas vivendo para cumprir a sina que
lhes era imposta. Ao longo de todo esse tempo, conservaram e transmitiram, de gerac;ao a gerac;ao, retalhos da
velha tradic;ao, cuja atualizac;ao na conduta era quase inviável mas oue ainda comoviam aos seus descendentes. Simultaneamen-te, absorviam macic;amente conteúdos culturais
novos tomados do patrimonio dos conquistadores.
Nestas circunstancias é que surgiram as primeiras células de urna cultura ladina que se esforc;ava por conformar-se. Estas células híbridas, por metade neo-indígenas, por
metade neo-européias, é que atuariam sobre o contexto traumatizado, assimilando parcelas cada vez maiores dele para
um novo modo de ser e de viver. Mergulhavam, assim, continuamente, na cultura original, para dela emergir cada vez
mais difer·enciados, tanto da tradic;ao antiga, como do modelo
europeu.
O processo operou sempre dentro do enquadramento
representado pela capacidade de compulsao da nova civilizac;ao, cujos aparatos técnicos, institucional e sobretudo mercantil eram mais avanc;ados, e cuja camada dominante regia
a sociedade com enorme poder de coac;ao. Nestas condic;oes.
o esforc;o de ladinizac;ao operou, essencialmente, como um
mecanismo de engajamento das massas indígenas na forc;a
de trabalho do novo sistema produtivo, posta a servic;o de
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sua camada dirigente. A disciplina de trabalho, em regime
escravo ou servil, mais que a aculturac;ao ou a conversao
religiosa é que amalgamaria e integraria esses povos na
sociedade nascente, como seu proletariado.
Ao contrário do que sucedía nas colonias de povoamento
da América do Norte, onde um povo crescia pela multiplicac;ao de núcleos dotados de condic;oes para prover sua
própria subsistencia e de exprimir suas concepc;oes de vida,
aqui se engajavam enormes contingentes humanos utilizados
como combustível para operar o sistema produtivo colonial
e para servir a projetos alheios. Ao contrário, também, dos
Povos-Novos que surgei:n da deculturac;ao de etnias tribais
pouco avanc;adas culturalmente, aqui, a espanholizac;ao e. a
implantac;ao de novas instituic;oes ordenadoras jamais conseguiu erradicar a massa de _costumes, de cren~as e de valores do antigo ethos incorporados naquelas células iniciais
e ainda boje sobreviventes no seu modo de ser de povos
modernos.
A recorda~ao de um tempo passado de grandeza, a
indigna~ao moral co'm o drama de que f oram vítimas e o
próprio peso das tradi~5es de uma alta civilizac;ao, recheia
de pedras o cimento europeu da nova configura~ao sócio-cultural. Apesar de todas as compulsoes que- J>residiram sua
constitui~ao, as novas etnias ladinas emergiram, por isto,
marcadas por "Singularidades que definiriam, no futuro, o
perfil do Povos-Testemunho.
Comparados com outras etnias am·ericanas, os Povos-Testemunho singularizam-se tanto pela pr-esen~a dos valores
da velha tradic;ao que preservaram e lhes conferem a imagem que ostentam, como por seu processo de reconstitui~ao
étnica muito diferenciado. Sobre o espólio das sociedades
meso-americ~nas e andinas, os conquistadores espanhóis implantaram-se, desde os primeiros anos, como urna aristocracia que, sucedendo a velha classe dominante, colocou
desde logo a seu servi~o as _camadas intermediárias e toda
a massa servil. Puderam viver, assim, em palácios mais
ostentatórios que os mais ricos da velha nobreza espanhola.
Erigiram templos suntuosos como a Espanha jamais tivera.
E, sobretudo, puderam montar um sistema compulsório
de europeizac;ao que, comec;ando pela erradicac;ao da classe
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dominante nativa e da sua camada erudita, acabou por implantar um enorme instrumental assimilatório e repressivo
que ía desde a catequese em massa até a cria~ao de universidades e a manutenc;ao de enormes contingentes militares
prontos a se abaterem contra qualquer tentativa de rebeliáo.
Além das tarefas de desenvolvimento sócio-economico
comuns a todas as na~é>es subdesenvolvidas os representantes contemporaneos dos Povos. . .Testemunho defrontam-se com problemas culturais específicos decorrentes do desafio de incorporar suas popula~oes marginais no novo
ente nacional e cultural que emerge, desatrelando-as das
tradic;oes arcaicas menos compatíveis com o estilo de vida
de sociedades industriais modernas. Alguns dos seus contingentes humanos básicos constituem grupos indígenas distintos por sua diversidade cultural e lingüística e por sua
autoconsciencia de etnias diferenciadas da nacional. Nao
obstante os séculos de opressao, ~ñto colonial quanto na.cional, no correr dos quais todas · as formas de compulsáo
foram utilizadas para assimilá-los, estes contingentes indígenas continuaram fiéis a sua indentidade étnica, preservando modos próprios de conduta e de concep~áo do mundo.
Esta resistencia secular está a demonstrar que, com toda
a probabilidade, ·estes c·ontingentes pe~maf:!eceráo diferenciados, a semelhan9a dos grupos étnicos< enquistados na
maioria das nacionalidades européias atuais. No futuro, deveráo configurar-se como modos distintos de participa~ao na
vida nacional, como o dos judeus ou dos ciganos em tantas
na~oes, ou como bolsoes étnico-lingüísticos díspares, equivalentes aos aue sobrevivem na Espanha, na Grá-Bretanha,
na Fran9a, ná Tchecoslováquia ou na Iugoslávia. Para alcanc;ar esta forma de integrac;ao, porém, necessitarao de
um mínimo de autonomía que lhes f oi sempre negada; da
supressao de mecanismos compulsórios destinados a for~ar
sua . incorpora~ao como contingentes indiferenciados da sociedade nacional; e da aceita~ao pelos Povos-Testemunho
de seu carát·e r de entidades multiétnicas.
No curso do processo civilizatório desencadeado pela
revolu~ao industrial, os Povos-Testemunho das Américas
emergiram para a independencia. Tres ·séculos de avassalamento colonial os haviam tomado muito mais pobres do
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que eram antes e os haviam modelado como urna cultura
espúria, incapaz de aceitar sua própria imagem étnica, orgulhosos dela, e de integrar nas suas tradi~oes originais sobreviventes, a massa de elementos culturais tomados ao
dominador. Viram-se, assim, compelidos a prosseguir o processo aculturativo, urna vez que, somente completando sua
europeizac;ao alcan~ariam certa homogeneidade como etnia
nacional. Aos problemas de desenvolvimento, mediante a
inser~ao no sistema capitalista e na civiliza~ao industrial, se
somavam, para eles, as tarefas da absor~ao étnica de enormes massas marginalizadas social e culturalmente.
A classe dominante nativa que liderou a independencia
dos Povos-Testemunho o fez com o intuito de substituir-se
aos agentes metropolitanos de domina~ao. Urna vez colocada no comando das novas sociedades nacionais procurou
acelerar, por todos os modos, o processo de europeiza~~'
mas simultaneamente tratou de fazer com que a moderruza9io e o desenvolvi~ento se processassem sob a égide de
seus interesses. Este fator de constric~ao passou a operar,
desde entao, como o condicionador básico do processo de
renova~ao social e como seu defarmador.
Os Povos·Testemunho das Américas, como produto
desse processo peculiar de f orma~ao étnica, caracterizara-se
pela parti~ao de suas socieda~es ~~ t:es ,se~mentos s~pe~
postos, diferenciados por sua identtf1ca~ao etn1ca. ~om~ ind1genas ou como neo-americanos e por sua part1c1pa~ao desigual no acesso a riqueza nacional e ao controle do poder
político. O estamento superior é forma.do pela camada d~s
"brancas por autodefini9ao", racial e .cultural~ent~ .m!-1s
hispanizado que, c<?ntrolando a econom1a e as u~stltu1~oes
políticas e militares, as. rege d~ acordo com. seus "!-teresses.
O estamento interméd10 considerado mestzro o e menos
racialmente - embora tenha absorvido vasta propor~áo
de genes europeus ou africanos - do 9ue por sua inte~ra~~o
na cultura hispano-americana atraves da espanhohza~ao
lingüística, da conversao ao catolicis!Ilo . e da }ncorpora~ao
organica na f or~a de trabalho da soc1edade nac1on~l. <? terceiro estamento é formado pela massa dos marg1naltzados
culturalmente como indígenas. Hoje eles pouco tem de
comum com a indianidade pré-colombiana porque seu modo
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de ser indígena é também um produto da domina~ao, primeiro colonial, depois nacional-oligárquica que, ao integrá-los parcialmente no ·sistema econoinico como o setor
mais explorado, os fez indígena-modernos sem faze-los neo-americanos. A integra~ao deste contingente marginalizado
cultural, social e economicamente no corpo da na~ao é o
grande desafio cóm que se defrontam os Pavos-Testemunho
para completar a constru~ao do seu perfil étnico-nacional.
Um rompimento parcial com esta conjura foi alcan~ado
pelos mexicanos através de urna revolu~ao longa e sangrenta
(1910-1919) que lhes ensejóu condi9oes de realizar sua reforma agrária e iniciar urna industrializa~ao autónoma. Um
esclerosamento posterior do processo revolucionário veio,
porém, limitar estas possibilidades, colocando o México num
enquadramento· desfavorável no sistema económico internacional só capaz de ritmos lentos de progresso e que adía
para tempos imprevisíveis o pleno desenvolvimento · económico ·e social da na~ao bem como o amadurecimento das
condi9oes de auto-·expressao do seu povo.
A revolu~ao boliviana (1952-1961) que, nos seus prim-eiros passos, parecía configurar-se como urna ruptura
definitiva com a condi9ao de estagna~ao a que seu povo
f oi condenado desde a conquista, sofreu urna regressao ainda
mais violenta. Rompimento importante é o que está sendo
tentado pe~o Peru. Este país vive um mom·ento crucial de
sua história e da história latino-americana, procurando um
modelo de reordena9ao sócio-económica - o nacionalista-modernizador - que será decisivo se realizar s.uas melhores
potencialidades.

Os Povos..Novos
A segunda configUra~ao histórico-cultural extra-européia
é constituída pelos POVOs-Novos surgidos da conjun~o e
·da decultura~ao e caldeamento de matrizes étnicas afri·
·canas, européias e indígenas. Sao designados como POYOS·
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-Novos em aten~ao a sua característica fundamental de
especia navae, enquanto entidades étnicas distintas de suas
matrizes formadoras e porque representam antecipa~ao do
que virao a ser, provavelmente, os grupos humanos de um.
futuro remoto: cada vez mais mesti~ados e uniformizados
e, desse modo, homogeneizados racial e culturalmente.
Como popula~oes plasmadas pela amalgama9ao biológica e pela aculturac;ao de etnias díspares dentro de um
enquadramento escravocrata e fazendeiro, sao Povos-Novos
os brasileiros, os venezuelanos, os colombianos, os antilhanos, urna parte da popula~ao da América Central e do
Sul dos Estados Unidos. Os dois últimos, experimentando
o mesmo procseso formativo, configuram-se também como
Povos-Novos, embora os centro-americanos se singularizem por urna pr·esen9a maior de conteúdos culturais indígenas; e a regiao sulina norte-americana se descaracterizasse, posteriormente, porque, nao tendo conseguido estruturar-se como na~ao, f oi compelida a sobreviver como corpo
estranho dentro de· urna fornia9ao de Povo-Transplantado.
Todo o bloco de Povos-Novos das Américas contava, em
1965, com urna popula9ao de 143,7 milhoes de pessoas,
representando 32,lo/o da popula~ao do continente. Urna
segunda categoria de Povos-Novos, pronunciadamente diferenciada da P,rimeira por sua forma9ao étnico-nacional
basicamente indígeno-tribal e por nao ter experimentado as
compulsoes da plantation, encontra-se no Chile e no Paraguai. Foram Povos-Novos do m·esmo tipo destes últimos,
embora mais tarde etnicamente transfigurados por um processo de sucessao ecológica que os europeizou maci9amente,
o Uruguai e a Argentina.
Os Povos-Novos constituem a configura9ao histórico-cultural mais característica das Américas porque surgiram
em todo o continente, embora tenham sido posteriormente
transfigurados em certas áreas. Seus símiles sao as formas
incipientes de alguns povos europeus modernos que tiveram
moldadas suas matrizes étnicas fundamentais mediante o
domínio e a miscigena9ao de popula9oes estranhas por colonizadores escravistas. Assim surgiram a macro-etnia ibérica
e as etnias nacionais francesa, italiana e romaica, como
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resultado de projetos romanos de colonizacao mercantil Que
transfiguraram cultural e lingüísticamente suas popula~oes
originais por forca do domínio militar, dos deslocamentos
de popula~oes, da escraviza~ao, da amalgama~o e da decultura~ao. Sao seus equivalentes, também, os povos transfigurados pela expansao mu~ulmana a.través de processos
similares de domina~ao colonial e que somam, boje, mais
de 300 milh5es de pessoas distribuídas pela Asia e pela
África. Em todos estes casos - como nos americanos deparamos com o surgimento de Povos-Novos pela conjun~ao e amalgama~ao de etnias originalmente muito diferenciadas, sob condi~oes de domínio despótico por parte
de agentes colonizadores de sociedades mais desenvolvidas
ou de herenvolkers capazes de conquistar e dinamizar
sociedades mergulhadas no feudalismo e integrá-las num
amplo sistema mercantil internacional.
Os Povos-Novos das Américas constituiram-se pela confluencia de contingentes profundamente díspares em suas
características raciais, culturais e lingüísticas, e como um
subproduto de projetos colonia.is europeus. Reunindo negros,
brancos e índios para abrir grandes planta~oes tropicais ou
para a explora~áo mineira, visando atender aos mercados
europeus e gerar lucros, as na~oes colonizadoras acabaram
por plasmar, a seu pesar, povos profundamente diferenciados
de si mesmas e de todas as outras · matrizes formadoras.
Postos em confronto nas mesmas comunidades, estes
contingentes básicos, embora exercendo papéis distintos,
entraram a mesclar-se racialmente e a se fundir culturalmente com maior intensidade do que em qualquer outro
tipo de conjun~ao. Assim, ao lado do branco, chamado a
exercer os papéis de chefia da empresa; do negro, nela
engajado como escravo; do índio, também escravizado ou
tratado como mero obstáculo a erradicar, foi surgindo urna
popula~ao mesti~a que fundia aquetas matrizes raciafa e
culturais nas ma1s variadas propor~oes. Nesse encontro de
povos surgiram línguas francas como instrumentos indi8pensáveis de comunica~ao e se plasmaram culturas sincréticas
feítas de peda~os tomados dos diferentes patrimonios qu~
melhor se ajustavam as suas condi~é>es de vida.
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Poucas décadas depois de inaugurados os empreendi..
mentos coloniais-escravistas nas Américas, a nova popula~o,
nascida e integrada nas planta~Oes e nas minas, já nao era
européia, nem africana, nem indígena, mas configura.va
protocélulas de um novo corpo étnico. Crescendo vegetativamente e pela incorpora~ao de novos contingentes, aquetas
protocélulas foram conformando os Povos--Novos que, aos
poucos, tomam consciencia de sua especificidade e acabam
por constituir-se em novas configuracoes culturais e, por
fim, em etnias aspirantes a autonomia nacional.
Os Povos-Novos das Américas sao o resultado de formas
específicas de domina9ao étnica .e de organizacao produtiva
sob condi~oes de extrema opressao social e decultura9ao
compulsória que, embora exercidas em outras épocas e em
distintas áreas do mundo, alcancaram na América Colonial
a mais ampla e a mais rigorosa aplica9áo. Tais f oram, em
primeiro lugar, a coloniza~ao européia do Novo Mundo,
mediante a escravidao utilizada como processo capitalista-mercantil de aliciamento de mao-de-obra de povos tribais,
africanos e aborígenes, para a produ~áo agrícola e a explora~ao mineral. Em segundo lugar, a instaura9ao do sistema
de fazenda como institui~ao básica e como modelo de organiza~áo empresarial capitalista que, reunindo o domínio da
terra e a possessáo da for~a de trabalho, permitia produzir
artigos destinados ao mercado mundial, a fim de obter
lucros pecuniários.
Na sua forma escravocrata e, depois, "livre", a fazenda
tem sido a institui9ao básica conformadora do perfil dos
Povos-Novos. Dentro do seu condicionamento é que se modelaram a f amília, a religiosidade, a na~ao mesma, como
proje~ao de sua estrutura elementar sobre a ordena9ao legal
do Estado, ej do seu papel hegemónico sobre os poderes
públicos. Modeladora básica da sociedade, a fazenda se imprimiu tanto nos descendentes dos que nela mourejavam
como escravos ou como for~a de trabalho livre, quanto sobre
as camadas dominantes, rurais e urbanas, deformados todos
pelo espírito autocrático-paternalista, pelos gostos senhorais,
pela discrimina~áo racial e social.
O mesmo modelo básico de fazenda serviu para abrir
grandes monoculturas de cana e fábricas de acúcar; para
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organizar as grandes planta~5es de algodao, de café, de tabaco, de cacau, de bananas, abacaxís e outros produtos;
primeiramente, dentro do regime escravocrata e, após a aboli<;ao, com trabalhadores livres. Foi também empregado, com
as necessárias adapta<;oes, a cria<;ao extensiva de gado
com objetivos comerciais e até ao extrativismo vegetal. Estas
formas diferenciadas do modelo de f azenda tinham de comum com a·s demais o domínio privado do território onde
operavam e o controle de um contingente humano posto
a servi<;o da empr·esa, sem qualquer respeito por s·eus costumes ou aspira<;oes que se pudessem opor aos imperativos
da produ<;ao e do lucro. Todos tinham como denominador
comum o seu caráter de institui<;oes mercantis que permitiam vincular popula~oes de ultramar a economía européia.
Em certo sentido, a fazenda colonial se antecipa a
fábrica moderna, por suas características de concentra<;ao
de trabalhadores, sob o comando patronal do proprietário
dos meios de produ<;ao, visando a apropria<;ao do produto
do seu trabalho. Era, contudo, urna . "fábrica" esdrúxula,
porque rural e escravocrata e, por isso, capacitada a isolar
os que nela estavam internados, configurando comunidades
atípicas, cujo ritmo de trabalho e de lazer, cujos costumes,
cujas cren9as, cuja organiza9ao familiar, cuja vida inteira
se sujeitavam a interven<;ao dominadora de urna vontade
estranha.
A oposi<;ao natural e irredutível entre ps intere·sses patronais que visam a extrair o máximo de lucro da empresa
·e os "proprietários" que buscam obter urna parcela maior
dos valores que criam, se restringe, dentro da fazenda tradicional, a limites extremos. Nestas condi~oes, o trabalhador
só pode diminuir seu ritmo de trabalho para desgastar-se
menos rapidamente, ou fugir para ser ca<;ado, se se trata
de um escravo, ou ainda, procurar outra fazenda de regime
equivalente, quando cai numa dessas formas espúrias de
assalariato que sucederam a escravidao.
Na fazenda, sob o regime escravista, nao havia lugar
para o pai de família em rela<;áo a companheira e aos
filhos, também pe~as pertencentes ao amo e nao a ele. Ainda
boje, nao cabe o cidadáo, pqrque a pátria é a fazenda para
quem nasce e vive nos limites dos seus cercados. Entre a
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f azenda e o mundo exterior -

dos negócios, da sociedade,
da na<;ao, da religiao - só cabe um mediador, que é ~
f azendeiro, como seus papéis de patrao, de padrinho, de
protetor, de chefe político e de empresário. A própria classe
dominan.te das sociedades configuradas como Povos-Novos,
sob a égide do sistema de f azendas se f ormou, por isto,
mais como um corpo gerencial de um empreendimento económico europeu do que a cúpula de urna sociedade autentica. Só muito lentamente se capacitou para assumir o papel
de lideran~a nativa, e quando o fez f oi para impor a sociedad e inteira, transformada em nacionalidade, urna ordena<;á<>
oligárquica fundada no monopólio da terra que asseguraria
a preserva<;áo do seu papel reitor e a conscri<;ao do pov<>
como f on;a de trabalho, servil ou Iivre, posta a servi<;o de
seus privilégios.
Implantadas sobre urna sociedade assim estruturada, as
institui~oes republicanas se conformaram como um simulacro
de autogoverno popular , incapaz de disfar~ar o caráter efetivamente oligárquico do poder que se esconde atrás da aparatosidade democrático-representativa. A própria revolu<;a()
industrial, operando sobre tal contexto, encontra resistencias
que desfiguram todas as suas potencialidades de reordena~áo
social. · Estas resistencias decorrem do caráter exógeno da
economía de fazendas, estruturada antes para atender a necessidades alheias do que as da popula~ao nela engajada.
Os perfis culturais dos Povos-Novos se diferenciam,
também, segundo tres ordens de variantes, correspondentes.
as matrizes européias, africanas e americanas que se conjugaram para constituí-los. No primeiro caso, estas variantes.
opoem os diversos povos europeus que promoveram a coloniza<;áo das Américas. A principal diferen~a, neste caso,
é a que contrasta os colonizadores latinos dos demais.
E estas diferen~as sao irrelevantes com respeito ao processo
de forma<;ao dos Povos-Novos, em face do poder uniformi..
zador do denominador comum representado pelo escravismo·
e pelo sistema de plantation que presidiu a atua~áo de todos
os colonizadores. Comprova esta irrelevancia a uniformidade
essencial de todos os Povos-Novos constituídos com base
naquelas formas de contingenciamento da for<;a· de trabalho
e de organiza~áo empresarial capitalista-mercantil. ~ certo
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que a maior maturidade institucional e económica como
f orma9ao capitalista dos colonizadores nao latinos acrescentou coloridos distintos a certas áreas. Mas nao chegou a
diferenciá-las tao substancialmente que pudesse infundir características peculiares as etnias-nacionais resultantes.
Os poderes de domina9ao ·exercido pelos agentes europeus
da coloniza~ao dos Povos-Novos fizeram de cada unidade,
lingüísticamente, luso-americanas, hispano-americanas, franco-americanas, anglo-americanas, batavo-americanas e as aculturou segundo tradi~oes católicas ou protestantes, no espírito dos corpos de institui~oes, de costumes e hábitos preva..
lescentes na metrópole colonial. Estas dif eren~as altamente
significativas para a compreensao das entidades nacionais
em suas singularidades sao, contudo, irrelevantes na constru~ao de modelos mais gerais e ·explicativos. Sua importancia maior está no seu caráter de ;enquadramentos culturais gerais, qualificadores da a~ao de cada contingente
europeu. Sobre estes fatores culturais diferenciadores prevaleceram, porém, os sócios-economicos, condicionadores da
subjuga~ao e da conforma~ao das popula~5es americanas,
através da coloniza~ao escravista que· as configurou como
Povos-Novos.
Na segunda variante, concernente a matriz africana,
é mais significativa a presen~a e a propor~ao dos seus contingentes integrados em cada popula~ao neo-americana do
que a varia~ao cultural dos diversos grupos tribais negr~s
trazidos a América. Isto porque a decultura~ao, sob cond1~oes de escravidao, deixou pouca margem para a impressao
de tra~os culturais ·específicos dos povos africanos nas etnias
nacionais modernas das Américas. Apenas no terreno religioso sao assinaláveis · suas contribui~oes. Mesmo estas,
impregnadas de sincretismos, sao mais expressivas do protesto do negro contra a opressao a que é submetido, do que
da preserva~ao de corpos originais de cren~as.
A destribaliza~ao do negro e sua fusao nas sociedades
neo-americanas constituiu um dos mais porteptosos movimentos de popula~ao e o mais dramático processo de decultura~ao da história humana. Para efetuá-lo, o europeu
arrancou da Africa, em quatro séculos, mais de 100 milhoes
de negros vitimando cerca da metade no apresamento e na
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trav.essia oceanica, mas conduzindo a outra metade para as
feitorias americanas onde prosseguiu o desgaste. Um dos
efeitos cruciais desta translada~ao de africanos e de sua
.
'
incorpora~ao como escravos na f or~a de trabalho das sociedades americanas nascentes, foi a implanta~ao de urna estra..
tifica~ao étnica com as tensoes resultantes da discrimina~ao
racial. Acima da diferen~a entre citadinos e rurícolas e até
mesmo a de ricos e pobres passaram a ressaltar as rela~oes
fundadas na escravidao que opunham os homens livres aos
escravos. Separadas por este distanciamento social, as rela~oes humanas impregnaram-se das vicissitudes de urna coexistencia desigualitária que bipartia a condi~ao humana
numa categoria superior de "gente" oposta a outra de
"bichos'': a primeira com todos os direitos, a ultima somente com os deveres. Muito da discrimina~áo racial e
social que ainda boje padecem os povos americanos tem
suas raízes nesta biparti~ao que fixou, tanto nos brancos
quanto nos negros e seus mesti~os, rancor·es, r:eservas, temores e ascos até agora nao erradicados. Seu efeito mais
dramático foi a introje~ao no negro de urna consciencia
alienada de sua subjuga~ao, aurida da visáo do branco,
e que associa a cor negra a no~ao de sujo e de inferior,
explicando e justificando por ela, e nao pela explora~ao,
a inferioridade social do negro.
O negro "e seus mulatos constituem hoj.e um dos maiores contingentes da popula~ao dos Povos~ovos, avallado
em cerca da m·etade do total. Contam também com parcelas ponderáveis dos habitantes da América do Norte.
Constituem, igualmente, a parte da popula~ao que mais
tende a criescer e, por isso mesmo, a que dará o colorido
futuro dos povos latino-americanos como "gente de cor".
Ao contrário das etnias indígenas contemporaneas, em grande
parte inassimiladas·, todo este contingente negro e mulato
f oi deculturado de seu patrimonio original e engajado nas
novas étnias americanas.
Incorporados origip.almente as suas sociedades como
escravos, os negros emergiram para a liberdade como a parcela mais pobre e mais ignorante, incapaz de integrar-se
maci~amente nos modos de vida modernos, conc·entrando..se
nas camadas mais marginalizadas, economica, social e poli-
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ticamente da vida nacional. A . m1sc1gena~o, atuando ao
longo de séculos, fez das camadas mesti~as de negros
e brancos urna das matrizes genéticas fundamentais das popula9óes neo-americanas. Mas, simultaneamente, as condenou enouanto "mulatos" a condi9oes de discrimina~ao
apenas' mais- brandas do que ' as que pesaram sobre os negros.
nao lhes ensejando canais de ascen~ao e de integra~o social
correspondentes aqueles que foram dados aos outros estratos.
A erradica~ao destas discrimina9oes e preconceitos nao é
um problema do contingente negro e mulato, mas um dos
desafios fundamentais das sociedades neo-americanas que só
pela integra9ao de todas as suas matrize·s e pela franca aceita9ao de sua própria imagem mesti~a , preencherao as condi9oes mínimas para chegarem a ser povos autónomos
e culturas autenticas.
A terceira variante, referente a matriz ind1gena, parece
ser mais significativa no plano cultural do que a negra,
porque os contingentes nativos encontrados pelos europeus
proporcionaram os elementos básicos da adapta~ao ecológica dos primeiros núcleos neo-americanos. Contribuíram,
assim, decisivamente para a configura9ao das protoculturas
de implanta~ao dos ,empreendimentos colonizadores em terras
americanas. Estas variantes indígenas apresentam pelo menos
duas formas básicas, correspondentes aos níveis de desenvolvimento tecnológico que havia alcan~ado cada grupo
aborígene e as diferen~as dos respectivos patrimonios culturais parte dos auais ainda sobrevive e é responsável por
' certas singularidades dos povos neo-americanos.
Tais sao, em primeiro lugar, a variante correspondente
aos Tupi-Guarani da costa atlantica da América do Sul; aos
Aruak e Karib da floresta amazonica e da área do Caribe,
classificáveis todos, no plano da evolu~ao sócio-cultural,
no nível correspondente as Aldeias Agrícolas Indiferenciadas. Estes povos indígenas participavam de urna mesma
forma básica de adapta~ao as regi6es tropicais, a través do
cultivo das mesmas espécies vegetais e de urna tecnología
produtiva do mesmo nível de desenvolvimento. Em segundo
lugar, os Araucanos da costa chilena, e. as diversas confedera~óes tribais do Noroeste da América do Sul e da
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·América Central que já haviam alcan~ado um nível de
Estados Rurais Artesanais ou progrediam nesse sentido.
Os povos Tupi-G-uarani ocupavam, áo tempo da descoberta, quase toda a costa atlantica da América do Sul e
vastas regióes interioranas ondé se instalaram, originalmente,
-0s portugueses e os espanhóis. De sua conjun~ao resultaram
nao só mesti9os, mas cristaliza9óes culturais novas que aca·baram por configurar-se como protocélulas étnico-culturais
para as quais aqueles grupos indígenas contribuíram com
a Iíngua que se f alou nos primeiros séculos e com a quase
totalidade das formas de atendimento da subsistencia dos
·núcleos · originais brasileiros, rio-platenses e paraguaios. Os
Aruak e os Karib antilhanos, que tinham o mesmo nível de
desenvolvirriento dos Tupi-Guarani e a mesma forma de
adapta~ao ecológica, constituíram a matriz genética e cultural básica das primeiras implanta~oes espanholas naquela
.drea. Apesar de rapidamente exterminados pelo contágio de
enfermidades antes desconhecidas e pela escravizacrao, estes
povos tribais deram as popula~óes que os sucederam as
formas fundamentais de provimento da subsistencia que lhes
permitiram sobreviver nos trópicos.
· Em todas estas regióes, a configura9a'o cultural primitiva
em que predominava a contribui~ao indígena sofreu posteriormente profundas transforma9oes pela introdu~ao de elementos culturais europeus ou africanos e pela especiali2a9ao economica como áreas de planta~óes de produtos tropicais e de pastoreio comercial. Só os paraguaios e, em
escala :r:nenc:>r, os brasileiros conservam, ainda boje, nítidos
tra9os lingüísticos e culturais resultantes da heran~a indígena· Tupi-Guaraní que, por sua distribui~ao espacial pré·
~olombiana e por sua uniformidade cultural pré-configuraram o que viriam a ser as etnias nacionais da costa atlantica da América do Sul.
Na costa do Pacífico, os espanhóis defrontaram-se ao
Sul, com vários grupos indígenas dentre os quais se destacam os Araucanos, sobre cujas prímeiras aldeias subjugadas
-se plasmou o c'hileno moderno. Na Venezuela e na Colombia, 'bem como na América Central, os espanhóis depararam com os Chibcha os Timote e · as confedera9oes Fincenú, Pancenú e Cenufáná; com os Cuna (Panamá), os
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Jicaque (Nicaragua) e alguns outros. Todos estes povos se
encontravam num nível cultural mais alto do que o do primeiro grupo. Aqueles que, como os Chibcha, se estruturavam politicamente como Estados Rurais Artesanais, contando com urna classe dominante que procurou conciliar
com o invasor e com urna classe subalterna já condicionada
a servir a qualquer senhorio, f oram prontamente dominados
e erradicados como etnias. Os que davam os primeiros
passos neste caminho, como os Araucanos, nao contando
ainda com um estrato senhorial conciliador, nem com estamentos subalternos afeitos a explora~ao do seu trabalho,
resistiram por séculos a conquista e, ainda boje, subsistem
como minorias étnicas enquistadas no corpo da na~ao.
Todos estes grupos indígenas, porém, transmitiram alguns
dos tra~os do seu patrimonio cultural as novas etnias nacionais que floresceram em seus territórios, integradas principalmente por mesti~os de índias com europeus. Neste processo, também naquelas áreas surgiram etnias neo-americanas resultantes da multiplica~ao de protocélulas cultur~is
formadas pela fusa o de elementos indígenas com europeus.
Coofiguraram, no Sul, os chilenos e, no noroeste, os venezuelanos e colombianos, bem como os panamenhos e nicaragüenses, na América Central, plasmando a todos eles
como Povos-Novos.
Também estes povos experimentaram transforma9óes
ulteriores que mudaram profundamente sua configura~ao
original. Em todos os casos, porém, é ainda indispensável
reportar ao papel conformador das matrizes indígenas, em
suas div.ersas variantes, para compreender as singularidades
que os distinguem como variantes dos Povos-Novos e os
contrapé5em aos Povos-Testemunho e aos Povo$-JTransplantados das Américas.
.
Os tra9os comuns a todas essas na~é5es e enclaves que
as caracterizam como Povos-Novos manifestam-se nos seus
perfis atuais e nos problemas de amadurecimento étnico-nacional e de desenvolvimento sócio-economico com que se
defrontam. Manifestam-se, sobretudo, pelo seu desatrelamento de qualquer tradi~ao arcaica, que permitiu configurar as parcelas mais atrasadas de suas popula~oes como
componentes marginais de tipo diverso daquele que encon36

tramos nos Povos-Testemunho, porque marginalizados antes
social do que culturalmente. O processo de integra~o compulsória, a que f oram submetidos, deculturou-os drasticamente, .conformando-os como massas propensas a mudan~a
e, por 1sto mesmo, menos conservantistas e mais flexíveis.
~esmo as camadas mais humildes destes povos sao, por
1sto, antes atrasadas que conservadoras e como tal mais
abertas as inova~oes.
'
,
A categoría de Povos-Novos, em cuja forma~ao representaram papel fundamental a escravidao africana e o sistema de fazendas, conformou-se· de acordo com dois padróes
básicos. O primeiro deles tem de singular a situa~ao em que
foram geradas suas primeiras células étnicas - antes da
chegada do negro - pela miscigena~ao e decultura~ao de
conting.entes europeus e aborígenes. Estas células elementares nasceram híbridas porque mesti~as e porque herdeiras
do pat~imonio cultural indígena na sua forma de adapta~o
ao me10; e do europeu por sua estrutura~ao como núcleos
vinculados. a sociedades mercantis distantes, das quais receberam mu1tos . elementos culturais e a cuja ordena~o social
tiveram de ajustar-se.
Poucas décadas após a localiza~ao de europeus em cada
área americana, estas protocélulas já se haviam cristalizado
na forma de urna configura~ao cultural nova, já nao indí·
ge.n~, nem etlropéia. Multiplicando-se por cissiparidade, perm1tir~m ocupar amplos espa~os, formando urna primeira
ma~riz que ~e trans~ormaria, com o tempo, pela especializa~ª? em diyersos tipos . de produ~ao, e pelo ingresso dos
contingentes negros. Assim cresceram, vinculados a terra
pela heran~a indígena ;e aó mundo exterior pelas formas mercantis que viabi.lizaram seu desenvolvimento como "proletariado externo" de centros reitores europeus. Desenvol·
veram-se como resultado de projetos exógenos, devotados
a atividades agro-industriais de exporta~ao, como os engenhos de a~úcar; mineradoras, como a extra~ao de metais
preciosos; extrativistas, na recoleta de produtos florestais;
e, ainda, pastoris, com a ·introdu~ao do gado. Estas protocélulas índio-americanas, como primeiras cristaliza~é5es culturais dos Povos-Novos, absorvendo os contingentes negros
e brancos chegados .mais tarde é que presidiriam a acultu37

racao de ambas, chamando-os a integrar-se nas suas formas
<le vida, como o modo de ser das sociedades neo-americanas.
O segundo padrao - prevalecente em algumas das Antilhas francesas e inglesas e no Sul da América do Norte nao contou com esta formayao mestiya índio-européia ou
a erradicou ao especializar-se, ulteriormente, como planta·~oes ayucareiras ou algodoeiras. Configurou-se, por isto,
mais cruamente .ainda, como um subproduto de empresas
capitalistas que importavam combustível humano, na forma
de negros escravos, para gastar nas planta~óes. Suas fa'Zendas, dirigidas por capatazes mais eficientemente . capit~
listas oue os do resto do continente, alcan~aram ma1or ef1cácia ño rendimento de cada pe~a, no seu acasalamento
para produzir novos escravos e na sua desumaniza~a9. Lan~ado nestes currais . humanos, o negro tribal nao tinha
-condi~óes de conservar sua Iíngua e sua cultura, nem de
'integrar-se numa protocultura já cristalizada que facilitasse
-sua adapta9ao a terra nova. Sua acultura~ao consistiu,
assim, num esfor90 por imitar a fala e as idéias de seus capatazes; em comer o que Ihe destinavam; e,· sobretudo, em
adestrar-se nas singelas tarefas produtivas das fazendas e
tlas minas.
Apesar de tudo, a humanidade intrínseca de alguns
crioulos da terra - muitos deles mesticos de branco protestante com as negras - conseguia reagir e alcan9ava dominar
·rudimentos da cultura maior, fazendo-se, assim, agente ~a
·acultura~ao do escravo comum . Só desse modo se alargava
seu horizonte mental, se enriquecia seu Iinguajar bo9al,
livrando-o da singeleza infantil, que nao era o reflexo de
urna mentalidade primitiva, como se supunha, mas do processo intencional de faze-lo tao somente um instrumento
·eficaz, urna besta falante a servi90 do amo.
.
As duas modalidades de estrutura9ao dos Povos-Novos,
construídos principalmente com mao-de-obra escrava, trazida
da África. distinguem-se. assim, pela presen~a ou ausencia
daquela protocélula cultural índio-européia que imprimiu
as marcas distintivas das variantes dos Povos-Novos do
Brasil, da Nova Granada, das Antilhas espanholas, em oposi~aq as outras forma9óes antilhanas e do Sul dos Estado~
Unidos. Urnas e outras tem, porém, de comum o que rece-

beram os seus povos da matriz africana e as uniformidades
impressas pelas compulsóes comuns que sofrera~ do sistema
de f azenda e do escravismo. Ambos representam o resultado
de um dos maiores empreendimentos mercantis da história,
aquele que permitiu generalizar em todo o mundo o uso do
a~úcar, das vestimentas de algodao, do tabaco, do café, do
cacau e, mais tarde, de muitos outros produtos. Com ela,
também, é que foram exploradas muitas das minas das
Américas e ·edificadas as cidades de todas as nacoes conformadas como Povos-Novos.
A contribui~ao da mao-de-obra escrava africana excedeu, porém, de muito estes elementos. Dela resultaram
duas outras ordens de efeitos, de vital importancia para
a compreensao do mundo moderno. Em primeiro lugar, a
contribui~ao provavelmente rnaior para a acumula~ao de
capitais posteriormente investidos na Europa, para a constru9ao das suas cidades, o armamento dos seus exércitos
e, mais tarde, para a implanta~ao dos parques industriais.
Na forma~ao <lestes capitais, o negro contribuiu duplamante.
Primeiro, como rnercadoria, urna vez que o tráfico negreiro
se tornou, durante séculos, um dos maiores negócios do
mundo. Segundo, como f or~a de trabalho que produziu as
safras das fazendas e os minérios americanos, cuja comercializa~ao possibilitou aquele fantástico acúmulo de capitais,
para a dissipa~ao e para a aplica~ao produtiva. O rápido
amadurecimento do capitalismo mercantil, bem como o alto
ritmo de acelera~ao evolutiva experimentado pelos países
pioneiros da R·evolu~ao Industrial, só se tornaram possíveis
gra~as a contribui~ao dest·e vasto "proletariado externo"
cujo consumo era comprimido até o limite biológico para
produzir o máximo de excedentes.
A segunda contribui~ao constituiu na f orma~ao do~
Povos-Novos pela amalgama~ao dos cimentos genéticos trazidos pelo negro com os branco-europeus e os indígenas; na
europeiza9ao lingüística e cultural de seus descendentes que
permitiu extender as etnias européias sobre urna largufssima
província da Terra onde elas se encarnam em povos predominantemente mesti~os. Acresce, ainda, que, onde se concentraram grupos negros, a europeiza~o dos demais contingentes se fez mais aceleradamente. Este poder de homoge39
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neiza~áo

cultural se deve ao imperativo que o negro en~
frentou de desenvolver um sistema de compreensoes comuns
que permitisse o entendimento entre escravos de diversas
extra~oes e entre estes e os demais contingentes que a todos
obrigava a conhecer a língua do colonizador, facilitando>
assim, sua generaliza~o.
Em algumas das sociedades classificadas como Povos-Novos encontramos intrusoes de contingentes imigrantes
transplantados da Europa e da Asia no século passado. Em
certos casos, eles estao ilhados em determinadas regioes as
quais emprestam características peculiares, como a ~~na
européia do Sul do Brasil, algumas ár.eas da Amen~a
Central e do Chile. Em outros casos se dispersam em meio
a popula~áo nacional só sendo distinguíveis del~ pelas
marcas raciais que conduze.m, como os diversos contingentes
centro e norte-europeus, os japoneses, chineses e indianos do
Brasil do Peru e do Caribe respectivamente.
'
.
Urna
grande parcela dos integrantes destes contingentes,
principalmente os europeus, exerceu um papel d!namizad.or
da maior importancia na modemiza~áo tecnológica, social
e política dos Povos-Novos. Habilitava-os para o exercíci<>
deste papel urna série de características decorrentes de
serem oriundos de sociedades mais desenvolvidas a cujos
níveis de tecnifica~áo e de aspira~áo estavam ajustados. Em
conseqüencia, destaca-s·e como urna de suas ~a~act~rísticas
a de serem contingentes com mais alta quahfica~ao profissional que as popula~oes locais. Em geral, incluíam certa
propor~áo de artesaos capacitados a criar pequenas oficinas
- algumas das quais se tornariam fábricas - ou para trabalhar nas tarefas de moderniza~áo tecnológica, como a
instala~ao de f errovias, portos etc. Segundo, o fato de
manterem vínculos culturais com sociedades mais adiantadas, de cujo progresso industrial se podiam informar
mais facilmente e a cujas aspira~oes de educa~áo escolar
eles eram também mais sensíveis que as popula~é>es locais,
encontrando, assim, canais especiais de ascensao social.
Terceiro em razao de terem urna ampla pauta de consumo
que inciuía diversos artigos industriais, influindo, com isso,
para alargar o mercado nacional e pela difusa_o de ~n?vos
hábitos de consumo. Quarto, por sua adapta~ao l)rev1a a
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formas mais avan~adas de organiza~áo do trabalho, fun-·
dadas no assalariado e na sua capacidade de aceitar encargos
de trabalho manual recusados pelas parcelas brancas das
popula~oes locais por serem tidos como próprios de escravos. Quinto, por sua atitude de "estranhos" desobrigados
das responsabilidades sociais tradicionais, as quais, acrescidas as suas habilita~óes intelectuais e técnicas, os tornavam capazes de explorar oportunidades de enriquecimento
nao perceptíveis ou nao aceitáveis para os trabalhadores
locais. Sexto, pela capacidade da maioria <lestes contin·
gentes de se integrarem nas novas sociedades sem constituírem quistos étnicos inassimiláveis.
Ao lado destas contribui~oes dos contingentes migratórios de trabalhadores livres introduzidos tardíamente nos
Povos-Novos, se deve assinalar que eles contribuí.raro também
para retardar a integra~áo dos antigos estratos nas sociedades nacionais. Tal ocorreu tanto com as camadas de
brancos e mesti~os pobres que lutavam pela ascensao a
condi~áo de granjeiros e por isto resistiam a sua incorpora9ao no sistema de fazendas como f or~a de trabalho assalariada . E com os estratos negros de ex-escravos que
procuravam ascender a condi~áo de proletários. Ambos
foram marginalizados pela competi~ao da mao-de-obra barata exportada maci~amente da Europa e, depois, do
Oriente, a medida que as respectivas estruturas agrárias
eram renovadas pela expansao do capitalismo industrial. Em
todas as na~oes de Povos-Novos se encontram, por isso,
vastas massas camponesas que nao experimentaram qualquer
progresso assinalável no período em que um alude migratório
se implantou, absorvendo a maioria das possibilidades de
ascensáo social.
Os Povos-Novos surgiram hierarquizados como os Povos-Testemunho pela enorme distancia social que separava a sua
camada senhorial de fazendeiros, mineradores, comerciantes,
funcionários coloniais e clérigos da massa escrava engajada
na produ~áo. Sua classe dominante nao se fez, porém, urna
aristocracia estrangeira reitora do processo de europeiza~áo,
mesmo porque nao encontrou urna antiga camada nobre
e letrada para substituir e suplantar, nem urna camada subalterna local já condicionada a explora~ao. Eram rudes
1
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empresários, senhores de suas !e~ras e d: .s~us escravos, for~ados a viver junto a seu negocio e
d1ng1:lo. pesso~lm7nte
com a ajuda de urna pequena camada 1ntermed1a de tecn1c.os,
capatazes e sacerdotes. Onde a empresa prosperou mu1to,
como nas zonas a~ucareiras e mineradoras do Brasil e das
Antilhas puderam dar-se ao luxo de residencias senhoriais e
tiveram 'de alargar a camada intermédia, tanto dos engenhos
como das vilas costeiras incumbida do comércio com o exterior. Estas vilas se fi~eram cidades, exprimindo principalmente nos templos a sua opulencia economica, com menos
galas do que alcan~ara a aristocracia dos Povos-Testemunho, mas com muito mais brilho e "civiliza~ao" do que
os Povos-Transplantados.
Na sua forma acabada, esses povos sao o resultado da
sele~ao de qualidades raciais e culturais das matrizes farmadoras que m·elhor se ajustaram as condi~ües que lhes
eram impostas; do seu esfor~o de adapta~ao a~ meio,,. b~m
como da f or~a de compulsao do sistema sóc10-econom1co
em aue se inseriram. O papel decisivo em sua f orma~ao f oi
r~pr;sentado pela escravidao que, op~rando como ~o:~a
destribalizadora desgarrava as novas cnaturas das trad1~oes
ancestrais para' transJormá-las no subproletariado da sociedade nascente. Nesse sentido, os Povos-Navos sao produto,
tanto da decultura~ao redutora de seus patrimonios tribais,
indígena e africano, quanto da acultura~ao seletiva des~es
patrimonios e da sua própria criatividade f ace ao novo me10.
Desvinculados de suas matrizes americanas, africanas
e e~ropéias, desatrelados de suas tradi~oes culturais, c?nfiguram, boje, pavos em disponibilidade, condenados ~ integrar-se na civiliza~ao industrial como gente que so tem
futuro no futuro do hornero. Vale dizer, na sua integra~ao
progressiva no processo civilizátório que lhes deu nascimento,
já nao como áreas coloniais escravistas das f orma~oes Mer·
cantil-Salvacionista ou Capitalista-Mercantil, nem ~orno dependencias neocoloniais do ~mperi~lis~o In~ustna~, . mas
como forma~oes autónomas, se1a capitalistas, se1a socialistas,
capacitadas a incorporar a tecnología da civiliza~ao moder~a
em suas sociedades e de alcan~ar para. toda a sua popula~ao
o nível de educa~áo e de consumo dos mai~ avan~ados.

ª.
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Os Povos-TRANSPLANTAnos
A terceira configura~ao histórico-cultural do mundo
extra-europeu é representada pelos POVOS-TRANSPLANTADOS,
correspondente as na~oes modernas criadas pela migra~ao
de popula~oes européias para novos espa~os mundiais, onde
procuraram reconstituir formas de vida es~encialmente identicas as de suas matrizes de origem. Cada um deles estruturou-se segundo modelos de vida económica e social da
na~ao de que provinha, levando adiante, nas terras adotivas,
processos de renova~ao que já operavam nos velhos contextos
europeus.
De início, foram recrutados dentre os grupos europeus
dissidentes, sobretudo religiosos; mais tarde se incrementaram com toda sorte de desajustados que as na~oes colonizadoras condenavam ao degredo; finalmente, se inflaram
através das enormes levas migratórias de europeus d((senraizados pela revolu~ao industrial de suas comunidades
rurais e urbanas que vinham tentar a sorte nas novas terras.
Na maioria, estes contingentes vieram ter a América como
trabalhadores rurais aliciados mediante contratos que os
submetiam a anos de trabalho servil. Mas grande parte deles
conseguiu, mais tarde, ingressar na categoria de granjeiros
livres, e de artesaos também independent·es ou de assalariados.
Os Povos-Transplantados contrastam com as demais con..
figura~oes histórico-culturais das Américas por seu perfil caracteristicamen te europeu, expresso na paisagem que plasmaram, no tipo racial predominantemente caucasóide, no perfil
ideológico e, ainda, no caráter mais maduramente capitalista
de sua economía. Esta se fundamenta prjncipalmente na tecno 1ogia industrial moderna e na capacidade integradora de
sua estrutura social que incorporou quase toda a sua populac;ao no sistema produtivo e a maioria dela na vida social, política e cultural da na~ao. Por isto mesmo, eles se defrontam
com problemas nacionais e sociais diferentes e tem urna
visao do mundo também distinta dos povos americanos das
outras categorias.
Suas características básicas sao a homogeneidade cultural que mantiveram desde o início, pela origem comum
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de sua popula~ao, ou que plasmaram pela assimila~ao dos
novos contingentes; o caráter mais igualitário de suas sociedades, fundadas em institui~oes democráticas de autogoverno e na facilidade de acesso do lavrador a propriedade
da terra; e, sua "módernidade" enquanto sincroniza~ao com
os modos de vida e as aspira~oes das sociedades em processo de industrializa~ao de que f oram desgarrados.
. Integram o bloco de Povos-Transplantados, a Austrália
e a Nova Zelandia, em certa medida também os bols6es
neo...europeus de Israel, da Uniao Sul-Africana e da Rodésia. Nas Américas, sao representados pelos Estados Unidos
e Canadá e também pelo Uruguai e Argentina que representavam 53,10/o da popula~ao do continente com 239,2
milhoes de pessoas em 1965. Nos primeiros casos deparamos
com na9oes resultan.tes de projetos de coloniza~ao implantados em territórios cujas popula~óes tribais foram dizimadas
ou confinadas ·em reservations para que urna nova sociedade neles se instalasse. No caso dos río-platenses encontramos a resultante de um empreendimento peculiaríssimo
de urna elite crioula - inteiramente alienada e hostil a sua
prÓpria etnia de Povo-Novo - que adota como projeto nacional a substitui9ao de · seu próprio povo por europeus
brancos e morenos, concebidos como gente com mais
peremptória voca~ao para o progresso. A Argentina e o
U ruguai resultam, assim, de um processo de sucessao ecológica deliberadamente desencadeado pelas oligarquias nacionais, através do qual urna configura~ao de Povo-Novo
se transforma em Povo-Transplantado. Neste processo, a
popula~ao ladina e gaúcha, originária da mesti9agem dos
povoadores ibéricos com o indígena, foi esmagada e substituída como contingente básico da na~ao por um alude de
imigrantes europeus.
Ao contrário do que sucedeu com os Povos-Testemunho e com os Povos-Novos que, desde seus primeiros anos
de constitui~ao, configuraram-se como sociedades complexas,
estamentadas em estratos profundamente diferenciados. que
iam desde. urna rica oligarquía de conquistadóres europeus
a té a massa servil de índios e de negros, a maioria dos
Povos-Transplantados surgiu como resultado de coloniza~oes
de povoamento, dedicadas a atividades granjeiras, artesanais
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e de pequeno comércio. Todos eles enfrentaram largos períodos de penúria enquanto se ocupavam em implantar bases
sobre o deserto, procurando viabilizar economicamente sua
existencia pela produ~ao de generos para exporta9ao a
m,ercados mais ricos e rnais especializados. Nestas circunstancias, nao surge urna rninoria dominadora local capaz de
irnpor urna ordena~ao social oligárquica. Embora pobres
e até paupérrimos, viviam numa sociedade razoavelmente
igualitária, regidos pelos princípios democráticos de tradi~ao
britanica. Nao puderam ter universidades, nem templos, nem
palácios suntuosos; mas alfabetizavarn toda a sua popula~ao
e a reuniam inteira nas suas modestas igrejas de tábuas para
ler a Bíblia e para tornar decisóes através de institui~oes de
autogoverno.
Assim puderam ascender coletivamente, como um povo,
a medida que a colonia se consolidava e enriquecía e, afinal,
emancipar-se como uma sociedade rnais hornogenea e rnais
apta a levar a frente a tevolu9ao industrial. As condi~oes
peculiares de sua forma~ao, bem corno o patrimonio d-e
terras e recursos naturais de que se fizerarn herdeiros, asseguraram aos Povos-Transplantados condi~oes especiais de
desenvolvirnento que, fecundadas pelo acesso a mercados
europeus e pelas facilidades lingüísticas e culturais de cornunica~ao com os pafses mais progressistas da Euro-na lhes
permitirarn o domínio da tecnología da revolu~ao industrial.
Isso possibilitou a rnuitos deles avantajar-se sobre suas rnatrizes originais, alcan~ando altos estágios de desenvolvimento
económico e social. E a todos, progredir rnais rapidamente
do que as dernais na~oes americanas, cujas carnadas dominantes ·eram originalmente rnuito mais prósperas e cultas.
Entre os Pavos-Transplantados, sobretudo os do Norte
e os do Sul do continente, rnedeiarn diferen~as decorrentes
de suas rnatrizes culturais predominantemente latina
e católica num caso, anglo-saxonica e protestante, no outro
- mas também de graus de desenvolvimentc. Estas discrepancias aproximam e identificam mais os argentinos e uruguaios com os dernais povos latino-americanos, também
neo-ibéricos, também católicos e também pobres e atrasados.
Pela maioria de suas outras características, porém, eles sao
1
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Povos-Transplantados e, como tal, apresentam muitos trac;os
comuns com os estadunidenses e com os canadenses.
Naturalmente, nao é por coincidencia que estes Povos·Transplantados se encontram todos em zonas temperadas.
Condicionado milenarmente aos rigores do inverno e ao
ritmo marcado das estac;oes, o imigrante europeu encontra-se mais a cómodo em climas correspondentes, fugindo
o quanto possível das áreas tropicais. O inverso ocorre,
boje, com os povos adaptados ao trópico, que também se
sentem pouco a vontade nas áreas frígidas onde sao compelidos a viver em ambientes artificiais, que avassalam
e deprimem toda a natureza, inclusive ao ho.mem.
Alguns autores procurara explicar as diferenc;as de grau
de desenvolvimento económico-social entre os Povos-Transplantados e os outros blocos em termos da oposic;áo <lestes
f atores de diferenciac;áo. Atribuem, assim, um valor causal
no processo de f ormac;áo des tes povos, como acelerador ou
retardador do progresso, a condic;ao racial predominantemente branca, em contraste com a maior mestic;agem com
povos de cor das demais populac;oes latino-americanas;
a homogeneidade cultural européia, em oposic;áo a heterogeneidade resultante da incorporac;áo de tradic;oes indígenas,
como ocorreu com os Povos-Testemunho; a posic;ao geográfica e suas conseqüencias climáticas; e, finalmente, a identificac;ao religiosa, enquanto protestantes, uns, e católicos,.
outros .
A maioria dessas asserc;oes nao resiste, porém, a crítica.
Civilizac;oes des·envolveram-se em diferentes contextos raciais,
culturais e climáticos. Faces distintas da própria civilizac;ao
ocidental européia se exprimiram em combinac;ao. com cultos
católicos e protestantes que sao, afinal, variantes de urna
mesma tradic;ao religiosa. Somente o registro da homogeneidade cultural tem alguma significac;ao causal. Seu papel
como motor do desenvolvimento nao está, todavia, na
homogeneidade cultural em si, mas nas possibilidades que ela
ensejou, circunstancialmente, de ac~sso e de domínio do
novo saber e da nova tecnologia em que se fundava a revoluc;ao industrial em marcha.
Embora muitos fatores possam ter representado um
papel, a performance alcanc;ada · pelos Povos-Transplantados
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em relac;ao aos demais se explica essencialmente pela diferenc;a entre um processo de autocoloniza~ao e os processos
de dominac;ao exógena que deram lugar as duas outras COil··
figurac;oes histórico-culturais americanas; e a subjuga~ao
e o avassalamento de sociedades culturalmente avanc;adas,
sobre as quais o conquistador se implantou como urna nova
c1asse dominante, no caso dos Povos-Testemunho; e o povoamento através da coloniza<;ao escravista de índios e negros
aliciados para a explorac;áo agrícola ou mineira, no caso dos
Povos-Novos.
A estes se somam alguns f atores concomitantes. também
explicativos. Tais sao, principalmente, a preponderancia de
um mero processo de assimilac;ao dos novos continentes por
parte dos primeiros núcleos coloniais, no caso dos Povos·
~Transplantados em oposi<;ao ao processo de decultura9ao que
presidiu a integracao dos contingentes indígenas e negros
escravizados nos Povos..JNovo~,· e do processo de desintegrac;ao cultural e dé transfigurac;áo étnica no caso dos
Povos-Testemunho. No primeiro caso, tratava-se de anglicanizar lingüisticamente europeus de várias origens ou de unif ormizar normas de vida social e costumes que diferiam
como variantes de urna mesma tradi~ao cultural. No segundo
caso. tratava-se de urna erradicac;ao de culturas originais,
altamente diferenciadas entre si e com respeito a européia
para a imposic;ao de formas simplificadas de coexistencia
e de trabalho, sob a pressao da compulsao escravocrata
e com o só interesse de explorar ao máximo a mao-de-obra
ali ciada. No terceiro caso, a jugula~ao do processo de desenvolvimento autónomo de altas civiliza9óes originais deu lugar
a implanta9ao de um complexo cultural espúrio e alienado.
em que se perderam os conteúdos eruditos e a qualifica~ao
técnico-ocupacional da popula9ao. É evidente que os povos
resultantes dos dois últimos processos de forma9ao cultural
se defrontariam com dificuldades enormemente maiores para
a sua reconstitui9ao étnico-nacional e para a inte~ra9ao
em seu patrimonio cultural da tecnología da civiliza9a()
industrial .
Outros fatores explicativos das diferenc;as das tres configura9oes decorrem do caráter mais maduramente capitalista-mercantil da f orma9áo que presidiu a constitui9ao dos
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as dernais. Dentre outros.
·destaca-se o caráter rnais igualitário da sociedade que se
implantou no Norte, em oposi~ao ao perfil despótico das
·demais configura~óes. Esta oposi~ao se exprimiu no predomínio do sistema de f azenda, fundado no rnonopólio da
terra, em toda a América Latina e no Sul dos Estados
·unidos, em contraste com o predomínio da propriedade granjeiro-familiar no resto da América do Norte. A primeira
-deu lugar a um tipo de república oligárquica que f oi a con·dutora dos destinos nacionais após a independencia; a se.gunda gerou urna república democrática assentada numa
vasta classe média, participante da vida política e defensora
·das institui~oes de autogoverno.
Como co-fatores da mesma natureza s·e deve considerar,
.ainda, o predomínio do assalariato - embora em suas
formas mais ele mentares - como modo de aliciamento de
mao-de-obra nas colonias granjeiras do Norte, em oposí~ao
ao escravisrno e a vassalagem dominantes nas outras áreas.
Estas duas formas de recrutarnento da for~a de trabalho
deixararn marcas profundas nas sociedades delas resultantes.
Por urn lado, derarn lugar ~ urna dignifica~ao do trabalho
manual, oposta a urna concep~ao do trabalho como atividade
"'denigrante", característica das sociedades escravistas.
Há um certo paralelismo entre estas atitudes face ao
trabalho e certas posturas protestantes e católicas sobre a
matéria. Isto nao significa, porém, que as respectivas reli,gioes tenham representado um papel causal na implanta~ao
dos respectivos comportarnentos e sim que cada qual sustentava o ·sistema vigente nas sociedades ern que predorninava: rnais rnadurarnent.e capitalistas, no caso dos protestantes, e rnais atrasados e aristocráticos, no caso das ca..
tólicas. Nao é de desprezar, porém, a importancia deste
.apoio, bem como de outras decorrencias das duas posturas
religiosas, como o estímulo a alfabetiza~ao para ler a Bíblia, no caso dos protestantes e o conservadorismo expresso
no ernpenho de infundir atitudes de resigna~ao corn a
ignorancia e a pobreza, na ideología católica tradicional.
Mais do que o fator religioso ern si mesmo, representou
um papel modelador dos povos americanos e um motor de
dif erencia~ao, o caráter institucional das igrejas que cat~·
1
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<Juisaram o Novo Mundo. A católica, conduzida as Américas no enquadram~nto de Impérios Mercantis-Salvacionistas
.em que se haviarn transformado Espanha e Portugal pósmu~ulmanos. E as protestantes, como seitas comunitárias
livres, desernbara~adas da hierarquía romana e do peso dos
.bispados locais, dentro do enquadramento de f orrna~oes só.cio-culturais CapitaUstas-Mercantis.
A primeira conformou-se, por isto, como parte essencial, da máquina do Estado, motivadora da conquista e promotora de sua a~ao missionária salvacionista. Tal como a
-expansao mu~ulmana, a ibérica-católica estava armada de
um poder coercitivo muito rnaior sobre a popula~ao que
·dominava e absorvia também parcelas maiores dos excedentes produtívos para exprimir sua glória em templos,
manter um clero muito mais numeroso e para dar brilho
as dignidades episcopais. Basta comparar o número, a qualidade arquítetonica, o vulto e a riqueza dos templos da
América Católica com os da América Protestante para aper·ceber-se da despropor~ao de recursos económicos apropriados
para fins religiosos nas duas áreas. E isto se fez, obviamente, ern prejuízo de outros gastos cornunitários, corno
estradas, escolas, empresas, operando, assim, como um cof ator de atraso.
A associa~ao da lgreja com o poder temporal dava a
:a~ao religiosa tudo que o Estado lhe podia prover, mas
tambérn cobrava dela urna fidelidade aos objetivos de perpetua~ao do domínio colonial, bern como urna aristocrati:za~ao de suas altas hierarquias que a colocava, freqüenternente, em oposi~ao aos interesses e as aspira~oes dos contingentes rnais humildes de seu rebanho. Por isto, na América Católica, o alto clero se viu tantas vezes envolvido em
graves crises políticas, ensejando um laicismo militante
típico; enquanto a da América Protestante, vendo-se exclufda da estrutura do poder político, sempre se póde resguardar rnelhor e exercer urn controle que, conquanto rnais
informal, era rnais eficaz.
A prega~ao religiosa, fazendo-se, num caso, conjugadamente corn o bra~o secular e, no outro, pelo estímulo a
a~ao comunitária, fez recair sobre a lgreja Católica a acusa~ao de terrorismo e fanatismo que, embora igualmente
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presentes e graves no mundo puritano, alí se dissolveram
como responsabilidades coletivas. A própria obra missionária,
sendo empreendida na América católica com o fervor de
urna religiao de conquista, conduziria a conflitos constantes
com os interesses dos colonizadores; o que nao se observava
na América Protestante, exprimindo também aqui o caráter
salvacionista da estrutura imperial em que estava inserida.
O paradoxal é que na América Protestante, a relig;ao se
diferencia ern múltip1as denomina~oes, mas ern cada uma
delas se faz efetivamente mais ortodoxa do que o catolidsmo latino-americano. generalizando-se como urna religiosidade popular mais ativa e menos impregnada de sincretismos, mas também mais intolerante.
Outros co-fatores de diferencia~ao conseqüentes do processo de formacao étnico-nacional dos Povos-Transplantados
sao a discrimina9ao e o segregacionismo em oposi9ao ao
integracionismo e a expectativa de assimila~ao de todos os
contingentes formadores da etnia através da mesticagem nas
duas outras configura9oes histórico-culturais. Estas diferen9as se manifestam boje, nítidamente. nos dois tipos de
preconceito racial prevalecentes nas duas áreas. O "preconceito de origem" que recai sobre o indivíduo de ancestrais
negros conhecidos, qualquer que seja o seu fenotipo, como
ocorre nos Estados Unjdos. E o "preconceito de marca'~
que discrimina o indivíduo de acordo com a intensidade de
seus traeos negróides. incluindo os mulatos claros no grupo
socialmente branco (Oracy Nogueira 1955) como ocorre nos
Povos-Novos e nos Povos-rJ'eistemunho. (S)
Outro fator de diferencia9ao está na porcentagem e na
composi9ao dos contingentes marginais a vida económica,
social, cultural e polftica da na9ao. Estes vem a ser majoritários, integrados principalmente por neo-indígenas ou
mesti9os no caso dos Povos-Testemunho e sua marginaliza9ao é de caráter cultural; sao também majoritários, porém
(8) Ver também A. Ramos 1942, 1947; G. Myrdal 1944; L. W.
Warner e L. Srole 1945; D. Pierson 1942; N. D. Humphrey 1953;
R. Bastide e F . Femandes 1959; L. A. Costa Pinto 1953; J. Comas
1961; F. Femandes 1964; O. Ianni 1966.
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marginalizados do ponto de vista social no caso dos Povos-Novos e sua composi9ao é predominantemente negra ou
mulata. No caso dos Povos-Transplantados constituem minorias raciais bem definidas. Aqui também, antes que de
um fator causal, trata-se do resultado do processo de forma~ao concomitante mas diferenciado - que fez d'os
Povos-Transplantados do Norte sociedades mais igualitárias,
no plano social; mais progressistas, no económico; e mais
democráticas, no político. Mas as fizeram, também, discriminatórias e segregacionistas no plano racial. Este derra~
deiro f ator nao apenas frustrou as bases de instaura~ao de
um sistema sócio-político efetivamente democrático na América do Norte, mas também desencadeou, nas últimas décadas, urna torrente de tensoes dissociativas que estao
alcan9ando o nível de urna guerra racial interna.
Todos os fatores referidos de desenvolvimento e de
atraso nao sao, porém, conquistas ou condena~óes consolidadas, mas componentes dinamicos que, por sua atua~ao,
modelaram os povos de cada configura~ao histórico-cultural e
os fazem defrontar-se com urna problemática específica
e diversa das demais. Deles resultou um novo f ator de
dif erencia~ao que é a polariza~ao do continente em um
núcleo de alto desenvolvimento e um contexto de povos
subdesenvolvidos. A intera~ao dentro da área passou, por
isto, a realizar-se como rela~óes entre sociedades historicamente defasadas: urnas situadas no nível de forma~ao imperialista industrial, as outras submetidas a condi~óes de
sujei~ao neocolonial. Tais rela~oes, sendo intrínsecamente
espoliativas para as na~óes atrasadas, conduzem a conflitos
de interesses e a tensües. A América do Norte é levada,
assim, a um papel de mantenedora do sistema que é lucrativo para suas empresas instaladas na regiao e que é
conveniente a sua política de potencia no continente e no
mundo. O estudo desta polariza~ao é tanto mais importante
porque, quaisquer que sejam os caminhos do desenvolvimento dos povos latino-americanos, ela terá conseqüencias
decisivas dado o poderío de interven9ao dos norte-americanos, a natureza imperativa de seus compromissos de potencia mundial e o peso dos seus interesses investidos na
regiáo.
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Os Povos-EMERGENTES

O quarto bloco de povos extra-europeus do mundo mo·
derno é constituído pelos POVOS·EMERNEGENTEs. Sao integrados pelas popula~oes africanas que ascendem, em nossos:
dias, da condi~ao tribal a nacional. Na Asia, encontram-se
também alguns casos de Pavos-Emergentes que transitam,.
neste momento, da condi~ao tribal a nacional, sobretudo na
área socialista em que urna política de maior respeito as
nacionalidades está permitindo e estimulando sua gesta~ao.
Esta categoria nao surgiu na América, apesar do avultado número de popula~oes tribais que ao tempo da conquista contavam com centenas de milhares e com mais de
um milhao de habitantes. Este fato, mais do que qualquer
outro, explica a violencia do domínio, primeiro europeu,
que durou quase quatro séculos, depois nacional, a que
estiveram submetidos os povos tribais americanos. Dizimados
prontamente alguns deles, mais lentamente outros, apenas.
sobreviveram uns poucos que, submetidos as mais duras
formas de compulsao, acabaram sendo anulados como etnias:
e como base de novas nacionalidades, enquanto seus equi-·
valentes africanos e asiáticos, apesar da violencia do impacto
que sofreram, ascendem boje para a vida nacional.
Acreditávamos que assim f osse há alguns anos. Supúnhamos que na América Latina nao surgiriam ·etnias indigenas reivindicativas de sua autonomia, na condi~ao de
Pavos-Emergentes, como ocorre na África e na Asia. Aqui,
aparentemente, o processo de europeiza~ao havia progredido
tanto que tendia a prosseguir incorporando os contingentes
indígenas as etnias nacionais, ou só permitindo a sobrevivencia das micro-etnias tribais, cada vez mais aculturadas.
Hoje, entretanto, sao evidentes algumas tendencias que
exigem urna revisao destes conceitos. O que percebíamos
entao como fundamental era a for~a uniformizadora da
Revolu~ao Termonuclear que parecia conduzir a urna homogeneiza~ao acelerada de· todos os povos e culturas dentro
da futura civiliza~ao. Apesar de tais for~as existirem e con..
tinuarem atuando com vigor, paralela.mente desenvolveram-se resistencias e surgiram energias diferenciadoras, que
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prometem preservar, para o mundo do futuro, múltipla~
fa ces étnicas singulares.
Com efeito, os bascos nunca foram tao fanaticamente
bascos como agora. O mesmo ocorre com os catalaes, os:
galegos, a despeito de toda a opressao da velha Espanha,
sectariamente hispanista. Na Europa, observa-se o mesmo
com os flamengos e os bretoes e vários outros povos e, na
América do Norte, com os negros e os "chicanos", o que
indica tratar-se de um fenómeno geral. É como se se houvesse rompido urna mola oculta que até agora manteve
em silencio essas minorias étnicas e raciais. Surpreenden-·
temente, elas come~aram a agitar-se dentro dos quadros:
nacionais que sempre as constrangeram, protestando contra.
as discrimina~oes de que foram vítimas e reivindicando urna
nova posic;ao e um novo papel. E o fazem com um vigor e.
urna ousadia raramente registrados no passado.
Em face disso, é perfeitamente previsível que, nas próximas décadas, estes anseios de liberta~ao étnica passem a.
atuar também entre as popula95es indígenas latino-americanas, dando voz a reclamos seculares, e ativando tensoes.
que imponham mudan~as importantes em alguns dos quadros
nacionais cristalizados depois da independencia. Talvez nao
tanto entre os Po.vos-Novos e os Povos-Transplantados porque estes se construíram sobre os territórios e os corpos
de etnias indígenas de nível tribal, que, em sua maioria,
nao resistiram ao impacto da coloniza~ao. Mas sim nos
quadros nacionais dos Povos-Testemunho que acolhem milhoes de "pessoas" falando seus idiomas originais e auto..
identificando-se como indígenas.
Lamentavelmente é muito precário o conhecimento
científico de que dispomos sobre estes problemas. Contribui
para esta carencia, em primeiro lugar, o já referido desinteresse da Antropologia academica pelo estudo dos processos de f orma~ao e transfigura~ao das etnias nacionais.
Sua principal preocupa~áo neste campo, conforme assinalamos, sao os estudos sobre acultura~ao definidos como os
efeitos recíprocos dos contatos entre diferentes culturas,
geralmente entre fronteiras da civiliza~ao e culturas tribais.
Ocupados com estas questoes, tao pouco relevantes no planosocial como infecundas no plano teórico, os antropólogos
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reuniram urna enorme bibliografia sobre acultura9ao. La·
rnentavelmente, ela é quase inútil para o estudo das lutas
contra a opressao étnica que atualmente estalam em todo
Q mundo.
. Contribuiu também para o pouco conhecimento destes
problemas o enfoque habitual dos estudiosos marxistas, os
quais tende.m a reduzir a etnicidade a condi~ao . ~e classe
e se tornam cegos a aprecia9ao das tensoes espec1f1camente
interétnicas. Ef·etivamente, nao admitindo que a identidade
étnica é anterior a estratifica9ao social e, provavelmente a
ela sobreviverá e menos ainda que ela gera tensoes diferentes das luta~ de classe, nao perceberam a magnitude dos
conflitos interétnicos reais e virtuais que amea9am conflagar diversas sociedades nacionais.
Um rápido exame da situa9áo das popula9oes indígenas
da América Latina mostra que a maior parte delas desapareceu nos Povos..;Novos e nos Pov,os~Transplan!ad~s ou
só sobrevive como pequenos enclaves etn1cos rnarg1nahzados
frente a massa da popula9áo nacional. Seu destino, qualquer
que seja, nao afetará o destino nacional. Ain~a assim, n~st~s
casos se observam algumas exce9oes; 1sto e, povos tnba1s
que resistirao o suficiente para sobreviver e crescer como
urna face étnica própria no futuro. Isto sucederá, por
exemplo, com os Mapuche (9) (~00 mil), que representam
atualmente 70/o da popula9ao chtlena, mas que crescem a
um ritmo tao intenso que tendem a dobrar e a triplicar sua
propor9áo dentro da popula9ao total do Chile nas próximas
décadas. Como esse crescimento se processa num povo consciente de sua individualidade, amargurado pela opressao
secular que sofreu e continua sofrendo e reivindicante de
seus direitos, é de supor que volte~ a ativar-se as tens~s
interétnicas que tantas vezes convuls1onaram o Sul do Chtle.
O mesmo tende a ocorrer, ainda que dentro de um quadro
menos tenso, com outros grupos indígenas que contam com
(9) Os Mapuche sáo os sobreviventes das tribos ~raucanas e
araucanizadas dos pampas sulinos. Acossados pelos argentmos e_ pe!~
chilenos, resistiram até meados do século passado, mas f oram dtzt·
mados e, seus sobreviventes, confinados em reservas.
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popula~óes

relativamente grandes, tais como: os Cuna · do
Partamá (200 mil), os Guajiro (100 mil) das fronteiras
da Venezuela com a Cólómbia e os Chiriguano (70 mil) · do
Paraguai.
Em todos estes casos, estamos frente a popula9oes
oriundas de etnias indígenas pré-colombianas de nível tribal
que, apesar de experimentarem, ao longo dos séculos, o
impacto da civiliza~áo, conseguiram manter um núcleo populacional considerável. Sua situa9ao é diversa, portanto, das
numerosas micro-etnias tribais que conseguiram sobreviver na Amazonia, por exemplo, - por terem-se distanciado
das fronteiras da civiliza9áo, esquivando-se aos contatos e
aos seus efeitos letais. Os casos mencionados sao diferentes
porque se tratam de povos que sofreram todos os efeitos
deletérios do impacto com a civiliza9áo e, ainda assim, resistiram, cresceram e refizeram seu ethos. Agora aspiram
a ressurgir, dentro da civiliza9ao do futuro, como Povos-Emergentes ou como componentes de· novas unidades rnultinacionais que reconhe~am seu direito de ser eles próprios.
Mais dramática é a situa~áo das etnias originárias das
altas civiliza~oes pré-colombianas que sobrevivem no interior
dos quadros nacionais construídos pelos Povos-Testemunho.
A qui nos defron tamos com sociedades multiétnicas que, nao
se reconhecendo como tais, se organizaram como estados
uninacionais o que gera urna situa~áo estrutural de opressao
sobre as etnias dominadas e, conseqüentemente, produz
tensóes suscetíveis de conduzir ao desencadeamento de !utas
de liberta~ao nacional. Um caso extremo é o representado
pela Bolívia com seus milhoes de índios Aymara e pela
Guatemala com seus milhoes de Quiché, Mam e Quecchi.
Estas massas indígenas que constituem a maioria da popula~ao estáo submetidas a minorías de mesti~os europeizados
que assumiram o poder depois da independencia e cujo proj ~to continua sendo, até nossos dias, o mesmo dos conquistadores: a hispaniza~ao compulsória dos índios através
de todas as formas de opressao.
Nao existem atualmente, é certo, condi~óes para o emprego dos grandes remédios do passado como as guerras
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de extermínio, a contamina~ao proposital por doen~as como
a varíola e a escravidao. Os novos dominadores, porém,
colocam suas esperanc;as de ocidentaliza~ao na f or~a desenraizadora dos processos de urbanizacao e industrializacao e,
as vezes, até na revolucao social. Assim, alguns desses
cruzados da ocidentaliza~ao definem a condi9ao de indianidade como se f ora mera condicao de classe. E esperam que,
urna vez transfigurada esta, no processo de mudan9a revolucionária da estratificac;ao social, desapare~a também a
identifica~ao étnica. Ainda que os indígenas constituam
a maioria do campesinato desses países, eles nao sao apenas
camponeses. A esta condi~ao ecológica e a respectiva posi9ao
classista se soma urna identifica~ao étnica irredutível até o
presente e que provavelmente continuará a se-lo através dos
tempos. Em tais circunstancias nao parece arriscado prever
que também esses povos despertem amanha para Jutas
cruentas de liberta~ao étnica.
O problema existe igualmente e tende a aguc;ar-se, nas
próximas décadas, no caso de outros contingentes populacionais minoritários dos Povos-Testemunho, como Peru e
México que se auto-identificam como indígenas. Vale assinalar aqui, que se tratam de popula~oes numerosas como os
quatro milhoes de fala quechua do Altiplano Andino e
outros tantos milhoes de descendentes dos Maia, Mahua,
Mizteco, Zapateco e outros povos do México. Nesses casos..
tratamos com etnias correspondentes aos bascos, flamengos,
eslovenos e outras minorías nacionais européias. Como estas,
além de crescentemente conscientes de si próprias como
povos diferentes de quantos existem, os grandes contingentes
indígenas latino-americanos se estao igualmente predispondo
para lutar por um reexame da organiza~ao nacional que
Ihes abra perspectivas de realizar suas potencialidades
étnicas. Na medida em que os quadros nacionais perma·
ne9am rígidos, como até o presente, e em que as expecta~
tivas das camadas dirigentes sejam de "desindianiza9ao'•
compulsória, estas tensoes interétnicas cresceráo e tenderáo
a gerar situa9oes dramaticamente conflitivas. Provavelmente
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mais graves que os conflitos interétnicos europeus e norte..
-americanos porque as popula~oes indígenas latino-americanas
sofreram e continuam suportando urna opressao muito mais
odiosa, continuada e desumana.
Assim é que, nesta metade da década dos anos 70,
come9am a tornar-se visíveis tendencias conduzindo ao aparecimento na América Latina da configuracao histórico-cultural que denominamos Pavos-Emergentes. Eles seriam integrados por grupos indígenas que, t·endo sobrevivido a
compulsao colonial e nacional e logrado manter grandes
núcleos populacionais, comec;am agora a modernizar-se de
tal modo que sua indianidade já nao corresponde necessariamente a urna condic;ao de extremo atraso e pobreza.
Nestas condic;oes, estes grupos indígenas deveráo dinamizar-se para atuar como for~as transformadoras dos quadros
nacionais em que se inserem. Seu papel será o de combatentes finalmente capacitados a exigir, seja urna participa~ao
igualitária no poder dentro dos atuais estados nacionais, o
que os alteraría decisivamente, seja a construc;ao de novas
sociedades políticas que, reconhecendo-se multi-étnicas, se
organizem como estados multinacionais.
Em qualquer caso, o mundo de amanha estará enriquecido pela presen9a destes novos Povos-Emergentes que se
Ievantarao desde os confins da história americana para representar um pap~l em seu futuro.
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2.

Configura~oes

e Ra~a

As
categorias de povos examinados nao retratam tipos puros. Cada urna delas experimentou int.rusoes
QUATRO

que as afetaram mais ou menos profund~mente e d1f~ren
ciaram algumas parc·elas de sua popula~ao. Co~o. vimos,
a América do Norte teve no Sul de seu terntóno urna
vasta intrusao escravista plasmada por um sistema produtivo tipo plantation que deu lugar a urna configura~ao correspondente a dos Povos-Novos. Grande parte do problema
de integra~ao racial, com que se def r~ntam_ os no;te-americanos decorre da presen~a desta mtrusao, ate agora
irredutÍvel e inassimilada, apesar de vencida e dispersa no
corpo da na~ao. O Brasil . e~peri~entou. urna intrusáo
do tipo transplantado com a 1m1gra~ao mac1~a de eurol?~us
para sua regiao Sul, que emprestou aquela á~ea u~a f1s10nomia peculiar e deu lugar a um m?do d1feren.ciado de
ser brasileiro. A Argentina e o Urugua1, como ass1nalamos,
surgem a existencia nacional como. Pavos-f!ovos; através de
proto-etnias gaúchas, equivalente a paragua1a e a dos velhos

paulistas. Todavia, sofreram processos de especializa~ao.
pastoril e de sucessao ecológica, através dos quais se transmudou o próprio caráter étnico nacional, dando origem a
urna entidade nova, euro-americana em sua composi~o
racial majoritária e em seu perfil cultural. Neste processo,
os río-platenses se transfiguram em Pavos-Transplantados de
um tipo especial, porque tolhidos em seu desenvolvimento
sócio-economico pela sobrevivencia de urna oligarquía arcaica
de grandes proprietários rurais, resultante de sua configura9ao original. Em cada um dos povos americanos, intrusoes
menores colorem e singularizam certas parcelas da popula9ao nacional e as regioes do país onde mais se concentram.
É de assjnalar que algumas popula96es do mundo extra-europeu moderno par·ecem nao enquadrar-se nestas categorias. É o caso essencialmente de algumas na~oes esdrúxulas como a África do Sul, a Rodésia, a Nyasalandia e
Ken'.a. A dificuldad·e classificatória, nesse caso, parece refletir a própria inviabilidade dessas superfeta~oes fundadas
no domínio de núcleos europeus implantados sobre popula9oes nativas numericamente majoritárias. Mais do que
na9oes, elas sao ainda feitorias geridas por grupos brancos
que ingressaram tardiamente na área e permanecem até
agora inassimilados e historicamente incapazes de plasmar
urna configura9ao de Pavo-Novo. Sua inviabilidade como
entidade étnica nacional é tao peremptória que se pode vaticinar, sem risco de erro, o al~amento inevitável das
camadas subjugadas e a erradica~ao da casta dominante,
incapaz de integrar-se racial e culturalmente em seu próprio
contexto étnico-nacional.
No caso dos demais povos extra-europeus, o caráter
nacional e o perfil étnico·cultural básico de cada unidade
é ·explicável como resultante de sua f orma~ao global enquanto Povos-Testemunho, Pavos-Novos, Pavos-Emergentes
e Povos--Transplantados. No caso das Américas, esta tipologia
corresponde, grosso modo, a caracteriza~ao corrente dos res~
pectivos povos como predominantemente indo-americanos,
neo-americanos e euro-americanos. As duas escalas, todavia,
nao se equivalem, porque alguns povos, como os paraguaios ·
e os chilenos, de f orma~ao basicamente indígena, fizeram-se
Povos-Novos e nao Povos-.Testemunho, urna vez que resul59
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taram da fusao do europeu com grupos tribais que nao
haviam alcan<;ado o nível das altas civiliza~óes. É o caso
também dos euro-americanos, presentes em todas as forma<;oes étnicas do continente, mas que só nos Povos-Transplantados imprimiram um perfil nitidamente neo-europeu as
respectivas popula<;oes. A designa9aó de neo-americanos
nao substituí também, adequadamente, a nomenclatura proposta porque, em muitos sentidos todos os povos atuais do
continente sao neo-americanos.
A evolu9ao racial da popula9ao americana é congruente com a análise que vimos f azendo e pode ser
compreendida em termos de dois processos divergentes de
sucessao ecológica. Por um lado, popula<;oes européias
imigrantes, concentradas em núcleos homogeneos estruturados em famílias e contando, portanto, com a pr·esen<;a
de mulheres européias, se impüem as popula~oes originais.
Este é o caso dos Povos-Transplantados, em que os contingentes indígenas f oram antes dizimados do que absorvidos e os negros mais marginalizados do que integrados
nas novas etnias. No caso dos Povos-Novos e dos Povos-Testemunho, deparamos com um processo ecológico distinto,
pelo qual, núcleos europeus minoritários, compostos principalmente por homens desgarrados de suas comunidades,
operam como agentes colonizadores, impondo-se as outras
matrizes raciais pela miscigena~ao intensiva com índias e
negras, o · que lhe empresta urna extraordinária capacidade
de branquizar as demais, produzindo urna vasta camaaa
mulata e mesti~a. Esta passa a constituir o componente
principal da popula<;ao, no caso dos Povos-Testemunho
(36,l milhoes de mesti<;os para 10,2 milhóes de brancos-por-defini9ao) e· o segundo contingente, muito próximo
do primeiro (32,2 e 41,8 milhóes), no caso dos Pqvos-Novos. (1º)

(10) As estimativas de popula\:áO estáo baseadas nos dados das
Na\:óes Unidas (ONU 1958 e 1965), nos estudos histórico-demográficos de Rosenblat (1954), Lipschutz (1944), Savy (1954-56), Debuyst
(1961), Sirea (1966) e Steward (1949) e no Statistical Abstract o/
the United States (US Bureau of the Census, 1966).
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notória a precariedade das fontes disponíveis sobre
a composi<;ao racial presente e passada, dos povos americanos. Ela se deve tanto a deficiencias dos censos como
a ambigüidades de caráter cultural. Assim é que os' Povos-Transplantados somam, em suas estatísticas, todos os mesti9os no grupo negro; e os dois outros blocos situam no
contingente branco os mesti<;os claros e, por vez·es juntam
mulatos e mesti~os de extra~ao indígena na categoria geral
dos pardos. Apesar disto, é possível estabelecer algumas
proje~oes verossímeis sobre o desenvolvimento provável das
diversas matrizes raciais nos tres blocos de povos americanos, pelo confronto de seus contingentes atuais com suas
tendencias de incremento ou redu<;ao.
Tendo alcan~ado mais altos níveis de desenvolvimento
as sociedades nacionais dos Povos-Transplantados experi:
n;ientaram,. em cons·eqüencia, urna forte compressao no
ntmo de incremento de sua popula~ao, sendo de supor que
seu crescimento futuro seja menos assinaláv·el do que o
dos demais blocos. A América do Norte, que vinha quadruplicando sua popula~ao cada 50 anos, nem mesmo conseguiu
duplicá-la entre 1900 e 1950, o mesmo ocorrendo com a
Argentina e o Uruguai nas duas últimas décadas.
Os dois outros blocos, mal tendo chegado ao limiar do
desenvolvimento, experimentam ainda urna fase de expansáo
demográfica que os fará prosseguir crescendo a ritmo acelerado nas próximas décadas. Os dados estatísticos indicam que
as popula~oes dos Povos-Testemunho e dos Pavos-Novos predominantemente mesti9as e mulatas, eram menores, em '1960,
n~ s~u conjunto do que a dos Pavos-Transpl,antados (220,5
milhoes contra 182,8 milhoes). Mas tendem a superá-las
amplamente, nas próximas décadas, até alcan~ar, no ano
2000, os montantes de 391,5 milhoes para os Po.vosJJ'ransplantados contra 209,0 milhoes para os Povos-TesttJmunho e
340, 5 milhoes para os Povos-Novos.
Estas diferencia~oes nos ritmos de incrementos demográfico se devem, essencialmente, ao fato de que os Povos-Transplantados experimentaram seu período de mais forte
acréscimo a partir de urna popula~ao relativamente pequena (5,3 milhóes, em 1800, para 23,3 milhoes em 1850,
É
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nos Estados Unidos), ao passo que o mesmo fenomeno deverá ocorrer, agora, na América Latina, a partir de urna
base populacional muito superior (204 milhoes, em 1960)
que, mesmo se crescesse a um ritmo substancialmente menos
acelerado, tendería a triplicar até o ano 2000.
A longo termo, portanto, o que mais tende a crescer
é a América Morena, fruto da mesti9agem de seus contingentes básicos, a menos que os projetos de inspiracao
norte-americana de imposicao de vastos programas de
birth-control, consigam alterar substancialmente estas tendencias. É, entretanto, improvável que tais programas
cheguem a cumprir-se, nao só em virtude das dificuldades
do próprio empreendimento de induzir povos atrasados e
pobres a adotar hábitos correspondentes a popula95es adiantadas; como também pela oposi~ao que tal programa provoca nas lideran9as latino-americanas. Estas estao cada vez
mais advertidas para os riscos inerentes a urna contencao
demogenética artificial que trará, como conseqüencia fatal,
nao apenas a reducao do seu contingente no mundo, mas
e, sobretudo, o envelhecimento precoce de suas populacoes
nas auais urna maioria de menores de 18 anos de idade
seria -substituída, progressivamente, por urna parcela eres·
cente de maiores de 60 anos, os quais, nas condi95es vigentes de subdesenvolvimento representariam um peso morto.
É mesmo de temer que este envelhecimento artificial da
popula9ao latino-americana - antes de alcancados os níveis·
mínim.os de desenvolvimento economico e social que naturalmente conduziriam a este efeito - como ocorreu em
todos os pafses plenamente industrializados - tenha, como
conseqüencia, inabilitar os latino-americanos para as tarefas
do desenvolvimento, por retirar de suas sociedades o fator de
renova9ao social, que sao as forcas de compressao demográfica e as tensoes sociais correspondentes.
Os dados estatísticos referentes a composicao racial,
apesar da precariedade assinalada, permitem estabelecer
também algumas hipóteses sobre o. incremento provável de
cada componente racial das popula95es americanas. Primeiro,
a de que a propor9ao atual de dois para um, do contingente. "branco-por-defini9ao" em relacao a Hgente de cor", .
em 1950, se altere profundamente, para alcancar urna su62

premacia morena da ordem de 485 milhoes contra 436
milhoes de brancos no ano 2000. Isto, em virtude do paralelismo entre branquitude e mais alto nível de vida e, em
conseqüencia, menor ritmo de .incremento populacional.
O contingente indígena crescerá, provavelmente, no petíodo assinalado, para algo mais que o duplo do seu mon-tante em 1950 (15 para 35 milhoes). Simultaneamente,
porém, se irá desindianizando culturalmente, pela incorpora9áo nos modos de vida das popula95es neo-americanas em
que está inserido. Ao final, os indígenas virao a constituir,
presumivelmente, um modo diferenciado de participa~ao
nas etnias nacionais que os unificará antes pelas lealdades que conservarao para com suas matrizes de origem doque por seus caraterísticos étnico-culturais presentes.
O grupo negro poderá crescer para o quádruplo domontante atual (29,3 para 130 milhoes) pelas razoes já
indicadas e também porque a ascensao social que presumivelmente experimentará nas próximas décadas lhe proporcionará um índice mais alto de sobrevivencia. Sem embargo,
por for9a do caldeamento racial, pode ocorrer que antes
venha a dar colorido as matrizes "brancas", aumentandoquadro mulato em prejuízo da expressáo do seu própriopatrimonio genético em popula~oes negras mais amplas.
Os mesti~os, finalmente, poderao experimentar, segund°'
supomos, um incremento mais intensivo que todos os demais, quintuplicando seu contingente (72 para 320 milhoes)
por for9a da conjuncao de diversos f atores, como a eleva~a<>
do nível de vida que apenas se inicia e que deverá combinar-se com um alto ritmo de incremento, a absorcao de>
produto dos casamentos mistos das outras matrizes que tende
a generalizar-se e, finalmente, a assuncao de sua própria
figura étnica, sem a contingencia de mimetizar-se ideologicamente em "brancos-por-definicao".
Toda8 as proposicoes anteriores se fundam na expec·
tativa de urna miscigenacao intensiva que caldeará ainda
mais profundamente as populacoes americanas até configu-.
rá-las, em f ace do mundo, como urna representa~ao cada
vez mais homongenea do humano e, por isto, mais capacitada a conviver e a identificar-se com todos os povos.
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Considerando, porém, as diversas áreas americanas, estas
tendencias tanto poderáo ser intensificadas como reduzidas
por certos fatores. Assim, por exemplo, se a guerra racial
entre negros e brancos na América do Norte resolver-se
por um caminho integracionista, se intensificará a tendencia
homogeneizadora. Mas se, ao contrário, prevalecer a segrega~ao racial e, sobretudo, se os anglo-americanos alcan~arem sucesso em sua delibera~ao de reduzir suas popula~5es
''negras" e os contingentes morenos da América Latina pela
ímposicao de urna política de contencáo demogenética, o
resultado será o f ortalecimento da heterogeneidade e do
racismo.
O crescimento das populacoes latino-americanas deverá
levá-las a um montante demográfico de 650 milhoes no ano
2000, segundo cálculos fundados na expectativa de urna taxa
de incremento relativamente baixa . Essa expectativa nao
leva em conta as possibilidades de um crescimento ainda
maior, motivado pela elevacáo do nível sanitário, pelos progressos médicos no tratamento das enfermidades esterilizantes, bem como por fatores sociais, como a provável reducao da idade do casamento e do número de unioes Iivres,
:geralmente menos fecundas. Por tu do isto se deve considerar
a hipótese de um crescimento ainda rnaior.
Esta explosao demográfica nao é, evidentemente, um
bem em si mesmo e importará para a América Latina
num desafio ainda maior no esforco pela superacao do seu
atraso. Supoe-se que a um ritmo anual de 2,50/o de incremento seja necessário responder com urna taxa de investimento de cerca de 10% da renda nacional, apenas para
rnanter a mesma proporcao de equipamento produtivo por
pessoa ativa. Este desafio aponta para a imperatividade
de intensificar o esforco desenvolvimentista, a fim de alcancar urna reducao do incremento demográfico e um amadurecimento etário da populacao em conseqüencia do progresso economico e nao em lugar dele, como poderla ocorrer
eom urna política de contencao demogenética propugnada
e custeada por urna potencia estrangeira, como seu projeto
para o futuro dos latino-americanos.
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.3.

Configura~6es

e Desenvolvimento

RESTA
examinar agora se a tipologia das grandes configurayoes histórico-culturais que demonstrou sua instrumentalidade na caracterizacao dos povos extra-europeus como
entidades étnico-culturais e como complexos raciais, pode
ajudar também na compreensáo dos problemas de desenvolvimento com que se defrontam os povos classificados nas
quatro referidas categorias.
Considerando em conjunto os povos de cada bloco,
com respeito ao grau de desenvolvimento que alcancaram,
observa-se que eles apresentam tanto uniformidades como
discrepancias significativas. Acima de suas semelbancas
éthico-culturais, os mesmos contrastam flagrantemente por
descompassos economicos que f azem de alguns deles, povos
modernos porque incorporados no processo civilizatório de
seu tempo; e de outros, povos arcaicos e subdesenvolvidos
porque · traumatizados nesse processo de modernizacao. Entretanto, observam-se certas uniformidades altamente ex65

pressivas. Assim é que, entre os Povos-Testemunho, apena~
os japoneses alcan~aram pleno desenvolvimento industrial
e os chineses, em nossos dias, se encaminham para a mesma
fa~anha. Dentre os Povos-Transplantados, um número muito
maior - USA, Canadá, Austrália, Nova Zelandia e Israel
- atingiu precocemente o desenvolvimento. Entre os Povos-N~os nenhum alcan~ou ainda este nível. Até que ponto
suas diferen~as de forma~ao ·explicam estas perfomances
contraditórias?
Parece óbvio que os Povos-Transplantados contaram
com vantagens oriundas do seu tipo de forma~ao para se
integrarem na civiliza~ao industrial moderna, enquanto que
os povos das outras categorias tiveram de enfrentar obstáculos maiores em sua Juta pelo desenvolvimento. Tais
obstáculos decorrem, principalmente, do modo de estratifica~ao social que resultou da forma de implantacao de cada
qual. Esta assumiu urna configura~ao mais flexível e igualitária no caso dos Povos-Transplantados e mais rígidamente
hierarquizada nos demais.
Desde o seu surgimento, estes últimos tiveram a maioria
de suas popula95es condenadas a urna marginaliza~ao cultural ou social que nao ensejou sua integra~ao nos estilos
de vida modernos. Tal marginalidade, como f oi assinalado,.
assume caráter sobretudo cultural no caso dos Povos-Testemunho a bracos com problemas de incorpora~ao de seus
contingentes mais arcaicos, quase sempre monolingües e
apegados a costumes e valores das antigas culturas. E é de'
caráter principalmente social, nos Povos-Novos, enquanto
resultantes de um empreendimento mercantil que, transla-'
dando multidoes de africanos para submete-los a escravidao,
ou destribalizando populacoes indígenas com o mesmo objetivo, os homogeneizou através da decultura~ao, mas os configurou como estratos atrasados e reduzidos a níveis incom-·
primíveis de miséria. Para se desenvolverem, devem uns;
al~ar-se de sua condi~ao indígena nítidamente diferenciada•
da ladina e, outros, desde a profundidade de sua penúria de
ex-escravos, enfrentando, nos dois casos, oligarquias locais·
degradadas pelo exercício secular do jugo escravista e atadas
aos interesses exfernos que se associaram na explora~ao. da:
miséria de seus povos.
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Os Povos-Novos e os Povos-Testemunho das Américas
se destacam como sociedades fundadas e remoldadas por
atos de vontade do núcleo colonizador e ordenadas intencionalmente em todo o seu modo de ser, para servir a interesses e a objetivos exógenos. Como tal, experimentaram
urna domina9ao externa mais poderosamente instalada e mais
duradoura do que qualquer outra área do mundo. Com
base nesta intencionalidade, se pode reimplantar neles a escra~idao do ti~o greco-romano, transladando-se para as planta9oes e as minas das zonas de ocupacao dos Povos-Novos
mais de cinqüenta milh5es de escravos negros durante os
trezentos anos de escravidao e desgastando-se cerca de
70 milhoes de indígenas dos Povos-Testemunho. Em ambos
os núcleos economicos jamais se devotaram a criar e re:
criar as condicoes de sobrevivencia e reproducao de suas
-populacoes, mas para, com o desgaste destas, produzir o
que nao consumiam, a fim de suprir necessidades alheias
e. enriq~ecer ?ligarquias Iocais. Nelas sempre f oi tao grande a
d1stanc1a social ·entre as classes dominantes e o povo em
si, tao vasta a alienacao oligárquica com respeito a etnia
nacional, que as lideran~as dos Povos-Novos se propuseram
a.té substituir a própria populacao em programas sistemáticos de branquiza9ao racial, como se tentou f azer no Brasil
e como efetivamente se fez na Argentina e no Uruguai
que, por esta via, se implantou da forma mais despótica,
sem reconhecer jamais quaisquer direitos individuais que
acaso se pudessem opor a domina9ao e a ordena~o oligárquica. Nelas finalmente, jamais se estabeleceram institui9oes democráticas de autogoverno, nem foram admitidos
quaisquer mecanismos de participa9ao popular no poder; e
as distancias sociais entre homens livr~s e escravos eram
similares as que medeiam entre homens e animais senda
enorme, também, a dissimetria de rela9oes entre 'ricos e
pobres.
Operando sobre esse mundo despótico e escravocrata
latifun~iário e monocultor, as for~as transformadoras da r;_
volu9ao industriál encontram resistencias muito maiores a
implantacao de urna economía moderna e a urna reordenacao que assegurasse oportunidades de participa~ao popular
nos benefícios do progresso. Nestas circunstancias os anta1
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gonisrnos que na Europa - e nas sociedades de tipo europeu
transplantadas para novos espa9os - apenas lirnitararn as
potencialidades da civiliza~ao industrial, subrnetendo-a a urna
ordenacao classista ou atrasando sua irnplanta9ao, aqui conseguirarn deforrnar todo o processo. Cada núcleo industrial
emerge nestas áreas como urn enclave ilhado ern rneio a
urna economía arcaica dominante que só lhe permite expandir-se quando nao se opoe aos interesses oligárquicos
investidos no latifúndio e na economía de exportacao. Sendo
todo o poder político monopolizado pelos setores importadores que só aspiram urna integracao rnais lucrativa para
eles próprios no sistema mundial, nao surge um empresariato moderno oposto a oligarquia. Essa mesma é que se
desdobra em empresariato industrial e se associa aos empreendimentos modernizadores promovidos por corporacoes internacionais.
Deste modo, a transicao da economía agrário-mercantil
a industrial, já em si rnuito difícil, foi conduzida a urn
estado traumático: o de subdesenvolvimento. Ou seja, a
distrofia social caracterizada pela contradicao entre as potencialidades de fartura ensejadas pela tecnología industrial
e a miséria provocada pelo seu condicionarnento a urna
ordenacao social oligárquica. Isto conduziu a urn aumento
explosivo da populacao, a transladacoes maci~as de rurícolas
para as cidades, simultaneamente coro urna reducao drástica
da acessibilidade aos meios de trabalho e de sobrevivencia.
Surgem, assim, enormes camadas marginalizadas, condenadas a penúria.
Transferindo para os centros reitores as oportunidades
de industrializa9ao e os lucros operacionados pelos progressos
da rnecaniza.;ao do sistema produtivo alcancados com a
moderniza9ao, o que se implanta nesses países é uro processo
acelerado de marginaliza9ao sócio-economica que atinge camadas cada vez maiores da popula.;ao, estabelecendo-se urna
biparticao entre urna pequena parcela de privilegiados e a
na9ao. Disso resulta o enrijecimento da ordenacao social
e do sistema político destinados a garantir a oligarquía e ªº
patriciado o exercício do poder e a frui.;áo dos benefícios
do progresso, como sócia menor da espolia.;ao imperialista de seus próprios povos, que absorve a massa principal
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do produto do trabalho nacional. Mas resulta também na
constitui9ao de urna mole humana de marginaliz.ados que
se concentram n~s orlas das cidades e das metrópoles, uni-·
formizada culturalmente pela singeleza de seus modos de
vida e tendente a unir-se, um dia, por sua comunidade
de destino, como os que só terao oportunidade de integrar o
sistema ocupacional e de participar da vida social e política
da nacao, com a erradicacao da ordem vigente. A Europa
que experimentou urna compulsao da mesma natureza na
segunda metade do século passado quando vivia urna etapa
corre~pondente do processo de industrializacao, só pode enfrenta-la exportando como colonos e desgastando em guerras,
cerca de 100 milhoes de europeus. A oligarquía latino-americana, que nao contará com expedientes tao simples, tero,
nesta mass~ d~ contrapartes de sua riqueza, o opositor
chamado h1stoncamente a erradicá-la do panorama socia?
de seus países.
A industrializacao dhs Pwos-Novos e dos PovosJJ'estemunho, realizando-se sob estas condicoes de resistencia oligárquico-patricia! interna e de espolia.;ao externa, processou-se deformada e incapaz de gerar os efeitos renovadores
que operou em outros contextos. Primeiro, porque se fez
reflexamente, pela montagem de mecanismos modernizadores.
destinados a ativar seu papel de produtores de matériasprimas. Segundo, porque tornou-se meramente substitutiva
de importa96es e desenvolveu-se estrangulada por diversos
procedimentos !imitadores: a propriedade estrangeira da
maioria das plantas industriais que as transforma em mecanismos de captacao de recursos; o seu caráter predominante
de indústrias de consumo que multiplicam a oferta de
artigos suntuários, drenando parcelas ponderáveis da renda
nacional para gastos supérfluos que as na96es industrializadas só se puderam proporcionar tardiamente; a sua incapacidade de assegurar autonomia do processo de desenvolvimento nacional por lhe faltarem, precisamente as indústrias de base e de producao de maquinária. E, fi~almente,
por serem operadas as suas fábricas como bens importados,
frutos do desenvolvimento tecnológico acorrido albures, do
qual permaneceram sempre dependentes.
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Outro efeito da pseudo-industrializ.a~ao asslm implantada f oi a substitui~ao do empresariato nacional que o Capitalismo Industrial fez surgir onde quer que amadurecesse,
por urna camada meramente .gerencial d~ interesses estr~
geiros ou por uma bu~gues~a buro~rát1ca e c~s~opolit~,
mais interessada no destino 1nternac1onal do propno capitalismo do que no desenvolvimento de um corpo nacional
de cientistas e tecnólogos, capazes de dominar o saber moderno em virtude da transferencia de suas fun~oes para os
departam·entos de investiga~ao das sedes das corpora~oes
estrangeiras que gerem a industrializa~ao nacional.
.
.
A dif eren~a dos efeitos na introdu~ao da tecnolog1a
industrial entre aquelas duas categorias de povos e os Povos-Transplantado~ exprime, essencialmente, a flexibilidade es·
trutural <lestes últimos em rela~ao a rigidez dos primeiros,
com respeito ao papel coi:istrictor de suas" ol~gar~ui~s. , Os
USA o Canadá a Austráha e a Nova Zeland1a, 1nstltu1das
com~ na~oes peia translada~ao de popula~oes marginalizadas
da Europa para áreas desertas ou ralamente povoadas, puderam estruturar suas sociedades sem enfrentar as barre1ras
da obstru~ao oligárquico-patricial de acordo coro a visao do
mundo que já traziam como popula~óes originárias de países
·e m via de industrializa~ao. Beneficiam-se, inicialmente dos
vínculos com a Inglaterra que., por um lado, lhes assegurava mais fácil domínio das f ontes de saber tecnológico
moderno e, por outro, da influencia de urna tradi~~~ po!ítica democrática que permitía certo grau de part1c1pa~ao
popular na orde~a~ao social. Esta participa~ao é que deu
base a polftica de 1expropria~ao das f azendas pertencentes
ao inimigo, depois da guerra de independencia. dos Estados
U nidos e, depois, as leis do Homestead que abnram o Oeste
a milhoes de granjeiros.
.
Representou, também, um papel relevante na conf1gura~ao da América do Norte, a circunstancia de, ~orno povos
protestantes, os colonizadores procurarem alfabeti.z.ar toda a
popula~ao para tornar acessf.vel a palavra bíblica, o que
nao ocorreu nos países católicos. Este fato é provavelmente
tao importante quanto o paralelo weberiano do espírito c~·
pitalista e da ética protestante (Max Web~r 1948). Efetl·
vamente, a alfabetiz.a~ao em massa capac1tou amplas ca·

madas da popula~ao norte-americana ( 11) a participar da
vida política, a concorrer as elei~óes e permitiu preencher
:um dos pré-requisitos básicos de qualifica~ao da mao-de-obra de urna civiliz.a~ao industrial que nao se forma pela
tradi~ao oral, mas pela transmi~o escrita dos conheci·
mentos. Um episódio retrata a importancia <leste fator: a
tiragem atingida pelo livro clássico de chamamento Iibertário de Thomas Paine (On Liberty) que foi lido nos dois
meses que se seguiram a edi~ao por cerca de 150.000
pessoas e representou um papel relevante na mobiliz.a~ao
popular para a luta pela independencia. Seria impossível
reproduzir-se uro fato desta natureza em qualquer outra área
americana .em virtude do analfabetismo prevalecente em toda
a popula~ao, inclusive entre as camadas ricas.
Comparada a progressao norte-americana com a argentina e a uruguaia, também Povos-Transplantados, verifica-se
que as dif eren~as nos respectivos desenvolvimentos se explicam pela existencia, nesses últimos, de urna oligarquía,
latifundiária que, mesmó após a independencia, preservou o
monopólio da terra; e de urna burguesia comercial portuária
que limitou a expansao da atividade criativa dos imigrantes
a urna mera indústria artesanal mantendo um regime de
estímulo as importa~oes. Esta constric~áo é que estrangularia o desenvolvimento argentino e o uruguaio, em compara~ao ao dos outros povos transplantados nao sujeitos a
tais controles naralizantes. O monooólio da terra, sobretudo,
é oue conduzfria a urna situa9ao -crítica, nas duas últimas
décadas, as economias argentina e uruguaia de exporta~ao
de carne, de la e de cereais, produzidos em latifúndios, em
face da competi~ao dos granj,eiros canadenses, australianos
e neo-zelandeses.
A massa de imigrantes europeus encaminhada para os
países no-platenses, após breves períodos no campo, f oi
compelida a buscar as cidades pela impossibilidade de se fazer

(11) Em 1850, a América do Norte contava com. 800/o de. sua
popula~o alfabetizada;
mesma época, a Rússia s6 havaa al~a~tizado

a

60/o e a América Latina deveria ter urna percentagem samdar de
analfabetos.
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gran1eira. Deste modo, aquelas sociedades se viram com
o duplo problema de nao terem constituído a classe média
rural que poderia sustentar, como mercado, sua industrializa~ao. E de sofrerem urna urbaniza~ao precoce que reduziu
a compressao demográfica para a reforma agrária e criou
um vasto setor parasitário para sua economia.
Teve, também, grande importancia para os Povos-Transplantados do Sul, o fato de emergirem da domina~ao
ibérica para cair sob a influencia britanica, quando os Estados Unidos dela se libertavam, através da independencia,
escapando, assim, da sujei~ao do pacto colonial para cair
numa dependencia neo-colonialista. Enquanto os norte-americanos se dedicavam a expansao de sua fronteira interna,
através de urna economia agrícola granjeira e da implanta~áo de urna infra-estrutura industrial autónoma, já com
vistas a urna política de potencia, a Argentina e o Uruguai
independentes procuravam proporcionar-se o consumo de
bens man ufaturados, esfor~ando-se por alargar suas lavouras
e sua pecuária de exporta~ao, através da expansao do latif(indio e das explora~oes estrangeiras de recursos naturais.
Os desenvolvimentos sao, portan to, opostos. No primeiro caso, ternos um projeto de povoamento através da
difusao da pequena propriedade rural que permitiria criar
um poderoso mercado no qual se assentaria o desenvolvirnento industrial posterior. No segundo, a manuten~ao das
fun~oes complementares tradicionais da economia herdada
do regime colonial, e a cria~ao de novas dependencias externas, cada vez mais imperativas.
O conteúdo arcaico da regiao Sul dos Estados Unidos,
que reagiu de armas na mao contra a orienta~ao industrializadora, autonomista e democrática do Norte, exemplifica o
papel de constric9ao oligárquica da economía de planta~ao,
dernonstrando o quanto este fator afetou o processo de desenvolvimento dos países onde preva1eceu no período colonial
e onde sobrevive ainda. Vencida e subjugada pela guerra de
secessao, a regiao sulina amargaria o seu próprio atraso
frente ao Norte e ao Oeste, que progrediram por novos caminhos. Mesmo vencida, porém, persistiria, por décadas,
como urna tara de atraso atrelada a sociedade norte-americana . Invicta, ainda, na América Latina, exceto em Cuba,
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no Peru, esta economía de fazendas, com interesses patrimoniais que representa e por seu papel conformador fundamental das sociedades nacionais, constituí a causa básica do
atraso de todo o continente.
Estas diferen~as explicam o retardamento, em grau
rnaior, dos Povos-Novos e dos Povos-Testemunho da América
Latina, anquilosados pela rigidez de sua estrutura social,
vale dizer, pelo papel constrictor de suas minorias dominan tes que condenaram o grosso da popula9ao a ignorancia
e a pobreza em que vegeta até hoje, marginalizada económica, social, política e culturalmente da vida nacional.
Superar estes percal9os foi, até agora, um desafio insuperável para os Povos-Novos e muito difícil para os Povos-Testemunho. Importa para todos eles, num enorme esfor~o
reordenador de toda a sociedade que seguramente só poderá
ser conduzido intencionalmente, ao contrário do que ocorreU\
entre os Povos-Transplantados do Norte onde póde realizar-se mais ou menos espontaneisticamente. Alcan~ar esta..
reordena~ao exigía tamánho esfor~o de auto-supera~ao que,.
a excessao do México, da Bolívia, com suas revolu~oes de1910 e 1952 e, mais recentemente, de Cuba (1959) e d()t
Peru (1968), nenhum outro povo americano logrou enfren-·
tá-Io com um mínimo de sucesso. A dificuldade fundamentar·
encontrava-se e ainda se assenta no caráter da trama de·
interesses oligárquico-privativistas que presidiu a ordena~ªº'
original destas sociedades fundadas no sistema de f azendas e:
no escravismo e que após a independencia, apenas as modernizou reflexamente como forma~óes neocoloniais. O enfrentamento ·e a supera~ao deste enquadramento retrógrado nao
se pode fazer mediante qualquer intensifica~ao de sua moderniza~ao reflexa porque esta seria perpetuante do seu atraso.
Só se pode alcan~ar por meio da reestrutura~ao prévia da
sociedade, por via de urna profunda revolu~ao social capaz
de liberar as energías secularmente contidas de seus povos.
Urna vez aberta e refeita a ordem social, estes povos
poderao orientar-se para o pleno desenvolvimento mediante
a acelera~ao do seu ritmo de progresso até um nível que
1hes permita alcan~ar, em prazo previsível, o grau de desenvolvimento já conseguido pelos povos avan~ados. Paradoxalmente, esta acelera9ao é a um tempo mais simples e muito
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mais complexa do que os problemas de desenvolvimento
cóm que se · .defrontaram os povos que já venceram essa
etapa. Mais simples, porque se trata de induzir suas próprias sociedades a experimentar transmut~oes do sistema
_produtivo operadas, desde há muito, nas na~5es desenvol·vidas, através da industrializa~ao. Só por constituir a re:peti~ao de experiencias já vividas por outras na~oes, o
·processo se torna menos difícil e passível de ser conduzido
:-racionalmente, com economia de tempo e de recursos e
~menos .Penosamente. É todavia, muito mais complexo, por.-que toda urna conjura mundial e local de interesses inves·ticlms :no velho sistema se opoe a indispensável renova~ao
~prévia da estrutura social, temerosa dos prejuízos que repre'. sentará para os povos centricos urna reordena~ao da eco: nomia ·dos periféricos, e para as oligarquias locais, a perda
<ne seus .Privilégios.
A revolu~ao na tecnologia tem, como se ve, para os
·povos subdesenvolvidos como pressuposto básico, urna revo]u~ao social interna e um enfrentamento decisivo na órbita
:internacional. Somente por esta via, eles poderao retirar
<os instrumento~ de poder e de formula~ao da ordem social
·das maos das \Oligarquias, dos patriciados internos e dos
seus associados internacionais, igualmente comprometidos
com seu atras.o, porque sabem faze-lo lucrativo p~ra si
próprios.

II

O Processo Civilizatório
Resumo

'

.'
74
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

A
o estudar os cam1nhos da evolucao sócio-culturaI,
vemos que as sociedades humanas emergiram,_com a Revo-

reproduzido aqui o texto constante do final do volume
O Processo Civilit.atório, publicado pela Editora Civilit.a~áo BraJilei·
'" S.A.
É

lufao Agrícola, da condi~ao de Tribos de Cafadores e Coletores para a vida em Aldeias Agrícolas Indiferenciadas ou
em Hordas Pastoris Nómades, através de dois processos civilizatórios sucessivos. Estas transi~oes tiveram lugar, pela primeira vez, há cerca de 10 mil anos no caso das formacoes
agrícolas e um tanto mais tarde no das pastoris, entrando
ambas a expandir-se, desde entao, até abranger todo o
mundo. No curso do seu desenvolvimento, acabaram por
dinamizar a vida de todos os povos, integrando a maioria
deles nas novas tecnologias e a outros marginalizando como
sociedades atrasadas na história, algumas das quais ainda
boje se encontram nesta condicao. Seu efeito crucial f oi
a cristalizacao de dois modos de enquadramento da vida
humana que, urna vez plasmados, persistiriam durante miJénios como modeladores da existencia dos povos.
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Estas formac;oes sócio-culturais, engendradas pela criac;ao de novos sistemas de produc;ao, passaram a atuar e a
propagar-se de acordo com imperativos a elas inerentes, só
podendo ser suplantadas por novas transformac;oes revolucionárias na tecnología produtiva ou militar. Com a Revoluc;ao Agrícola e respectivos processos civilizatórios tem
início um movimento de acelera9ao evolutiva que faria suceder uns aos outros toda urna série de modeladores. Estes
se escalonariam geneticamente e se diferenciariam uns dos
outros pelo caráter mais progressista de cada nova forma~ao, em termos do grau de eficácia de sua ac;ao produtiva,
da magnitude dos contingentes humanos que poderia integrar em unidades operativas e da ampliac;ao e acuidade de
seus corpos de saber.
A Revolu9ao Agrícola sucede a Revolur;ao Urbana, por
urna acumulac;ao de progressos tecnológicos e de mudan9as
correlatas operadas na estruturac;ao social e nas esferas ideológicas da cultura. Com essa segunda revolu9ao tecnológica
e seus dois processos civilizatórios, algumas sociedades passaram a condic;ao de Estados Rurais Artesanais, de modelo
Coletivista ou Privatista, que já encontrariam no território
em que se assentavam a base de sua un;dade étnico-política
e se bipartiriam em contingentes urbanos e rurais, ambos
estratificados em classes económicas. Outro processo civilizatório, movido pela mesma revolu9ao tecnológica, conduziu algumas hordas a cond;c;ao de Chefias Pastoris Nómades,
socialm,ente menos diferenciadas e culturalmente mais atrasadas que os Estados Rurais Artesanais, mas, em comp.en~a
c;ao. muito mais aguerridas. Os choques entre ravradores e
pastores representaram, desde entao, um papel dinamizador
do processo histórico, que contribu;u tanto para a acelera~ao
evolutiva de alguns povos como para a quebra da autonomía de muitos outros, através de movimentds de atualizac;ao históríca ·e da cria9ao de entidades multi-étn;cas tendentes ao expansion;smo. Onde os povos pastoris estiveram
ausentes. como nas Américas, pela inexistencia de espécies
domesticáveis para montarla e tracao . a evolu9ao processou-se inais lenta e menos tumultuadamente. ·
Com o desertcadear da Revolur;lzo do Regadío surgein,
passados cerca de 7. 000 ános, as primeiras Civilizar;oes Re-
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gionais, na forma de lmpérios Teocráticos de Regadio impulsionados por urna tecnologia fundada principalmente na
irriga~ao.

A aplicac;ao, a outras áreas, da tecnología desenvolvida ·
no corpo das f orma9oes teocráticas de regadio e seu aprimoramento posterior dariam lugar a um surto de prodigiosas
inovac;oes tecnológicas. Coro o seu amadurecimento como
Revolur;iío Metalúrgica, há tres mil anos passados, surgem
os lmpérios Mercantis Escravistas. As duas formac;oes sócioculturais, após sucessivo esplendor e decadencia como civiliza~oes distintas, acabaram por mergulhar em largos períodos·
de Regressiío Feudal, conduzidas tanto pela exaustao do sen
potencial civilizatório quanto por ataques de povos marginais,
principalmente por Chefias Pastoris Nómades que tambént·
se haviam feíto herdeiras da tecnología metalúrgica e de
outras conquistas daquelas civiliza~oes.
U ma nova revolu~ao tecnológica, a Pastoril, desencadeia-se nos primeiros séculos de nossa era, provocando as
primeiras rupturas com o feudalismo, de caráter nao meramente restaurador das velhas fortnac;oes. Emerge com ()
amadurecimento de algumas Chefias Pastoris NOmades, integradas na tecnologia do ferro é motivadas por religioes messianicas de conquista, que se lan~am sobre áreas f eudalilizadas. Armados com urna tecnología nova e com urna
ideología legitimadora de sua fúria sagrada, estes grupos:
pastoris capacitaram-se a conquistar grandes popula~oes.
e estruturá-las na forma de lmpérios Desp6ticos Salva-·
cionistas.
Segue-se a Revolur;iío Mercantil, que amadurece n0>
século XV, · baseada fundamentalmente nos progressos da
navegac;ao oceanica e das armas de fogo, ensejando urna
segunda supera9ao do feudalismo, agora pela . dinam;zac;ao
das f or~as reordenadoras internas. Tal se dá, originalmente,
com a explos~o da Europa sobre o mundo, processada,
simultaneamente, a partir da Península Ibérica e da Rússia
moscovita, nos albores do século XVI. Ambas encontram·
energias para · a expansao reorientando os esforc;os mobili~·
zados para a reconquista de seus territórios dominados, ne)
primeiro caso por mu9ulmanos, no segundo por tártarómongóis. Configuram-se como lmpérios Mercantis Salva-
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cionista, só incipientemente capitalistas, profundamente influenciados por motiva9oes religiosas e por tradi~oes despóticas.
·Como povos peninsulares, os ibéricos lan9am-se ao mar e
·estruturam o primeiro império mundial fundado no colonialismo escravista. Os russos, como área continental, lan~am-se a coloniza9ao mercantil dos povos do seu contexto,
jntegrando no mesmo sistema sócio-político toda a Eurásia.
A mesma revolu9ao tecnológica vinha propiciando, simultaneamente, a restaura9ao do sistema mercantil europeu
e, por esta via, o amadurecimento de urna nova f orma~ao
sócio-cultural, o Capitalismo Mercantil, que, rompendo a
estagna9ao em que havia caído a Europa f eudalizada, acionou um novo processo civilizatório que se expandirla, a
-seguir, sobre todo o mundo. A forma9ao Capitalista Mercantil, tal como os lmpérios Mercantis Salvacionistas, biparte-se em complexos contrapostos, porém mutuamente complementares: ou núcleos metropolitanos de economia principalmente capitalista e o contexto externo. objeto de sua
explora9ao, que se configura como colonialismo de caráter
escravista, mercantil ou de povoamento.
Um novo salto evolutivo sobrevém. trezentos anos
<lepois, com a Revolu~ao Industrial, fundada na tecnología
de conversores de energia inanimada, ativando algumas das
-sociedades capitalistas mais avan9adas para configurá-las
-como urna nova forma9ao sócio-cultural. a Imperialista
Industrial.. Também esta se divide em dois comple~os: os
núcleos reitores, já agora situados em vários continentes,
e as fonna9oes neocoloniais para as quais tanto progridem
as antigas áreas de domina~ao colonial quanto regridem as
na9oes independentes que, nao havendo integrado seus sistemas produtivos na tecnologia industrial, caíram em situa~ao de dependencia e de moderniza9ao reflexa através da
atualiza9áo histórica.
As tensoes geradas pela Revolu9ao Industrial fazem
-surgir, no curso da primeira guerra mundial, urna nova
forma9ao sócio-cultural, 0 Social.ismo Revolucionário, que
entra a expandir-se sobre áreas periféricas do sistema capitalista como um processo d:e acelera9ao evolutiva capaz de
conduzir sociedades atrasadas na história a condi~ao de
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sociedades tndustriais modernas. Mais tarde, algumas forma~oes capitalistas industriais, despojadas de contextos coloniais e dinamizadas por processos internos de reestrutura~o
social, entram a transformar-se, configurando urna outra
f orma9ao, o Socialismo Evolutivo. Por fim, al9arn-se alguns
povos coloniais ou neocoloniais, através de movimento:s
revolucionários de emancipa~ao nacional, contra a espolia9ao
imperialista e contra as estruturas oligárquicas internas que
se opoem a seu desenvolvimento, configurando-se como Nacionalismos Modernizadores.
Os movimentos cruciais desta evolu9ao sócio-cultural
f oram provocados pelas duas últimas revolu~oes tecnológicas - a Mercantil e a Industrial - que desencadearam
os primeiros processos civilizatórios de ambito mundial. Elas
-é. que colocaram em intera~ao todos os povos do mundo,
acordando alguns adormecidos em idades tribais, ativando
outros ainda estruturados em economias rurais-artesanais ou
pastoris-nomades e subjugando os dois lmpérios Teocráticos
<le Regadío das Américas, bem como Povos-Testemunho de
antigas civiliza9oes estancadas no feudalismo . Engajaram-nos
todos num mesmo sistema produtivo e mercantil, mediante
a atualiza9ao histórica, como seu contexto colonial ou neocolonial. Deste modo unificaram a humanidade inteira
como o quadro sobre o qual deverao atuar as f or9as renovadoras de urna nova revolu~ao tecnológica, a Termonuclear,
tendente a cristalizar urna Civiliza~ao da Humanidade, estendida por todo o mundo, movida pela mesma tecnología básica, ordenada segundo as mesmas linhas estruturais e mo
tivada por identicos corpos de valores.
No presente esquema da Evolu9ao Sócio-cultural. reconhecem-se oito revolu96es tecnológicas (Agrícola, Urbana,
do Regadio, Metalúrgica, Pastoril, Mercantil, Industrial e
Termonuclear) que se desdobram cm doze processos civilizatórios, responsáveis pela cristaliza9ao de dezoito formas;oes sócio-culturais, algumas das quais se dividem em dois
ou ma;s complexos complementares. Conceitua-se o Feudalismo, nao como urna etapa evolutiva ou um processo
civilizatório gerador de urna forma9ao sócio-cultural espe<;ífica, mas como urna regressao cultural seguida do mergulho no estancamento sócio-economico em que pode tombar
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qualquer sociedade que se encontre no nível de civiliza~ao
urbana. Desta condi~ao regressiva as civiliza90es só podemt
ressurgir para restaurar-se nas mesmas bases, até que a.
emergencia de nova revolu9ao t:ecnológica enseje a supera9ao desses movimentos c1clicos. lsso foi o que ocorreu na
Europa, onde se desencadeou, pioneiramente, a Revol~~a<>
Mercantil, fazendo de alguns de seus povos o centro teitor
de novos processos civilizatórios que se expandiram por todoº mundo. O romp;mento se deu, primeiro, at~avés de. duas.
áreas marginais, a lbéria e a Rússia, configuradas pela Re-·
volu9ao Mercantil como forma~oes incipientetnente capita-·
listas e suscetíveis de cair em feudaliza~ao; em seguida; pelo
amadurec;mento das primeiras forma9oes Capitalistas Mer..:
cantis, algumas das quais dinamizadas mais tarde pela Revólu9ao Industrial, que daria as na9oes do Centro e do Norte
da Europa, até entao atrasadas no conjunto da . evolu~ao
sócio-~ultural, alguns séculos de domínio hegemon1co ·s obre
todos os novos .
· ·
A · ci;cunstancia de terem esses passos necessários·' da
evolu9ao humana ocorrido pione;ramente na Europa colbriu
de conteúdos ideológicos singulares os processos civilizatórios
através dos quais se difundiu a tecnologia da Revolt1~o
Mercantil e da Revolu9ao Industrial. Ass;m é que o desenvolvimento capitalista-mercantil e o imperialista-industrial
ganharam um -perfil "europeu ocidental e cristao", com~ se
esses atributos étn;co-culturais e religiosos fossem o conteúdo
fundamental da tecnología da navega9ao, das armas de fogo,.
dos motores a explosao ou da gasolina. Ero conseqüencia·,
estas conauistas tecnológicas e o poderío · nelas assentado
f oram ti dos como "fa9anhas do hornero branco" e como
provas de urna suposta superioridade inata sobre todós ·OS
povos do mundo. Na verdade, tratam-se de etapas natura'Ís
e necessárias do progresso humano que, a nao terem amadurecido no contexto europeu, teriam fatalmente floresc:do
em outra área, como a mu9ulmana, a chinesa ou a indiana.
Florescendo na Europa, permitiram a algUns de ·seus
povos :europeizar urna larga · parcela da humanidade. ··o
processo prosseguiU atuando, até cristalizar-se no ·século XX
como urna civilizacao policentrica em que os antigos centros
de civiliza~áo da Europa se f oram convertendo em núcleos
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·secundários em face do desabrochar das potencialidades de
progresso de diversos povos extra-europeus. Desmascararam-se, dessa forma, as mistifica9óes ideológicas que faziam
"interpretar um avanc;o precoce e circunstancial como prova
·da superioridade intrínseca de urna matriz cultural e religiosa.
A:s forc;as renovadoras da Revolu9ao Industrial so~
·mam-se, em nossos dias, dois cfeitos cruciais. Primeiro, os
da Revolllf&J Termonuclear, da qual se deve esperar urna
fun9ao homogeneizadora das f orma9oes mais avan~adas, que
culminará por configurá-las no Q1esmo tipo de forma9aC\
-sócio-cultural. Segundo urna fun9ao aceleradora do progresso. que possibilitará a recupera~ao do atraso histórico
·dos demais povos. Estas duas for9as atuam convergentemente no sentido de integrar todos os povos numa mesma
·"civiliza~ao humana", afina! unificada e insuscetível de qua·1ificar-se como correspondente a qualquer ra9a ou a qualquer
tradic;ao cultural particular.
Algumas das características básicas da Revolu<;ao Termonuclear, ·e nquanto processo civilizatório - .como
redu·9ao progressiva das diferen<;as de classe, a integra9ao da
·ciencia no sistema adaptativo e a compu1sao antes acelera·dora do aue atualizadora - inovam o próprio processo de
evoluc;ao, -colocando . a humanidade di.ante de um !1º~º
·umiar de desenvolv1mento autoconduz1do e de re,genc a
íntencional da história que acabará por integrar todos os
povos numa mesma f orma<;ao sócio-cultural.
·Encarado em conjunto, este esquema da evolu~ao sócio-~ultural é característicamente multilinear porque admite
várfas formas de transic;ao da condic;áo tribal a agro-pastoril, desta as civiliza9oes regionais e, finalmente, as socie-Oades modernas. Considera, ainda, que cada revolu~ao tec·
nológica segue seu curso através de processos civilizatórios
·que, ao se expandirem em ondas consecutivas, váo alargando cada vez mais as áreas de difusao das novas tecnologías e remodelando os povos, mesmo depois da emergencia
<le novas revoluyoes. Estas, por sua vez. envolvem povos
atingidos ou nao pelas anteriores, rem.odelando-os e afe1ando diferencialmente seus modos de vida e suas perspectivas de desenvolvimento, conforme se difundam como mo-
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vimentos exógenos de atualiza~ao histórica ou como esfor~os.
endógenos de acelera~ao evolutiva.
A concatena9ao das revolu9oes tecnológicas e dos processos civilizatórios com as respectivas f orma~oes sócio-culturais permite falar de um processo civilizatório global,
diversificado em etapas sucessivas, que, mesmo cumprindo-se em povos separados uns dos outros no tempo e no
espa90, promoveu reordena9oes da vida humana em áreas
cada vez rnais amplas e sua integra~ao em entidades étnicas
e poHticas cada vez maiores, até unificar toda a humanidade
num só contexto interativo. ·A través desse processo, a espécie humana, que era originalmente pouco numerosa e largamente diferenciada em etnias, se f oi multiplicando demograficamente e reduzindo o número de complexos étnicos,
tanto no plano racial quanto no cultural e lingüístico. Este
movirnento parece conduzir, en1 termos milenares, a unifica9ao de todo o humano em urna só ou muito poucas variantes raciais, culturais e lingüísticas, até que um dia, em
futuro remoto, a redu~ao do patrimonio genético torne
qualquer casal capaz de reproduzir qualquer fenotipo e cada
pessoa capaz de entender-se com as outras, a base de um
amplo patrimonio cultural co-participado.
O esquema evolutivo proposto registra, por último, que
os intervalos entre as sucessivas revolu9oes tecnológicas se
vem reduzindo progressivamente e que, simultaneamente,
aumenta seu poder condicionador, tanto em capacidade
compulsória como em amplitude de a9ao. Assim, a humanidade necessitou de meio rnilhao de anos para edificar as
bases da conduta cultural sobre as quais se tornou . possíve1
a Revolu9ao Agrícola, deflagrada há d·e z mil anos passados.
por uns poucos povos (8000 a.C.). Seguiu-se-lhe a Revolu9ao Urbana, que amadureceu originalmente há 7 .000 ano~
passados, e a que sucedeu a Revolu9ao do Regadío, que se
exprirniria nas prirneiras civiliza95es regionais (2000 a.C.),
cerca de 3.000 anos mais tarde. Da Revolu9áo Metalúrgica
(100 a.C.), desencadeada dois milenios depois, passa-se a
Revolu9ao Pastoril (600 E. C.) , que emerge passados 1 . 600
anos. Vem em continua9ao a Revolu9ao Mercantil (1500),
que tem lugar 700 anos mais tarde, a Revolu9ao Industrial (1800), que se distancia em apenas 300 anos da ante·
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rior, e, por fim, a Revolu~ao Termonuclear, que floresce
em nossos dias com um intervalo ainda menor.
Esta intensidade crescente no ritmo de mudan~a nos.
modos de vida humana faz com que a experiencia e a visao
do mundo de duas gera~oes contemporaneas se distanciem
mais que as predominantes entre dez ou cero gera95es no
passado. O caráter acumulativo do progresso tecnológico
e a acelera9ao do seu ritmo permitem supor que, nas próximas décadas, ainda neste século, conhe9amos transforma~oes ainda mais radicais. Nesse caminho, o homem que
venceu a competi9ao com outras espécies na luta pela sobrevivencia, desenvolvendo urna conduta cultural que lhe permitiu disciplinar a natureza e colocá-la a seu servi~o, acabou
por ver-se submergido num ambiente cultural boje muito
mais opressivo sobre ele do que o meio físico ou qualquer
outro fator.
Nada autoriza a supor que tenha limites a flexibilidade
até agora revelada pelo hornero para ajustar-se as condi9oes
mais diversas. É de perguntar-se, porém, se o condicionamento cada vez mais opressivo a ambientes culturais nao
pode por ein risco a própria sobrevivencia humana. As
amea~as que já boje pesam sobre a humanidade levam a
temer que estejamos alcan~ando esses limites, arriscando
u ltrapassar a linha fatal, se nao forem desenvolvidas formas
racionais de controle da vida social, económica e política
o.ue habilitem os povos ao comando científico de todos os
f atores capazes de afetar seu equilíbrio emocional e sua
sobrevivencia sobre a Terra. Também esse imperativo de racionaliza9ao da vida social e de interven9ao no mundo
dos valores que rnotivam a conduta aponta para o socialismo como a mais capaz das formas de prover os sistemas
impessoais de controle tornados indispensáveis para fazer os
homens mais livres e mais responsáveis no mundo da abundancia, estimulando sua capacidade criadora e fazendo da
pessoa humana a norma e o fim do processo de hu man;za<;ao.
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Ü

Processo Civilizat6rio tenta "sintetizar a cvolu9ao
sócio-cultural durante os últimos 10 mil anos". É um trabalho de erudicao e um ato de coragem. Eu o admiro,
e...'llbora nao concorde com Ribeiro de que seja "um pré-requisito indispensável para compreender a forma~iio dos
povos americanos".
É um ato de coragem porque o autor expoe-se a possibilidade de discordancias de detalhes, quanto a nomes e
datas; discordancias com suas formula9oes teóricas e interryre ta9oes dos acontecimentos e processos. As datas e os
~ietalhes da reconstru~ao histórica deixarei para outros,
,,ao tendo nem a competencia nem o interesse de refazer a
pesquisa maci9a de Ribeiro. É suficiente para mim que
os estágios e os processos que ele descreve fa9am sentido e
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fornec;am urna s;ntese geral dos principais acontecimentos
históricos; estou mais interessado nas suas jnterpreta96es e
conclusoes. Estou especialmente fascinado com a oportunidade de conhecer um hornero com suas qualifica96es únicas
de treinamento científico, pesquisa extensa entre povos iletrados bem como a prática responsável e comprometimento
nos negócios de urna na9ao importante e complexa. Estou
ansioso para saber como ele ve a situa9ao contemporanea
na América Latina, que instrumentos e conceitos intelectuais
achou mais apropriados para analisá-la e que projetos oferece para a solu9ao de seus problemas.
É um trabalho de erudi9áo na sua amplitude de alcance,
nas suas contribui~oes para o desenvolvimento de urna teoría
evolucionista e ' o que é mais importante, no .notável grau
.
de objetividade e equilíbrio com que ele exam1nou o socialismo e o capitalismo contemporaneos. Ribeiro está longe de
ser um neutro e contemplativo, mas conquanto esclare9a
bem que espera que a sociedade do futuro seja de urna
nova espécie de socialismo, suas críticas e análises dos EUA,
da URSS e da China sao igualmente descorteses e negativas.
Tal objetividade é rara, especialmente num latino-americano
com a experiencia política de Ribeiro. (Outro elemento de
objetividade pode também ser notado na publica9ao deste
livro (*) por urna institui9ao científica do governo dos
EUA.)
Admirar Ribeiro nao quer dizer que se precise aceitar
ou concordar com tudo que ele diz; a amplitude de seu
trabalho oferece algo para cada um. Para discuti-lo, passarei por cima de assuntos de terminología e da significac;ao
da estrutura evoludonista para comentar certos aspectos de
suas interpretac;oes e prognósticos. Nao há espac;o aqui para
enumerar os pontos com os quais concordo com a sua análise perspicaz e convincente da situac;ao presente dos. EUA;
falta só e significativamente, um completo reconhec1mento
dos tipos de mudan9a que estao ocorrendo no presente mo(•) Whiteford refere-se a primeira edicáo em língua inglesa de
O Processo Civilizatório, 1968, Smithsonian Institution Press, Washington. As citacóes e as páginas que ele e os demais comentadores
indicam sao dessa edicao. (N. do E .)

mento. Pode limitar esses acontecimentos simplesmente
porque está mais preocupado com a próxima "forma9ao
sócio-cultural" evolucionista e também se o capitalismo pode
transformar-se em outra coisa que nao seja o socialismo.
Importa realmente se as tendencias ao socialismo sao
"espontaneas" ou planificadas, se representam o declínio
do capitalismo ou o desenvolvimento do socialismo, ou se
resultam em puro socialismo, ou urna combinac;ao do plane jamen to estatal com o empreendimento individual, desde
que o fim desejado, o melhor para o maior número de
pessoas seja atingido?
A significac;ao prática do argumento escapa-me.
Ribeiro ve várias das for~as e press5es que estao agindo
nos EUA contemporaneos,. mas nao reconhece os protestos
contra o sistema como revolucionários e causadores de
mudan9a. Sua dificuldade em reconhecer a natureza mutante das sociedades capitalistas parece conduzi-lo a urna
estranha confusao no que respeita a fins e meios. Por
exemplo, cita, como manifesta~óes de repressao as classes
inferiores, políticas govemamentais tais como o encorajamento imigratório, cria~o de sindicatos, "para desviar o
ímpeto revolucionário para o ganho economico", "o desenvolvimento da legisla~ao social protecionista e multiplicac;ao
dos servi~os sociais que melhoram as condic;oes de vida
entre as classes inferiores" (p. 119). Esta mesma visao
de repressao está expressa novamente no fim do capítulo da
Revolu~ao Industrial (p. 123) onde conclui que as sociedades capitalistas tem falhado porque sao incapazes de
"imbuir um sentido de missao nas suas populac;oes que ofere~a um destino mais elevado que a mera existencia". Em
vez disso, oferecem ao seu povo somente tranqüilidade e
mais e ip.elhor alimen.tos.
Nao sugiro que urna sociedade cheia de zelo e patriotismo nao seja urna sociedade mais dinamica e que seja
o tipo na que preferiria viver, mas paz de espfrito e urna
dieta adequada para um povo nao sao realiza96es medíocres
sob qualquer sistema político e nao tem sido inteiramente
atingidos por nenhum país importante do mundo atual.
Seria o primeiro objetivo de um bom govemo doutrinar o
seu povo a compartilhar um "sentido de missao" ou deveria
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satisfazer suas necessidades imediatas e terrenas? Nao compreendo por que Ribeiro sente que um "sentido de missao~'
é mais importante para a popula~ao em geral do que ahmenta~ao, a saúde, a tranqüilidade e eu considero esse. P?nto
de vista inconsistente com sua defesa do matenahsmo
cultural.
Na sua discussao da sociedade do futuro, o autor fala
por todos nós, mas nao posso evitar de sentir que ele .~ u~
otimista maior do que eu apesar de toda sua expenenc1a
prática. Sua cren~a num governo mundial que será capaz
de resolver todos os problemas através de um planejamento
racional leva-o f ace a face com os problemas com que
sempre se defrontaram idealistas sociais. O estado universal
torna-se o déspota benigno e omnisciente que planifica todos
os programas para o bem de seus súditos e ainda - e este
é o problema - permite-lhes liberdade pessoal para. o desenvolvimento completo de seus talentos e personahdad~s..
Concordo com a sua enumera~ao dos problemas rnund1a1s
que requerem tal governo e tal sociedade para a sua solu~ao ,
mas nao encontro prova de que esteja na competencia do
homem planificá-los e levá-los a cabo. Nao encaro o hornero
como um animal tao racional assim.
Pontos menos importantes de discordancia parecem-me
o emprego da China e da URSS (pág. 121) como exemplos
de rápido progresso a ser atingido sob ~ so~ialisrno nacional. É enganador e perigoso porque implica em que
todos os países poderiam atingir resultados semelhantes sob
um ~istema político semelhante sern levar em conta seu tamanho, localidade, recursos naturais. Isto obviamente nao é
verdade.
Ao discutir as taxas de crescimento economico das
na~óes em desenvolvimento, Ribeiro indica (p. 122) que até
mesmo sob a taxa soviética de 6,40/o IJer capita, por ano.,.
o Brasil náo poderia alcan~ar os EUA dentro de 40 anos.
Aqui ele está enfatizando urna situa~ao cru~ial característica de rnuitas na~óes, e deve aos seus le1tores alguma
indica~ao de como poder1a ser corrigida. Se ~ ~plica~~º de
um eficiente e racional tipo de programa soc1ahsta nao re'SOlveria o quadro, que outra alternativa sugere ele?
92

Há muitos pontos que gostaria de discutir com Ribeiro,.
mas limitar-me-ei a um comentário adicional sobre seu livro ..
Embora reconhe~a a revolu~ao violenta como um dos Instrumentos de mudan~a evolucionista, ele nao a aceita como
inevitável nem a encara como universalmente progressista
(p. 23). "Mudancas revolucionárias na sociedade" nao sao
necessariamente alcan~adas só pela revolta armada e, embora isto possa ser necessário algumas vezes, porque todas
as sociedades resistero a mudanca, outros tipos de programas
revolucionários podem ser igualmente eficientes. Considerando as necessidades urgentes dos países subdesenvolvidos de
hoje, as alternativas racionais ·e eficientes a revolu~o
violenta sao difíceis de arquitetar e executar; enquanto
que no governo Universal de Ribeiro, elas seguramente
orientariam nossos esf orcos.
No artigo, Configur(lfoes Hist6rico-CuUurais dos Povos
A mericanos, o resumo muito breve da posi~ao evolucionista.
do autor é inadequado e contribui pouco para a análfs~
seguinte. Acho confusa sua distribui~ao das diversas popu-la96es nacionais da América Latina pelas categorias dePovos-Testemunho, Povos-Transplantados etc. Amontoa at
diversidade da sociedade mexicana ou peruana numa sin-gular categoría simplesmente porque está, agora, situada noi
loca1 de urna cultura pré-colombiana altamente desenvolvida; e falar sobre ladinos e mesti~os sendo perturbados;
pela "memória da grandeza passada" ou pela "indigna~ªº'
moral do drama do qual foram vítimas", soa muito estranh°'
e em divergencia com a objetividade científica do livro.
Ribeiro está certamente seguro de que as semelhan~as sociais Iigam as classes superiores mais intimamente aos
seus iguais de outras na~óes do que as classes inferiores
de sua própria na~ao. Em outras partes do artigo, ele claramente identifica os indios como Povos-Testemunho porque
sao monolíngües e adotam padróes e costumes antigos. Esta
identifica~ao faz melhor sentido, mas nao é o que ele diz
no come~o.
O artigo reune grande quantidade de informa~oes sobre
a América Latina e representa urna tentativa audaciosa
para oferecer urna visáo sumária geral com perspectiva crí·
tica. Grande parte dele é muito valiosa, e a tentativa pode
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eventualmente ser desenvolvida na mais importante síntese
das sociedades latino-americanas. Estarei esperando as publica~oes de Ribeiro sobre a América Latina contemporanea.

2)

CYNTHIA NEI.SON (Cairo, Egito, 4-8-1969)

Como um dos muitos participantes desta discu~o
singular, gostaria de restringir meus comentários a certos
pontos específicos que me vieram a mente enquanto lia seu
livro e artigo, que muito estimulam o pensamento. Estes
pontos serao apresentados sob a forma de tres perguntas:
1 - O que focalizou Ribeiro que outros escritores do
vasto tema da evolu9ao sócio-cultural negligenciaram e, por
outro lado, o que sacrificou ele na procura de um esquema
global para os estágios da evolu9ao sócio-cultural?
2 - Até que ponto o trabalho de Ribeiro reflete urna
perspectiva diferente daquela de erudi~ao ou de tradi9ao
política euro-americana, e qual o signfficado disto para a
sua interpreta~ao?
3 - De que modo o seu esquema analítico, que ele
chama de "configura9oes histórico-culturais", ajuda-nos a
-compreender o processo de forma9ao das sociedades na:cionais modernas e seus problemas de desenvolvimento?

1. Ribeiro declara muito claramente, desde o iníc!o
de seu livro, que seu . objetivo "é a constru9ao de um novo
esquema de desenvolvimento sócio-cultural" (pág. XI) .
A elabora9ao de um esquema global de evolu9ao sócio-cultural é justificada em termos de seu valor na explica~ao da
dinamica cultural (pág. 3). Por "um novo ·esquema global"
ele dá a idéia de querer dizer urna nova tjpologia evolucionista composta de urna série de "categorías estruturais'~
(forma96es sócio-culturais) dentro das quais todas as sociedades humanas podem ser incluídas. Nao me é claro, entretanto, como o seu sistema de classifica9ao explica o
processo. "Tipologizar" nao é somente delinear tipos construídos que isolarao as estabilidades da estrutura dentre a

confusao de varia9ao fenomenal, mas também determinar
os limites dentro dos quais tais variaiyoes ocorrem. "Tipologizar" nao explica o processo de mudan~a. Mesmo se tomássemos em considera9ao que cada forma9ao sócio-cultural
é urna constela9ao particular de certos aspectos do modo de
adapta9ao ao ambiente, certos atributos de organiza9ao
social e certas qualidades de visao do mundo elas sao vistas
.
.
'
mai·s como tra~os característicos do que como sistemas dinamicos e interrelacionados (págs. 10 e 11).
~pesa~ de rninhas reservas sobre o valor explicativo
de t1polog1as, concordo plenamente com a crítica astuta de
R"ibeiro da . metodologi~ func1onali~ta e da perspectiva que
ve nas sociedades ma1s desenvolvtdas o "sistema sócio-cultural ideal" para onde todos os povos estao caminhando.
Creio que Ribeiro ·enfocou, com muito mais profundidade
histórica do que outros escritores que trataram esse tema
os fatores subiacentes as na9oes "desenvolvidas" e "subde:
senvolvidas". Ele argumenta que o subdesenvolvimento nao
é um estágio transitório entre formas arcaicas e modernas
de sociedade, mas urna condi9ao estrutural que inibe o progresso: "As na~oes subdesenvolv1das sao o resultado de um
processo espoliativo de incorpora9ao histórica que acelera
o de.senvolvimento de outras áreas" {p. 108) .' (Para correlatos psicológico e ideológico deste enfoque, veja Mannoni
0 9.66) e Fanon (196~). No pre.sente artigo, podemos ver
ma1s claramente a d1stin-;ao entre pa1ses desenvolvidos e
subdesenvol~idos co~o ilustrativo da concep9ao de Ribeiro,
da acelera9ao evolutiva e incorpora9ao histórica. Talvez seja
este enfoque que leve o tradutor (*) a concluir aue Ribeiro
é um cidadao do "Terceiro Mundo" e ve o deseñvolvimento
cultural d~ _urna p:rspectiva dif~rente daquela da erudi9ao
ou da trad19ao pol•t1ca euro-americana. E é para este aspecto
que me volto agora.
2. Nada tenho contra o fato de Ribeiro recorrer a
fontes normalmente evitadas por antropólogos que "reduzem
as questoes cruciais do destino humano e "tecnicalidades
A. comentarista ~ambém se refere a edicao inglesa já menc10~ada, .cuJa tr~dut.ora f 01 Betty J. Meggers, pesquisador-associado da
Sm1thsoman Inshtut1on - Departamento de Antropologia. (N. do E.)
.

(•)
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menores", e é agradável ler um antropólogo que nao tem
medo de se ver envolvido com certos valores. Gostaria
somente de questionar certas presunc;oes que estao subjacentes sob esta perspectiva. Ao longo de todo o seu livro,
achei difícil distinguir claramente a dif eren~a entre revolu9ao tecnológica e processo civilizatório, e acredito que
ísto se deva em parte a importancia excessiva que Ribeiro
dá as revolu9oes tecnológicas como causa fundamental da
evolu9ao sócio-cultural: "O princípio fundamental subjacente a evolu9ao sócio-cultural confere um poder primacial
a desenvolvimentos exponenciais no processo produtivon
(p. 128). Nao desejo discutir sobre a importancia da capacidade do homem para utilizar energia, o que, por sua
vez, influencia sua organ ;za9ao social e a ideologia, mas
é muito difícil separar as causas dos efeitos em tal situac;ao.
Como Kuhn (1962) tao brilhantemente mostrou em seu
tratado A Estrutura das Revo/Ufoes Científicas, as ideologias
(ou visoes do mundo) tem sido tao cruciais, se nao mais,
para as revolu9oes na tecnología, quanto alterac;oes acumulativas no sistema produtivo.
Ribeiro prontamente reconhece que todos os cientistas
sociais trabalham a base de alguma teoria global do processo
histórico. quando falam de idéias tais como "estágios de
evolu9ao" ou "processos universais de mudan9a sócio-cultural". Sua teoría global deve muito a Marx e ao materialismo dialético. Seus enfoques sobre as sociedades futuras,
evoluindo a partir da revolu9ao termonuclear sao particularmente reveladores: "No processo, todas as formas de estratificac;ao social existentes serao alteradas e a divisao da
soc;edade em classes económicas dissipar-se-á e desaparecerá
por fim" (p. 128). "A revoluc;ao tecnológica atualmente em
curso confirma dramaticamente a observa9ao de Marx sobre
o relacionamento fundamental entre o grau de desenvolvimento na produtividade e o caráter social das relac;oes de
produ9ao" (p. 131).
É na consistente intera9áo de fatores ideológicos (ou
visoes do mundo) , na compreensao do processo de evolu9ao
sócio-cultural que, a meu ver, reside a maior fraqueza de
seu trabalho. Seja-me permitido ilustrar meu ponto de vista
com o pensamento de outro scholar interessado em impor-
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tantes fatores implícitos na evolu~ao sócio-cultural. Num trabalho provocativo sobre a evolu9ao dos meios de comunica9áo desde culturas áudio-orais, passando pelas culturas de
escrita manual impressa "chirographic-print", até as culturas
"eletronicas", Ong (1967) enfatizou e demonstrou que há um
profundo relacionamento entre os meios de comunica9ao e o
modo como a sociedade humana percebe e dirige a realiclade . Para Ong, sao as mudan~as na visao do mundo resultantes da inven9ao da escrita ideográfica, do alfabeto, da
i mprensa e eletrónica que criaram os processos de moderniza9ao que estao engolindo e homogeneizando o mundo. É
interessante observar que a cada urna das mudan9as de Ong
nos meios de comunica9ao, corresponde urna revolucrao tecnológica de Ribeiro (Revolu9ao de Irriga9ao - ideográfica; Revolu9ao Metalúrgica - alfabeto; Revoluc;ao Mercantil - imprensa; Revolu9ao Industrial e Termonuclear eletronica). Para Ong, a linearidade que a escrita (principalmente a imprensa) impós a mente, foi crucial para o desenvolvimento da numerac;ao decimal, instrumentos óticos,
mapas, cronómetros, bússolas etc., tudo o que Ribeiro chamaría de "tr(lfos diagnósticos".
3. Chegamos agora a questao final da relevancia e
utilidade do esquema de Ribeiro para compreendermos a forma93o das sociedades nacionais modernas e seus problemas
dt desenvolvimento, um ponto que está diretamente ligado
ao presente artigo. O principal objetivo de seu ensaio sobre
"As Configura90es Histórico-culturais dos Povos Americanos" é o estudo da formacrao étnica baseada nas formula9oes teóricas esbocadas em seu livro "O Processo Civilizatório". Eu estava particularmente interessada em saber
como Ribeiro define o termo "ethos", o que me parecia
muito semelhante a "auto-imagem" ou o que Mannheim
(1936:67-69) chamou de "Consciencia histórica". Pensei que
em seu artigo Ribeiro entrasse na análise da estrutura do
pensamento característico das sociedades nacionais modernas. Pensei que esta fosse urna "das questoes cruciais com
que se de/rontam as sociedades modernas" que Ribeiro diz
que os antropólogos (bem como outros cientistas sociais) nao
gostam de tocar. O que Ribeiro verdadeiramente fo mece é
urna tipología interessante das consfigura95es histórico-cu!-
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turais dos povos nao-europeus do mundo moderno. O prin.cipal problema que se lhes defronta, se~n~? Ri~eiro, é a
integra9ao progressiva deles no processo c1v1hzatóno do seu
tempo mas ele nao tenta relacionar o conceito de "ethos"
a este problema.
Geertz (1963: 108) esclareceu este ponto falando de
"revolu9ao integrativa":
". . . Os povos dos novos estados sao simultaneamente
ativados por duas motiva9oes poderosas inteiramentc
interdependentes, ainda que distintas e freqüentementc
opostas: a primeira a ser notada é a p~ocur~ de u~a
identidade e o empenho para que esta 1dent1dade se1a
publicamente reconhecida como tendo importancia;
urna afirma9ao social do indivíduo como "sendo alguém
no mundo". A segunda é prática: é urna demanda de
progresso "desempenhando um papel na arena maior
da política mundial". . . A tensao entre ambas é uma
das for9as motrizes centrais na evolu9ao nacional dos
novos estados; como o é, também ao mesmo tempo,
um dos maiores obstáculos para tal evolu9ao".
A revolu9ao integrativa, diz Geertz, é a reconcilia~ao
entre os sentimentos primordiais por um lado e a política
civil oelo outro, a medida em que os novos estados buscam
a u~idade. Talvez se ja a isto que Ribeiro quer chegar
quando ele diz: " ... aí emerge um ethos nacional, qu~
representa a correspondencia entre a auto-imagem do grupo
como urna comunidade humana distinta e o estado e governo". Parece-me que o processo de forma9áo étnica .e
mudan9a étnica necessi.t am de urna análise de auto-percep~ao
quanto as transforma9oes na estrutura da personahdade que
isto implica e as for9as que o adiantam e o retardam, todos
sao pontos 'que passam desapercebidos para Ribeiro.

3)

CHARLES LESLIE -

(New York, EE.

uu.,

13-8-1969)

O tour de force de Darcy Ribeiro merece os maiores elogios. É um livro fantástico. Ribeiro tomou os materiais
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para esquemas da história mundial e os ajustou a um padrao
único. Seu trabalho é conciso, elegante e bem argumentado.
o pensamento antropológico da gera9ao passada sobre evolu~ao cultural pode ser reexaminado em rela~ao dialética a
f ormula9ao de Ribeiro. Seria um erro neste empreendimento tratar suas categorías como caixas classificatórias e
argumentar se havia 8 ou 9 ou 16 revolu9oes tecnológicas,
16, 6 ou 24 processos civilizatórios, 18 ou 36 forma9oes sócio-culturais. O importante será manter a focaliza9ao de
Ribeiro sobre o processo evolutivo e os padroes históricos
que conectam as lutas atuais a carreira humana como
um todo.
.
Com respeito a história mundial somos como cegos examinando partes de um elefante. Há muito pouco neste Iivro
que eu possa conferir a través de experiencia direta ou conhe.címento críticamente avaliado, e Ribeiro utilizou muitas
fontes longe do que os historiadores chamam "originais".
Mas o que Ribeiro diz sobre a forma do animal corresponde
bastante bem aos relatos de outros e o importante é que ele
descreve a besta como um animal vivo. Em semelhante tipo
de estudo, a ciencia e a ideología se confundem. Aquilo que
nós cegos aprendemos imediatamente tem efeito sobre o oue
pensamos que deveríamos fazer.

,,
4)

K.O.L.

BuRRIDGE -

(Vancouver, Canadá, 1-8-1969)

Interessado pelas histórias-culturais do mundo e suas
perspectivas terapeuticas, achei o Iivro e artigo de Ribeiro ao
mesmo tempo agradáveis e estimulantes. Sendo ambos muito
amplos em tempo e espa90, estao sujeitos, naturalmente, a
críticas quanto a questoes particulares. Mas deixemos isso
de lado. Ribeiro desenvolve, em interpreta9ao e generaliza9ao, um processo histórico total dentro de um idioma
particular - o evolucionista; mas é sua idéia sobre processo
que desejo comentar.
Haverá, como diz Ribeiro, formas sócio-culturais que,
identificadas como culturas totais, seriara as unidades pró99

prias para um estudo da evolu~ao social ou cultural? Muito
cedo, os evolucionistas de velho estilo reconheceram esse·
problema e lhe deram urna resposta negativa, e o iludiram
com duas variáveis principais: tecnología e organiza~á()
social, desmembrando esta última numa variedade de pe~as:
organiza9ao do parentesco, divisao do trabalho, status versus·
rela~oes contratuais e assim por <liante. Mas terminaram·
com tipos que, unidos por frases tais como "no devido
curso", ou "em tempo", deram urna impressao do processoevolutivo, antes a maneira da i1ustra~ao imaginativa de
Haeckel da ascendencia do hornero.. Acredito que Ribeiro
caí na mesma armadilha. Urna coisa é identificar os estágios de um processo evolutivo e outra muito diferente é explicar o movimento de um estágio para o seguinte, embora
haja urna rela9ao íntima entre as duas tarefas . Urna torna
a outra mais plausível. As formas ou tipos de Ribeiro
podem provar sua viabilidade, mas eu o duvido . A taxo·
nomia é impressionística e subjetiva e as unidades (tipos ou
formas) sao por si mesmas "definidas" por critérios diversos
(e.g.. Privatista, Nómade) o que é difícilmente suficiente.
Urna das razoes substantivas pela qual os antropólogos:
trocaram os estudos evolutivos pela pesquisa de campo e a
estrutura-fun9ao foi sua impaciencia, a despeito de Marx
e Engels, com a inabilidade dos evolucionistas em dar conta
satisfatoriamente dos movimentos entre estágios. A difusao
e a sobrevivencia dos mais aptos nao eram suficientes. Para
Ribeiro, a evolu9ao é um processo dialético e o termo revo·
luc;ao (v. pág. 13) designa "tais transforma~oes na habilidade
humana para explorar a natureza ou para fazer a guerra,
suficientemente prodigiosas para produzir altera~oes qualitativas nos modos de vida das sociedades". E ernbora a dialética de Ribeiro seja basicarnente marxista, já que ele é vago
(Marx nao o foi) quanto aos tipos de conflito que sao
cruciais e quais nao o sao, outra vez o processo evolutivo se
torna elusivo.
Existe urna distinyao real, por exernplo, entre diálogo
- urna tentativa controlada para resolver dif eren~as entre
posiyOeS basicamente co-participadas - e conflito, que acarreta urna confronta~ao que só pode ser decidida mediante a vitória de urna parte e derrota da outra. Se tanto o diálogo

1como o conflito sao necessários para o processo evolutivo
total, Ribeiro nao diz em que circunstancias ele acredita ser
possível o diálogo ou quando o conflito se toma inevitável.
Quanto as suas revoluyoes, elas parecem depender de
qualquer coisa chamada "surplus production" (produyao
1excedente), nao importa o que possa ser isso, e urn aumento
conseqüente na populayao. E isso nao é suficiente. Ainda
1que fosse verdade que, ern alguns casos, houve qualquer
coisa aceitavelrnente identificado corno urn surplus, e que
.este, combinado com ou seguido de um aumento de popuJa~ao, parecia levar ao tipo de transformayao prevista, ainda
:assim nao estaríamos mais próximos do processo evolutivo
(deixando-se de lado a explica~ao dos casos reversos e nega·
·tivos) sern recorrer a urna série de categorias residuais
·divergentes.
Se há alguma coisa que o irnenso volurne de trabalhos
1de campo dos últimos 40 anos nos ensinou é que, ern
,qualquer f orrna designada sócio-cultural existem dezenas de
v ariantes cujas interdependencias apenas come9arnos a per·
·ceber. E estas variantes ou combinayoes delas, vistas, nao
como coisas ou entidades, mas como conjuntos de rela~oes
'específicas, sao talvez unidades mais úteis para serern consitderadas dentro de um painel evolutivo.
Marx e Engels ainda provem o modelo básico e, através
·daquele tipo de modelo, podernos realmente ver, experimentar e testar ' ao menos urna parte do processo evolutivo.
Igualmente importante: <levemos misturar um pouco de,
digamos, Koestler (0 Ato da Cria9ao, 1964); isto é, deve
baver lugar, ern qualquer tese evolucionista, para a idéia
generativa. Portanto, ernbora tenha gostado do livro de
'R ibeiro, penso nele corno urna exposiyao mítica de como
deve ter plausivelrnente ocorrido a coisa . Seria útil a pesquisa futura dentro do quadro geral. Devernos ser capazes
de desenredar maior número de unidades viáveis; <levemos
·ser capazes de encontrar algo mais satisfatório do que a passagem do tempo como urna categoría explanatória . E po.aemos faze-lo, certarnente, sem "suplus" - surplus para que
e para quern? Aplica-se a lei de Parkison. As mudan~as em
densidades de populayao e na sua composi9ao que aumentarn
e diminuem sao certamente chaves para o processo evolu1
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tivo. Números parcos tornam certos tipos de organiza9ao
impossíveis, e é particularmente importante entender as correla96es de aumentos súbitos nas taxas de mortalidade - a
Morte Negra (Black Death) e a Renascen9a Européia, por
exemplo.
Com isso, seja-me permitido reiterar que é bom que um
antropólogo tenha escrito um livro como este. Detalhes.
podem ser sempr·e .escavados, mas a possibilidade de urna
boa generaliza9ao merece sempre o risco de maus huracos.
e Ribeiro fez alguns bons .

5)

FREDERIC

HICKS

-

(Louisville, Kentucky, EE.

uu.,.

30-7-69)
Achei O Processo Civilizatório um livro estimulante
e bem-argumentado, sob muitos aspectos, mais do que o artigo sobre os povos americanos. Estou certo de que um
exame mais exaustivo de áreas e períodos específicos levantarla questoes sobre algumas das generalizacoes de R ~beiro,
mas urna das vantagens do livro seria a de estimular tais
exames. Entre as ·muitas questoes que me ocorreram estao
as seguintes:

As eras pré-urbanas náo tiveram realmente mudanfa
significativa?
Ou será isso fun9ao do modo pelo qual o esquema conceitual de Ribeiro é apresentado? Sete revolu9oes tecnológicas deram lugar a 12 processos civilizatórios e 18 forma96es sócio-culturais. Para preencher todos os escaninhos
do esquema (pp. 14/ 15), cada forma9ao sócio-cultural deve
ser tra~ada para trás, através de um processo civilizatório,
até urna revolu9ao tecnológica. Minha impressao é de que o
contraste entre o Paleolítico Superior e as eras que o · precederam é suficientemente grande para sugerir que d~ve
ter sido baseado numa revolu9ao tecnológica, mas dificil-
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mente eu poderia definí-la. O estágio das chefias (nao pas·
toris) deve representar com certeza urna diferente forma9ao
sócio-cultural pré-urbana de importancia crucial na evolu9ao
da cultura (Service 1962; Sanders e Price 1963), embora
Ribeiro nao a trate como tal. Outra vez aqui é difícil identificar a revolu9ao tecnológica correspondente, e talvez ela
seja omitida por esta razao. Nao obstante, acredito que o
esquema conceitual de Ribeiro é essencialmente correto e por
isso, prediria que mais algumas revolu96es tecnológicas
restam por ser descobertas.
Ribeiro considera que a revolu9ao urbana gera dois
tipos paralelos de Estados Rurais Artesanais: "Coletivista''"
e "Privatista''. Nao seriío esses tipos seqüenciais ao invés de·

alternativos?
Pode-se inferir o desenvolvimento de um tipo coletivista
nas chefias redistribuidoras, mas a vaga alusao de Ribeiro(pp. 43/44) aos fatores externos a considerar para o tip<>
Privatista parece inadequada. A distin~ao mesma pode freqüentemente ser obscúrecida nas sociedades pré-industriais,
devido a falta de delimita9ao institucionalizada no exercício,
por parte de governantes, de seus poderes de confisco. Mas
ali onde isso nao ocorre eu acho mais segura a sugestao de
Lensky (1966) de que a crescente diversidade de fontes.
de riqueza e poder, que acompanha o desenvolvimento tecnológico, fari,a crescentemente impraticável a um regim·e (do·
tipo coletivista) locar e apropriar cada incremento de surplus.
Ele sugere ademais que as d1feren9as de riqueza entre a
gente comum (que resultaria da propriedade privada e de
um sistema de livre mercado) tenderiam a dividir as massas,
tornando-as menos aptas a se unirem contra seus governantes.

Os componentes religiosos de algumas formafoes sócio-culturais náo teriam sido super-valorizados?
· A história e a etnografia proveem muitas descri~óes de;}
chefes ou reis tidos como divinos ou de descendencia divina;
tem poderes divinais ou governam por direito divino. Muitas.
veies os próprios governantes funcionam como sacerdotes;
outras vezes, os sacerdotes sao seus subordinados oficiais de
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mais alta categoria. White (1959), a quem Ribeiro cita,
ficou suficientemente impressionado com a prevalencia desse
mecanismo de refor90 da autoridade, propondo o termo
"'estado-igreja" que deveria substituir "estado". Suspeito que
o elemento teocrático é muito mais amplamente difundido
do que Ribeiro faz crer. Governantes com atributos divinos
que tem o poder de aliciar a f or~a de trabalho u sarao
parte desse poder para construir templos, nao apenas para a
"'manuten9ao de urna vasta classe sacerdotal parasitária"
(pág. 60; cf. também o tratamento dado a igreja Ibérica),
mas para fortalecer seu próprio poder sem o qual tampouco
podem aliciar mao-de-obra para aumentar a produ~ao.

Serao alguns impérios realmente mais "salvacionistas"
que outros?
Quando se travam guerras com o fim de obter vantagens económicas para as classes dominantes, tal como tem
ocorrido tao freaüentemente desde a revolu~ao urbana, levantam-se dois problemas: 1) como distinguir esta forma
de pirataria da qual as massas devem depender tao freqüentemente, de modo que os governantes apare9am a seus
inferior.es (e iguais) como moralmente bons. merecendo ser
governantes; e 2) como persuadir as massas a arriscar
suas vidas na batalha para o enriquecimento de seus superiores? N ecessita-se de urna ideología inspiradora. Ela é
provida. muitas vezes pela religiao; aqui claramente "salvacionista". Mas se se emprega urna ideologia diferente,
tratar-se-á de urna forma9a~ sócio-cultural distinta?
Me agradou particularmente a discussao de Ribeiro
sobre a revolu9ao industrial e a revolu9áo mercantil que a
precede como geradoras de distintas forma9oes sócio-culturais metropolitanas e colonias de vários tipos, surgidas
para satisfazer as necessidades das na9é5es metropolitanas.
A distin9ao entre o "subdesenvolvimento" que se criou des~
forma e as verdadeiras f orma9é5es pré-industriais tem sido
ignorada desde há muito pelos antropólogos americanos
em favor do conceito contraditório de "moderniza~ao" de
"sociedades tradicionais" que efetivamente obscurece esta.
as vezes, embara9ante distin~áo.
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Surgem outras perguntas. Estou certo de que a tipologia
fr·partida de Ribeiro dos "povos" Americanos (eu me teria
referido a "sociedades") é válida, mas: de u-se su/iciente
aten~.?lo

as bases económicas e ecológicas para a tricotomia?

Ou se terá dado ma:or enfase a características inciden tais e secundárias tais como manifesta96es religºosas e
a ra9a per se em oposi9áo a classe? Tome-se as "colon·as
de imigrantes": estao todas nas zonas temperadas, que nao
se prestam ao cultivo de 9rodutos tropicais valiosos no mercado europeu; tampouco tlveram urna densa popula9ao
nativa que pudesse ser subjugada para prover mao-de-obra.
Mas nos seus estágios mais antigos elas se prestaram bem
a explora9ao de ativ:dades que requeriam urna baixa densidade populacional, tais como o comércio de peles e a
cria9ao de gado. Mais tarde elas geraram surplus e popula96es potencialmente perigosas, e se tornaram áreas de
Povos-Transplantados. Mas isto explica sua forma9ao?

Que dizer de excedentes de popularao em sistemas imperiais mais simples?
Será que esse !)roblema também nao surge nesses casos?
Quanto menor o montante populacional dos povos conquis·
tados (ou colonizados), maior ser:a o surplus. disponível para
apropria9áo. Que acontece a esta popula9áo se nao existem
tais colonias? A redu9ao a!)enas mediante a guerra nao
resolveria. porque a guerra destrói ao mesmo tempo gente
e caoacidade orodutiva. O sacrifício humano em massa
(Méx-ico central) e a fome (india do século XIX,' ver
Bhatia 1963) sao possibilidades. Mas as inúmeras fu'n9oes
da cl~sse de "desgastes" de Lensky também merecem
aten9áo.

.6). Enu~o GALv.Ao .

(Belém, Brasil, 2-9-69)
.

O propósito manifesto de ambos os ensaios de Ribeiro
é revis.ar os esquemas evolutivo e de desenvolvimento apre•

~ l.
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sentadps até agora pelos cientistas sociais, para urna compreensao 9o processo de desenvolvimento cultural. :RibeirQ
apresen ta seq próprio esquema algo ambic:oso com·o~ ele
própri9 reconhece,. em vista ~o a~ande péríodo 4e tempq
que eµvglye, 4a natµreza ~ fragmenta~ap dos dados h'.stóric~s di~P.ºº •veis e do caráter especulativo das teorias · prop~sta~ ate agorª como explana~5es para o "fenomeno hu~
inano"
de
Teilhard
de Chardin.
·
..
'
.
. ....
E~sencialmente, Ribeiro tenta, em scu Iivro analisar as
Q.iferen~as oc()rrjdas · no processo culturai 'no Velh<?.·· ~· nq
.r-foyq Mu~do. Ele t~nto utiliza as formula~oes dos "evoluciql}ist~s flássicos" e as ·dos modernos historiadores culturais.
Seu ·esquema se assemelha ao de St~ward ao incluir · no
painel $eral, os povos americanos, mas vai adiante. 'd~i~
ap prever as implica~oes da revolu~ao t~rmpnuclear.
·
A abordagem multiHnear é nosta em . relevo .e enfase
é dada ·~~ fato ~e qu~ p caráter. ¡:tssincronico do processo~
tal com'o ocorreu em épocas diferentes e em diferentes
regioe~, levou a existencia da atual contemporaneidade
de sociedades tribais e de sociedad·es industriais modernas.
É introduzido o conceito de processo civilizatório,' sendo
civiliz~~ao o ponto de cristaliza~ao d~ tal processo; e ~ etnia,
q grµpq P.!lm~n~ re.sp~~sável pelo pr~i;:esso. Etnia llacional ~
~acrq-~~p1~ sao vistas ~om9 ~e~envqlvim~qtos '11~erion:s ~
O:utros cQnceitos: atµalizas;ao histórica e acelera~ao, ~m
cg~trastF ~pm .es~~g~a~ao e regressa<?. !;m ol.!tr~~ p~l~yras -.
e J~~o F. Fruc1al - a opo~i~ao entre a eyolq~ao multilin~ar e a unilinear,
que tem· sido mqtivo
d.e
tantQ
.
....
..
,. . deb.
. ... a te
,.
~ntre ~qtropólogps, po~e de f~tq repr€!~eqtar 9.1!1 prQ~-~~p
dff t?.~tagip~ diversificados e indjyidualizados, no ~spac~ ~ #q
tenipq? mas qu~, nas f~ses, tende ~ fun.dir-s~ nu!l! µni~R
p;ocesso. Nao vejo como essa proposi~ao possa ser r~j~i~~4ªr
.1a que nós mesmos somos testemunha dessa última fase.
Seria interessante se o autor tivesse ido além em sua análise, em termos de macro-etnias dos "socialismos regionais"
(como ~e fra~µientam boje ~IlJ dia) a pespeitq
fa.to p~
compartdharem urna ideología comum, colorida em sua
aplicacao pragmática por tradi~oes e interesses locais, o
qp~ 1~v~ a cq~flitos, nao só ~e p.Qdt;r ~ d9miq~~q, mas
t~mbém ~ 4iferen~as tais ~ºf!lº a Prt?p,fic~ qefjpJcap · .~ di·
~

a

'\:..

·\
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namica da mudanca. Até certo ponto, esta situacao lembra
o conceito de Steward de "conquistas cíclicas", aquí num
nível mais alto.
O livro de Ribeiro nao pode ser tido simplesmente
como mais urna teoria do desenvolvimento cultural do
hornero. Ele prove muito para pensar e discutir além dos limites de urna revisao sumária.
Sua visao do processo de desenvolvimento apresentado
pelos povos americanos no artigo acima citado, envolve urna
classifica~ao que se baseia tanto em desenvolvimento interno
como na aculturacao. A configura~ao total inclui Povos-Testemunho - andinos e meso-americanos; os Povos-Novos
que emergem da fusao de europeus, africanos e americanos:
e os Povos-Transplantados, que sao os que chegaram depois,
sobr·etudo europeu e nao se misturaram com os contingentes
anteriores. O resultado é um contraste de situa~oes polares,
de desenvolvidos e subdesenvolvidos. - A previsao de Ribeiro de urna América morena está mais de acordo com a
tendencia presente que o processo de branquiza<;ao visto
por alguns autores. Em um ponto, porém, ele falha: nao .
enfatisa as crescentes tensees entre negros e brancos mesmo
em países, como o Brasil, tidos há tanto tempo sem razao
como ,um exemplo de -"democracia racial". Esse ens~io é
antes de caráter sócio-político do que urna tentativa de análise ·c,ultural.

7)

JAN

BOl]ZE.K -

(Prag_a, Tchecoslováquia, 22-8-69)

O problema mais importante do nosso mundo já nao
é mais · o progresS<> tecnológico, que parece passível de solu~ao, , mas a organizacao social dos Estados e da humanidade. A Antropología e a história das configura~oes
sócio-culturais podem ser úteis, na minha opiniao, em nossa
tentativa de estabelecer urna sociedade que tenha, ao mesmo
tempo, estabilidade e suficiente amplidao para a atividade
de seus cidadaos. Aparentemente, a idéia mestra do livro de
Ribeiro é urna His.tória magistra vitae; e é Iia futura soci~-
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dade "termonuclear" - que poderá unificar nosso mundo
- e na maneira de evitar seus perigos, que ele está, em
última análise, interessado.
Muitas. classifica<roes de sistemas de configura~oes sócio-culturais f oram elaboradas desde Marx, mas o livro
de Ribeiro é especialmente interessante por originar-se de
urna parte do mundo distinta das precedentes. O espírito
revolucionário romantico latino-americano é que torna possível a necessária simplifica<rao para tal esquema. Os esquemas da evolu~ao humana diferem sempre das leis clássicas
da ciencia natural, devido a que, o sistema sócio-cultural de
qualquer comunidade específica só pode ser derivado de leis
em termos muito gerais. Apesar disso, o esquema de Ribeiro é interessante e muitas de suas idéias sao realmente
inspiradoras, mesmo para especialistas mais restritos. O autor
se desculpa, no prefácio, por possfveis lacunas em sua
admiravelmente extensa bibliografia. Embora nao seja responsável por algumas !acunas com respeito a publica~oes
da Europa Oriental ele poderia talvez ter incluído mais obras
históricas, por exemplo, Jones: a aguda fronteira existente
entre a Antropología e a história parece representar um
obstáculo para estudos futuros.
A sociedade agrícola primitiva é dividida essencialmente
de acordo com o esquema de Childe, paralelamente as
linhas da Grundrisse de Marx e nao de acordo com o sistema familiar introduzido por Marx e Engels. Este último,
que representa urna questao bastante intrincada, tem razao
de ter sido posto de lado; ele também foi praticamente
abandonado por alguns esquemas desenvolvidos na Uniao
Soviética e Europa Oriental (e.g. Tolstov 1946; Neustupny
1961). Nesses trabalhos, contudo, e também no de HenseJ
e Holubowicz 1951, este estágio é mais detalhadamente
dividido horticultura, agricultura com arado, uso de
metal - ou suplementado com diferentes tipos de artesanato. É dividido ainda de acordo com o tamanho do grupo
socialmente organizado (da simples aldeia aos grupos tribais
territoriais dirigidos por chefias bárbaras); e de acordo com
os passos em dire~ao a urbaniza~ao, ao . desenvolvimento de
urna aristocracia tribal e assim por <liante.
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A irriga~ao coincide praticamente com a revolu~ao
urbana e com os prim·eiros estágios (Egito, Mesopotamia)
até certo ponto; pelo menos há muito pouco tempo-espa~o
entre ambos. As chefias pastoris nómades sao essencialmente
pré-urbanas, só tendo cidades quando conquistam países.
urbanizados. A "Revolu<rao Metalúrgica" nao é um termo·
feliz: Grécia e Roma surgiram somente alguns séculos depois.
da inven~ao da metalurgia do ferro, mas o cobre precede ~
Revolu~ao de Irriga~ao e o bronze vem logo depois dela~
ambos foram usados por muitas sociedades primitivas. O uso
dos instrumentos de ferro e de armas f oi associado freqüentemente, (por exemplo na maior parte da Europa) com
Chefias Pastoris Nómades (e. g. os Hunos). A Assíria e
mesmo a Pérsia f oram, do meu ponto de vista, muito diferentes de Grécia e Roma e mais parecidos a lmpérios
Teocráticos. Os Estados Rurais Artesanais nao sao muito claramente definidos. Mohendjo-Daro é chamado coletivista e
· a civiliza~ao Minóica, c~viliza~áo privatista, mas me parece
que nao há suficiente informa~ao sobre este problema.
Além, disso, a maioria desses povos, como os Sumérios>
associava a propriedade do estado, que era a básica (do rei,.
do deus e assim por diante), com um tipo de propriedad~
privada. Embora Impérios Despóticos Salvacionistas seja um
bom termo, a Revolu~áo Pastoril nao me parece urna
mudan~a tecnológica importante. A opiniao de Ribeiro de
que todas as sociedades futuras serao parecidas contradiz
com o f ortalecimento presente das tradi~oes locais, especialmente a organiza~ao sócio-cultural.
Como um todo, o livro é certamente inspirador, facilmente legível e cheio de espírito. Ele merece a ampla publicidade que lhe é dada por Current Anthropology.
O mais interessante, do meu ponto de vista, no artigo
a cima, f oi o tratamento do problema de culturas e popula~oes mesti~adas. Embora a enfase aqui seja específicamente americana, a discussao tem muito a oferecer para
antropólogos de outras partes do mundo e mesmo para pré-historiadores. Na verdade, a maior parte das sociedades,.
presentes e passadas, foram compostas por diferentes elementos, só parcialmente amalgamados. A história européia
nacionalista tendeu a esquecer esta velha verdade.
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2.

Réplica aos Comentários

E
ST~u muito agradecido aos colegas que se deram
trabalho de redigir comentários atentos aos meus dois
...

ao
estudos. Sensiqilizou-me particularmente a atitude simpática
com que todos encararam meus esfor~os, especialmente
Charles Leslie e Eduardo Galvao. Devo dizer, entretanto,
que,. em conjunto, as aprecia~oes ao livro e, sobretudo' ao
artigo, f oram menos detalhadas e menos severas do que eu
esperava, dado o caráter polemico de ambos. Nao mereceu
qualquer observa~áo, por exemplo, minha tentativa de redefinir o conceito clássico de feudalismo,' reduzindo-o de urna
etapa da evo1u~o humana a urna instancia geral de re8ressao histórica a que estiveram sujeitas, até agora, todas
as civiliza~oes. Apenas foi referida, mas nao criticada, minha
classificacao dos impérios despótico-salvacionistas e mercan~il-salvacionistas como f ormacoes sócio-culturais ou etapas
da evolucáo. Tampouco f oram discutidos os conceitos de
áceleracáo evolutiva e de incorpora~o histórica que propus
tao ambic~osamente; bem assim, a distin~ao entre subdesenvalvimento .'.e atraso histórico. Isto significaria que a "opiniio
profissionar' dos antropólogos acolhe 'minhas teses? Gostaria
1

i'J:I

de ere-lo. Duvido, porém, que assim seja, -mesmo porque
tenho, nos outros temas comentados, suficientes contesta~oes.
Sinto-me a vontade para exprimir estas reservas porque
espero, com isso, incitar outros colegas a novas críticas e
porque encaro o debate em CA como a oportunidade que desejava de colocar em discussao estudos que foram elaborados
como tentativas pioneiras, sabidamente questionáveis, de
focalizar temas cruciais para a compreensao das causas
do desenvolvimento desigual das sociedades modernas, da
natureza do subdesenvolvimento e dos caminhos de ruptura
com a dependencia e o atraso.
U m dos comentaristas, A. H. Whiteford, duvida desta
af irma~o. Declara que nao considera a reelabora~ao de.
urna teoria da evolucao um pré-requisito indispensável par&
se compreender a f ormacáo dos povos americanos. Provavelmente assim será para um norte-americano. Pertencendoa · urna sociedade européia transplantada para o além-mar,.
ele pode ver, na história da Europa, sua. própria pré-his-··
tória e utilizar conceitos histórico-descritivos como o feuda-·
lismo tendo em vista a ldade Média; ou o de· escravismo·,..
pensando em Roma; mas utilizando-os como se correspondessem a etapas evolutivas. Um árabe, um indiano ou Ullb
chines, por eiemplo, _provavelmente nao o · percebem assim~
E menos ainda um latino-americano que · se ve obrigado at
perguntar se aquela inst4ncia histórica crucial em que:
os povos ibéricos se aglutinaram para a fa~anha .de criar QI
primeiro sistema mundial de intercambio económico pode
ser caracterizada como feudal; se já seria, entao, capitalista, ou em caso contrário, a que corresponderia..
a respof!der, em seguida, as diversas obje~óes'.,.
reun1ndo-as por tópicos. Come~amos pelas contesta~ocs.
globais que buscam invalidar todo o· esquema proposto.
K. ·O. ·L. Burridge pergunta se as forma~oes sócio-culturais a que nos .referimos sao identificáveis como culturas.
totais e se constituem as unidades apropriadas para o estudo·
da evolu~ao. Utilizo a expressao no sentido em que Marx;
f ala de f orma~oes económico-sociais para designar os modosgerais de configura~ao da vida social em . cada etapa evo~assamos
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lutiva. Este é o caso da forma9ao Capitalista Mercantil
que a Inglaterra do século XVII exemplifica historicamente
-como urna de suas modalidades de cristaliza~ao. Burridge
:refere-se, a seguir, a tentativas anteriores de estabelecer un1tdades .operativas correspondentes a etapas da evolu~ao para
rconcluir que todas resultaram em fracasso. Assinala adiante
1}Ue urna COÍSa é identificar estágios evolutivos ' outra'
muito distinta, é explicar o transito entre elas. Assevera:
-entao, que a incapacidade dos evolucionistas para levar a
·cabo .esta tarefa é que impacientou os antropólogos. Conclui,
por f1n1, que o esquema apresentado nao é mais do que urna
·explana~ao mítica de como plausivelmente podem ter ocorrido as coisas. Depois de todos estes juízos dogmáticos,
13urridge nos concede, afinal, um esclarecimento sobre seus
-próprios conceitos na matéria. Lamentalv~mente, estes re·sultam contraditórios. Por um lado, ele se contenta em
TCcolher-se a velha postura dos que, desde Boas, pedem
•que se postergue qualquer elabora9ao teórica mais ambi1ciosa até que se éonte com melhor conhecimento sobre a
Tealidade s6cio:.cu1tura1 e as dezenas de variáveis indepen1dentes que operam sobre ela, como conjuntos de rela~óes
específicas. E, por outro lado, propoe nada menos do _que
um retorno aos esquemas clássicos de Marx e Engels
que ~roveem, a seu juízo, o único modelo que permite ver,
expenmentar e testar, ao menos em parte, o processo ·evolutivo. Burridge nao explicita, porém, a que esquema de
Marx ele se refere. A pergunta
tem cabimento, urna vez
.
que Marx e Engels apresentaram em suas obras nao urna
apenas mas · diversas seqüencias evolutivas; urna delas <devída a Marx e só divulgada em anos recentes (Grundrisse
1953:375/413) - corresponde rnelhor tanto ao nosso esquema quanto aos estudos modernos de arqueologia e as
tentativas de classifica9ao de seqüencias devidas a Gordon
Childe (1951) e a Julian . H. Steward (1955). Burridge estabelece também dois pontos específicos de opos;9ao entre
·<> nosso esquema e o de Marx. Primeiro, quando registra
-que Marx foi claro com respeito aos tipos de conflito que
sao cruciais para a mudan~a sócio-cultural; ao contrário
do autor que teria sido elusivo. · Referir-se-á Burridge
-a luta de classes ou ao papel dos antagonismo"s entre for9as

e
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produtivas e rela9oes de produ9ao? Em qualquer caso, a
crítica seria inconsistente, porque nao subestimo o papel
<lestes motores da rnudan~a sócio-cultural. Apenas demonstro
a impossibilidade de se cornpor urna seqüencia evolutiva
com base nas formas de conscri~ao da for~a de trabalho
porque estas, embora decisivamente importantes nao tem
.
. urna vez que as mesmas formas
'
valor diagnóstico,
de rela95es de trabalho se reiteram em distintas etapas porque
sao conciliáveis com diferentes contextos. Este é o caso da
escravidao pessoal que encontramos tanto na forma~ao
Mercantil Escravista ,(Grécia e Roma, por exemplo) como
nas Col6nias Escravistas do lmpério Mercantil Salvacionista
Ibérico (América Latina) e nas dos Impérios Capitalistas
Mercantis (Sul dos Estados Unidos da América do Norte).
Em lugar de lavrar neste campo batido e infecundo, o que
nos propusemos f oi verificar se se podía correlacionar conjuntos de inova~oes tecnológicas com distintos modos de
vida social e com diferentes arcabou~os ideológicos, correspondentes, em seu conjunto, a etapas do desenvolvimento
humano. Cremos haver dernonstrado ser isso possível, me·
<liante dois procedimentos. Primeiro o de desjuntar os componentes do "modo de produ~ao" de Marx para, corn um
deles - meio de produrao (tecnología) - compor urna
escala seqüencial do progresso humano. Segundo, o de restaurar a unidade rompida anteriormente, utilizando o conceito de f orma~o económico-social que já se refere a
totalidades estruturais. Através desses conceitos, busco descrever a dinamica mediante a qual as revolu~oes tecnológicas
gerarn processos civilizatórios que se cristalizam em f orma~oes sócio-culturais. Ou ern outras palavras: que ao desencadeamento de conjuntos de inova~oes prodigiosas na
tecnología produtiva e militar correspondem processos civilizatórios que ativam os povos por eles afetados diretamente
(acelera9ao evolutiva) ou reflexamente (incorpora~ao histórica) conduzindo-os a transi~ao de urna a outra etapa
evolutiva, seja como núcleos metropolitanos ou centricos,
seja como áreas dependentes ou "proletariados externos". (1 )
(1) O gráfico 1, reproduzido do livro, dá urna idéia clara do
nosso esforco por correlacionar revolucóes tecnológicas com processos
civilizatórios e com as respectivas f ormacóes sócio-culturais .
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Gráfico I
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REVOLUCÓES TECNOLóGICAS , RESPECTIVOS PROCESSOS CIVILIZATÓRIOS FORMACóES SÓCIO-CULTURAIS CORRESPONDENTES
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Alfabeto
Nota~áo dec im al
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Cavalaria
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E~ tribos
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Arnes de Sda
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Apar elhos Hidráulicos
'.\1oinhos Fólicos
Alambiques
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REVOLUCÁO .
MERCANTIL
Veleiros '>ceilnicos
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A par. ótjcos
Leme fixo
\lapas
C ronó melro~

Ferro Fu nd ido
Armas· de Fogu
Papel: Imprensa
\lá11uinas HiJráuli<'a>
Tornos
Tala11dros
Trefila\'ilO
Ligas !ll etálica~
.Biela-Cardan

NOTA: A rela~iu de sociedades é menunente exemplificativa de paradi¡mas de c ada forma~iio. As data~ anleriorcs a 1ws.. era sio indicadas
·CQIJI u111 .intl ne,ativo. A• linhu reta• indicam 11celera~ón evohiµvlll'•i •• linh.. tremidH i11dic•m ,1uali1119óea· hietóncat•

HEVOLU<:Ao

INDUSTRIA L

A~o · Coque·
'.\l \ltor e8 a C arv ao
Hidrelétricos.
Combu stiio inl('rna
Borrac ha
Máqu inas Operatrizes
Tornos Aulum lÍticos
Ac ido Sulft'orico. Suda
Pr.,ns as Hidráu li«us
Turbinas. O ín amu~
lnd. T éxt il.
Químic·u.
'.\I e1alúrgir .i
1.ucom otivu
i\ avíos a vup•Jr
Au tomóveis
Avióes
Submarino8
Máq. Agrícolas
Apar. Elétric(>S
Refrigerac;io
Telégrafo
T clefone . Fonógrafo
Raeliodifusio
f oto. Cinema
Televisio
Cimcnlo a.rrnado

Rt:VOLU(AO

TERMONUCLEAR
Elclriin ir·a
' frans is tor<'8

Radar. Helicoípler••S
Rctroprnµul sáu
Reator ~ucl.,ar
Bomba A1i1mica
Baterí a Solar
Pl ásticu~

Curuputadurr<
Au toma<;iio
Grava1,:án ~lagni-1ica
Luz C" erente
Projétei• Espac-ü1is
Radíotclescópiu
Sintético&:
F er1ilizau1 .-~.
Herbicidas .
Germicidas
Dcssalinizacao da água.
do m ar
Gaseifica<;ao subterraneit
do carvio

Devo, nesta altura, recordar a Burridge que o próprio
Marx, numa nota ao primeiro volume de O Capital,, reclamava por urna história crítica da tecnología como sendo
mais necessária ainda que a história da evolu~ao natural
de que se ocupara Darwin.
"Além disso esta história seria mais fácil de elaborar,
pois, como diz 'Vico, a história humana ~e distingue da
história natural no sentido de que urna é fe1ta pelo homem
e a outra nao. A tecnología nos mostra a atitude do
homem diante da natureza, o processo direto de provimento
da subsistencia e, conseqüentemente, as condi~oes de sua
vida social e as idéias e representayoes espirituais que delas
derivara. Este último método é o único que se pode considerar como o método materialista e, portanto, científico".
(Marx 1966 vol. 1:303.)
O outro ponto de oposi~ao que provoca certa perp}exidade em Burridge se refere ao uso que damos ao conce1to
de surplus (excedente). Suas dúvidas talvez se esclare~am se
acrescentarmos que a expressao poderla ser substituída, na
maioria dos casos, por surplus production e algumas vezes
por mehrwert. Burridge manifesta também seu descontentamento com nossa taxonomía que ele considera "impressionista e subjetiva". Aparentemente o que lhe desagrada
é nao havermos feito nenhum esfor~o por dar a nomenclatura urna fei~ao epistemológica sistemática. Trata-se de um
procedimento proposital e se baseia em nossa convic~o
de que é melhor empregar designay?~s . descritivas q~e
tenham significayao para quem está fam1har1zado com a h1stória e a etnologia do que conceitos abstratos com aparencia de rigor lógico formal. A incongruencia que ele
obs·erva no emprego de termos como "privatistas" e '~n_!>
mades" nao tem razao de ser. Um deles descreve a opOSiyaO
privatista versus a coletivista; o outro, o contraste nómade
ver.,sus sedentário.
Cynthia N elson apresenta alguma~ contest~yoes glob~is
embora menos radicais que as de Burndge. Ass1nala tambero
que elaborar tipologías nao é. explicar o processo de Il2udanya, tanto mais porque os tzpos que proponho (formayoes
sócio-culturais) seriam antes conglomerados de trayos característicos do que sistemas dinamicos interrelacionados.
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A estas obje~oes só posso contestar repetindo que os processos civilizatórios sao categorías dinamicas referentes as
vicissitudes do transito de urna a outra etapa evolutiva.
Ademais, para dar aquele conceito um carater ainda mais
dinamico, propusemos as noyoes de acelerayao evolutiva e
incorporayao histórica que descrevem as duas modalidades
de ayao dos processos civizatórios. Ambas as noyoes sao
decisivamente importantes para a compreensao da multipli-cidade de vias de transito de urna a outra formayao. assim
·c omo para definir o caráter autoperpetuante das situayoes
<le subdesenvolvimento geradas pelos movimentos de incorporayao histórica. Finalmente, ao caracterizar as etapas
·evolutivas comó forma~oes sócio-culturais, o que buscamos
·f oi apresentá-las como complexos interativos compostos por
·um sistema adaptativo fundado numa tecnología específica, o qual se combina - e também conflita, em cada caso
·concreto - com modos variáveis de ordena~ao social e
·com distintos complexos ideológicos.
N ossa colega reclama também urna distinyao mais táxativa entre revolu~ao tecnológica e processo civilizatório que
·creio ser desnecessária urna vez que o tema é copiosamente
discutido no livro. Outra obje9ao sua diz respeito ao que
julga ser urna supervalorizayao das inovacoes tecnológicas
como motor da evolu~ao cultural, em pre ju ízo de outros
'fatores de mudan~a como os ideológicos. Minha afirmayao
neste campo é de que a tecnología nos oferece a única
·seqüencia consistente de transforma9óes de caráter acumulativo e direcional. Só ela pode, por isto, servir de base
para fixar a progressao evolutiva. Esta seqüencia se revela
·claramente aos arqueólogos e aos historiadores nas análises
de ·.alto alcance histórico. Nas análises de alcance médio,
·sem embargo, encontramos situa9oes múltiplas em que,
dentro de totalidades históricas concretas, a ayao do fator
tecnológico . está condicionada por constri9oes de carater
social e ativada ou retardada por certos fatores ideológicos.
Como a evolu9ao de qualquer sociedade específica se dá
sempre em certo momento de sua história, seu modo
<le transiyao de urna a outra etapa evolutiva é profundamente afetado por fatores extratecnoló~ico5. como o~ ~o<;ia·s
e os ideológicos. Esta é a razao pela qual ouso designar
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algumas forma~oes sócio-culturais utilizando conceitos refe~
rentes a estas duas csferas para referir elementos que representaram um papel crucial em certos processos civilizatórios. É o caso de designa~é>es como indiferenciadas (ná0>
estratificadas) escravista ou mercantil; ou no~oes com0>
teocrático, salvacionista e despótico. Conforme se ve, buscamos urna compreensao dialética dos fenómenos que, por
sua própria natureza, sao dialéticos (contraditórios) . .Mas.
apesar de suas varia~6es nao nos impedem de definir urna
linha de uniformidades assentada na tecnología, para a.
partir dela, identificar os modelos seqüenciais de organiza~ao·
da vida humana e de interpreta~ao do mundo.
. .'
Ao contrário de Cynthia Nelson, nosso colega F. Hicks.
ere que supervalorizamos os fatores ideológicos, nominalmente a religiao e, em especial, .o salvacionismo. Ele come~a
por indagar se o elemento teocrático nao é mais generalizado do que fazemos supor ao falarmos de urna f orma~áo
teocrática de regadío. É. Esse mesmo elemento comparece
em sociedades anteriores aquela f orma~áo e posteriores a
ela. Pergunta depois se as f orma~oes salvacionistas será<>
mais "salvacionistas" que outras. Acabamos de mostrar
porque utilizamos como tra~o diagnóstico de certas forma~oes, atributos ideológicos que nelas representaram papel
crucial. Isto nao implica em afirmar que os mesmos estejam
ausentes em outras forma9óes; ou que, isolados dos outros
elementos das constela96es em que operam naquelas f orma~óes pudessem, por si sós, caracterizar . a vida das socie-·
dades que os detem; e menos ainda, situá-las nas seqüencias.
evolutivas apenas por estes atributos.
O interesse particular de F. Hicks parece resididir no
juízo de que supervalorizamos o papel das ideologías inspiradoras presentes em todas as sociedades como mecanismos
de intensifica~áo da solidariedade e de preserva~áo das
estruturas de poder. Nao contestamos que as ideologias reli..
giosas e outras desempenhem esta fun~áo. Muito ao contrário : acreditamos que, por desempenhar tais fun~óes,
podem representar um papel decisivo em certas instancias
históricas, quando combinadas com revolu9óes tecnológicas.
Tal f oi o que ocorreu com os árabes, por exemplo, quando,
além de ativados pela revolu9ao pastoril (do mesmo modo
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.que inúmeras.. outras chefaturas pastoris nómades) foram
também mob1hzados por urna ideología religiosa de con.quista que lhes per1!1~tiu p~omover urna enorme expansáo
sobre os contextos vlZlllhos imersos na feudaliza~ao e mais
t~rd7, reordená-los na forma de lmpérios Despóticos 'Salva,c1on1stas. O mesmo processo se repete mais tarde com
·OS povos ibéricos, talvez algo mais avan~~dos no domí~io da
tecnologia da revolu~ao mercantil que outros povos con.te~poraneos, 1!1as, de fato, mobilizados por urna motiva~ao
rebg~s~ e nacional para o movimento acelerativo que lhes
.Perm1t1u estruturar-se corno lmpérios Mercantis Salvacionistas.
Vejamos, finalmente, as objeyoes específicas que foram
: apresentad~s a _seqüenci~ de etapas evolutivas que ofere·Cernos a discussao. F. H1cks reclama a falta de informa90es
'. c?ncernentes as soci~dades pré-agrícolas. Cobrindo um peno~o. cem ve~es ma1or do que o tempo de existencia das
:sociedades agncolas, aquela etapa da evolu~ao humana está
·sendo objeto de pesquisas cada vez mais acuradas. Talvez
·elas permitam distinguir diferentes revolu9óes tecnológicas
·e, ?S correspondentes processos civilizatórios e f orma~es
soc10-cultura1s. No presente estágio de nossos conhecimentos
:apenas se pode distinguir urna longa Revoluyao Human~
·responsável pelas progressivas conquistas culturais e trans.forma~?es somáticas simultaneas que criaram as bases para
·o . surg1mento do homem e para a sua estruturayao em
·tnbos de ca~adores e recoletores. Partimos delas em nosso
estudo, mesmo porque a análise do imenso período anterior
·.é ~arefa para antropólogos familiarizados com a paleontolog1a ~umana e a arqueología e nao para estudiosos de
·etnolog1a e de antropología das civilizayoes como é o nosso
c·aso. . Admitimos, por isto,
que tanto para o paleolítico
, .
· s~.pe~1or como para o estag10 correspondente as chefaturas
·tnba1s (como as assinaladas para a América do Sul por
.J. H. Steward e L. C. Faron 1959) se possa vir a definir
:aman ha, revolu~óes tecnológicas e forma9óes sócio-culturai~
·tao remarcadas quanto as que discriminamos para os dez
ll'!il anos posteriores. Mas duvidamos que isto ocorra. Acre·ditamos que urna das características mais mareantes da
·evolu9ao cúltural é o seu passo acelerado e com base nisso
:apenas, se deveria esperar um longo perfodo inicial scm
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qualquer mudan9a significativa. Além disto, nao existem
indica96es arqueológicas, que se saiba, de que alguma inova\:ao comparável as revolu90es a que nos referimos tivesse
tido lugar durante o Paleolítico.
Jan Bouzek registra urna série de reparos coro respeito
a nosso esquema evolutivo e a tipología de etapas, sem
contestá-los globalmente e até tendendo a confirmá-loi.
Examinemos, urna por urna, suas obje~oes. Também a seu
juízo, as sociedades agrícolas merecem um tratamento mais
detalhado que permitia distinguir subetapas, tal como fizeram alguns autores que ele cita. Seria o caso de
diferenciar urna f orma9ao de aldeias de horticultores corresponden tes, ao que parece, as nossas Aldeias Agrícolas
Indiferenciadas; de chefaturas bárbaras com domínio predominantemente territorial e já cápacitadas a utilizar o arado;
e também de aristocracias tribais incipientemente estratificadas com economías baseadas na utilizacao de instrumentos.
de metal ou de outros implementos. Reconhe~o as diferen9as de estágios a que Bouzek é sensível. Entretanto, a
eleva9ao dos mesmos a categoria de f orma\:oes ou etapas
da evolu9ao humana implicada diversos problemas; entre
outros, o da ausencia de arados e de instrumentos agrícolas de metal em certas áreas que, contudo, ascenderam
ao nível de Estados Rurais Artes.anais e de Império Teocráticos de Regadio.
Um problema similar se encontra nas dúvidas que suscita a Bouzek o conceito .de Estados Rurais Artesanais que
efetivamente envolve muitos tipos diferenciados de sociedades e cobre amplos períodos de tempo. Acredito que no
futuro, se possa desdobrá-los em mais de uma forma9ao
sócio-cultural, correlacionando-as com seus respectivos processos civilizatórios e revolu9oes tecnológicas. Nao consegtii
faze-lo congruentemente com os dados de que d1spunha.
Com rela9ao a crítica paralela de F. Hicks devo dizer que,
ao formular o conceito de Estado Rural Artes.anal, também
tentei, sem sucesso, tratar as categorias "Coletivistas" e
"Privatistas" como seqüenciais em lugar de alternativas.
Nao o conseguí, porém, tal como sucedeu com aqueles que
tentaram tratar as formas incipientes do chamado "modo
de produ9ao asiático" de Marx como as primeiras formas 4e
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transi~ao

as sociedades de classe. É o caso dos estudos
de M. Godelier (1964) e de J. Chesneaux (1964), tendentes a tratar como seqüenciais as estruturas "coletivistas'•
e as "privatistas".
Minhas exemplifica9oes de Estados Rurais Artesanais
das duas categorias sao tao precárias quanto o imp5em as
próprias f ontes documentais disponíveis. É o caso da classifica~ao de Mohenjo-Daro como "Coletivista" e da Civiliza~ao Minóica, como "Privatista"; e ainda da caracter;za9ao
da Assíria e da Pérsia como forma9oes mercant1s escravistas
precoces, incipientemente configuradas. Nos casos da Civiliza9ao Minóica, da Assíria e da Pérsia, interpretamos
informa~oes concernentes a presen9a simultanea de institui~oes coletivistas e privatistas como indício de urna d=ferencia~ao no sentido de urna forma9ao de perfil privatista,
como as que, mais tard·e, se desenvolveriam na mesma área.
Outra ressalva de Bouzek se baseia na observa9ao de
que as técnicas de irriga9ao sao contemporaneas da Revolu~ao Urbana. Na verdade, formas incipientes de regadio
se registram nessa etapa conforme assinalo no Jivro. Sem
ei:nbarg~, só muito mais tarde surge urna alta tecnolo~ia
h1dráuhca que, manejada em combina<;ao com urna série
de outros elementos culturafa, deu lugar a cr•staliza9ao dos
seis primeiros grandes focos de civiliza<;ao, o que nos obriga
a tratar estas constela~5es de inova9oes, como a revolucao
tecnológica que gerou os Impérios Teocráticos de Regadio.
A Revolu9ao Metalúrgica que consignamos nao parece convincente a Bouzek. seja porque a designa~ao nao lhe agrada,
s·eja porque, conforme declara, Grécla e Roma surgem
poucos séculos depois da difusao das técnicas de producao
de ferro forjado; ou ainda porque, outras metalurgias,
como a do cobre e a do bronze, as antecedem. Com
efeito, hesitamos muito em utilizar aquela designa~ao, julgando. inicialmente, que melhor seria falar de urna Revolucao do Ferro. Decidimos, finalmente, pela designa9ao
utilizada porque somente com a produ9ao maci~a de ferro
forjado os instrumentos metálicos se generalizaram efetivamente, tanto os de ferro quanto os de cobre e os de bronze.
As Chefaturas Pastoris Nómades sao para Bouzek configura~oes característicamente pré-urbanas, opiniao com que
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partilhamos porque de fato nao desenvolveram cidades
próprias. Entretanto, apenas concordamos com ele até o
limite em que estas mesmas formacóes (surgidas todas com
a Revolucao Metalúrgica), urna vez constituídas, atuaram
como poderosos ativadores históricos pela agressividade que
desenvolveram e que as lancou sobre áreas urbanizadas dos
Impérios Teocráticos de Regadio e dos Impérios Mercantis
Escravistas. Mais tarde, com a Revolucao Pastoril - que
constituiu essencialmente em novas aplicacóes da metalurgia
as técnicas de utiliza~ao guerreira e produtiva da energía
muscular dos cavalos e animais de tiro - algumas daquelas
Chefaturas transcenderam do papel de demolidoras de civiza~óes já tendentes a f eudaliza~ao, para a tarefa maior de
reaglutinar áreas feudalizadas, estruturando-as como novas
f ormacóes sócio-culturais: os Impérios Despóticos Salvacionistas. É de assinalar que Bouzek, nao obstante duvidar da
relevancia das inovacoes tecnológicas que caracterizarn:os
como Revolu~ao Pastoril, concorda com o conceito de Impérios Despóticos Salvacionistas como designacao da f ormacao
sócio-cultural a que aquela revolu~áo tecnológica deu lugar.
Alguns comentadores apresentam os esquemas de outros
autores como alternativas ao nosso. Já vimos que as preferencias de Burridge sao para os esquemas de Marx e Engels.
Efetivamente, ambos propuseram esquemas globais para
descrever e explicar a evolu~ao sócio-cultural humana. Cabe
acrescentar apenas que Bouzek - . que está a par das
<liscussoes recentes sobre os esquemas atribufdos a Marx
e a Engels - aproximou, com toda a razao, o nosso esquema ao desenvolvido por Marx nos Grundrisse (1953), ao
mesmo tempo em que assinala nossas discrepancias com
os ·esquemas de divulga~o devidos ou atribuídos a Marx e
Engels. O quadro 1 permite urna compara~ao do esquema
de ·seqüencias evolutivas que proponho com outros esquemas
<;lássicos e modernos.
As outras alternativas apresentadas referem-se a estudos parciais, como o livro de W. J. Ong (1967) citado
por Cynthia Nel·son e o de G. Lensky (1966) referido por
F. Hicks. No primeiro caso, trata-se de urna tentativa bem
sucedida de correlacionar a evolucao das sociedades humanas com o desenvolvimento progressivo dos meios de

c~munic~cao de massa. Acredito, porém, que o própno Ong

nao supoe que tamanhos efeitos poderiam ser provocados
so~ente pelas ino~a~oes nos meios de comunica~ao e saiba
Il}u~to bem que hnhas paralelas de desenvolvimento tecnolog1co p~dem ser estabelecidas, como por exemplo, a do
desenvolv1mento da metalurgia e a do domínio de fontes
cada vez mais port~ntosas de produ~ao e de uso de energia.
A nossa com~ntansta reconhece, aliás, que o desenvolvime~t~ dos me1os de comunica~ao é congruente com nossa
sena~ao das revolu!r6es tecnológic~s, o que torna esses elementos outros tantos tra~os diagnósticos das referidas revoIu~oes, tal como f oi indicado em nosso livro.
No. segundo caso..! concernente a obra de Lensky, nada
posso d1zer porque nao me foi possível consultá-la em razao
da ocupa~ao, pelas For~as Armadas, da Universidade Centr~l .da Venezuela, onde trabalho presentemente, inclusive da
B1bhoteca Central.
. Devo ainda algumas explica~óes a nosso colega A. H .
Wh1teford que, ~ par de urna grande simpatia para com
nosso trabalho, ve nele urna série de contradi9óes. Tal como
ocorre na :eferencia a.nterior a este colega, as contradi~oes
P?r .ele ass1naladas se~am talvez mais adequadamente explicave1s como urna duahdade de perspectivas de dois antropólogos colocados em posi~oes distintas no mundo moderno e
c~da. qual marc~ndo na sua consciencia por esta circunstanc1a. Com efe1to, sou visto como oti mista oor Whiteford
- ,t~o otimista ele próprio que confia no desenvolvimento
pac1f1~0 fundado na p~ograma~ao renovadora; que acredita
nas v1rtudes autocorret1vas do capitalismo; que ve nos protestos contra o sistema que se verificam nos Estados Unidos
um caminho de auto-supera~ao de seus traumas; e . que
:oncebe a revolucao social como um mal evitável. A seu
Juízo, eu ser~a um incorrigível .otimista porque antecipo,
como alternativa provável, a utop1a de um governo mundial
pron:iotor do progresso para todos os povos e garantidor
hberdade d~ auto-expressáo de toda a gente. Mas, a seu
1u1zo, eu sena, na verdade, muito pessimista e talvez
até algo sinistro, porque confiaria mais na revolu~ao violenta
do q.ue na progressáo evolutiva para a concretiza~áo daquela
u top1a.
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Com base nesta tergiversacao, Whiteford procura mostrar
que sou levado a urna confusao de fins e meios. Tal ocorreria quando trato como "mecanismos repressivos" (na
verdade, como procedimentos destinados a reduzir as tensoes.
conducentes ao socialismo), as políticas de encorajamento.
da migra~ao maci~a por parte das sociedades européias; de
institucionaliza~ao da luta de classes, através do sindicalismo; e de aminoramento das diffceis condi9oes de vida e
de trabalho dos assalariados, através de legisla~oes sociais.
protecionistas. A mesma confusao ocorreria ainda quando~
do seu ponto de vista, eu manifestaría preferencia por sociedades propensas a polarizar suas popula~oes em torno de
místicas para, desse modo, levá-las a ativa9ao, em lugar
de sociedades que buscara assegurar as suas popula96es <>
gozo da paz de espírito e de urna dieta adequada. A surpresa que me provoca a idéia que Whiteford faz de mim,.
me faz também perceber o quanto terá sido perturbadora.
para ele minha afirma9ao de que as sociedades desenvolvidas falham em infundir a sua popula9ao e, particularmente, a sua juventude, um sentido de missao. Conforme
disse, sao nossas respectivas posicoes que explicam estas.
visoes contrastantes.
Concordo con1 Whiteford em que, para os Estado~
Unidos da América do Norte, nao tem sentido urna postura
socialista-revolucionária, dado o exito de sua industrializa~a<>
autónoma e a prosperidade que esse país alcan9ou. Pondero,.
todavía, que para os povos do contexto neocolonial que
contribuem com sua pobresa para aquela prosperidade;.
que tem no reacionarismo de suas próprias classes dominantes e na política de potencia dos EEUU os opositores,
principais a sua emancipa9ao, essa postura tem sentido .
Tanto mais quando é a única que lhes oferece perspectiva
de experimentar, um dia, um movimento de acelera~ao evolutiva que os integre na civiliza9ao do seu tempo. Concordoi
também coro Whiteford em que os protestos que se verificam nos EEUU, sobretudo OS das camadas marginalizadas,
e os dos estudantes e intelectuais subversivos, tem grande
importancia na transforma9ao do sistema vigente. Nae>
porque busquem alguma Goncilia9ao reformista, mas justa-·
mente porque nao admitem concilia9ao alguma e porque:
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somente se aquietarao por f or~a de urna repressaó tal que
transfigure a própria sociedade repress_Ora, .conduzindo-a ou
a algumas daquelas formas de regressao histórica descritas
no livro; ou entao, com a vitória dos insurgentes, que
conduziria a. mobilizacao de toda a sociedade norte;.americana para a grand·e tarefa de transfo~mar-se a si mesma,
configurando-se como urna nova civilizacao, na forma de
um socialismo evolutivo. Neste sentido, considero os combatentes das lutas raciais nos EUA e OS das . lutas pela
emancipacao e pelo socialismo que se travam pelo mundo
a f ora, urna mesma forca, oposta a urna f or~a contrária: a
primeira, tendente a construir o futu!o; a outra, empenhada
em perpetuar o existente. Com efe1to, todos os povos do
mundo integram, boje, um mesmo sistema interativo de tal
forma unificado que qualquer mudanca de regime, mesmo
nas áreas mais remotas e atrasadás, afeta e ativa nao apenas
a eles próprios mas também as sociedades centricas. Isto é
assim porque, a existencia de povos neocoloniais, atrelados
a sistemas internacionais de exploracao, é condicao fundamental de existencia para os centros reitores que tiram
vantagem dó sistema vigente tal como ele funciona. Dentro
desta unidade interativa, a vitória das lutas irredentistas
dentro dos contextos externos de exploracao neocolonial
te ria como conseqüencia transfigurar também os centros de
poderio imperialista. Assim, tanto as lutas internas quanto
as externas visam o mesmo objetivo: a edificacao de um
novo siitema de intercambio internacional em que nao existam povos espoliadores e povos espoliados, nem "proletariados externos", nem minorías internas oprimidas.
A emergencia de um sistema mundial deste tipo é por
nós concebida como viável, enquanto um dos futuros que se
tornarao possíveis com o amadurecimento da Revolu~ao
Termonuclear. A circunstancia de tal sistema mundial representar urna possibilidade apenas e nao um desdobramento
natural e inexorável é que torna imperativas as Jutas em
curso. Elas se travam entre os que necessitam renovar o
contexto nacional ou mundial como pré-requisito de ruptura
com o subdesenvolvimento ou a opressao, e os representantes das minorias interessadas na manuten~ao do status
quo. Daí estarem lutando contra o sistema global, tanto os
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proletarifl49~. ~~tyrno~ . quanto os margina~a:dos ~as socie-

dades ricas; daí estes últimos fazerem seus her(>is, os heróis
das lutas de emancipa~ao das sociedades pobr~s. Por todas
estas razoes é cu.~e se op0em, em nossos dias, ~o mundo
capitalista, duas ide9I9gias: a que se prof~- como nao
ideológica, representad~ pelos que f alam da "m.o rte das ideologías"; e· a i~e<?logi~ irrt'.dentista das sociedades dependentes
e dos oprimidos . das so~iedad~s prósperas. Qu~ndo falo do
malogro das · socieda~es ricas em infundir -µm sentido
de missao ~ se~s povos, refiro-me a missao d~ resgatar o
homem, no mundo :int~iro, do atraso e da poJ:>reza, e nao
de no.vos (:hihad místjcos. Estou convencido ~e q~e esta
missao s~ . oferece, ~~ nossos dias, como u~a a~ternativa a
guerra e a repressa,o.. Is~o porque, somente a lf\r~fa de homogeneizar a ciyili~~9 e a abundancia é ca~ de ocµpar
toda a indústria e .f~a a f orca de trabalh~ -Oas na~5es
desenvolvidas e dar significa~ao e dignidade a ~istencia das
novas gera~oes.. Com a auto~a~ao e os efeit~ que dela
se espera - . sobr~t~do ' o de libertar o h~me~ da f adiga
- se tomará mais ll,nperativa a mobiliza~ao das sociedades
ricas para .aquela m•ssao. lsto porque, com a p~rda do sistema de · desga&te .. d~ . energías no trabalho, . ~ diluirá o
único me~ani~mQ · éf~tivo de d,isciplinamento da: vida social.
Multidoes ·inteiras: ·_assim liberadas estarao disponíveis, nas
próximas gera~e~ par~ optar entre a grande tar~fa de reordena~ao do :tri~nqo, , 9.lh .ao contrário, para ser~m mobililizadas para outras JA~ss5es e m~tivadas media~t~ ~ovos procedimentos. E quais. · ~eriam aquelas outras miss6~s senao a
repressaq a cada i:eyc;>lu.~ao · social que irrompa -<J.entro d~s
nacoes periféricas ou em qualquer lugar do mun~~? E qua1s
seriam aqueles pro,ce~hnentos motivadores sen&o . a brutalizacao da humanid.~4e através dos meios de comu~ica~o de
massa, ~os es~upa(a~ientes e outras formas de ~o~~ao?
Respondel!dQ . ~ 9b~erva~ao de Whiteford s~bte as per~·
pectivas de desenvólv.imento acelerado qu.e os regimes cap1·
talistas e os socialistas . abrem as na~oes subdesenvolvidas,
devo admitir que meu texto é efetivamente am,bíguo. O
que desej~: signifiC~~
~ . que aos ~tmos alcan~ado~· pe~o~ paí.. '
..
•. .
.
~

'
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ses socialistas-revolucionárlos no crescimento anual do produto interno ·b ruto per capita (6,4o/o para a ~ entre
1?50 e 196<:>), o Brasil poderla, a partir de 1960, atingir o
nivel de renda per capita dos Estados Unidos de 1960 em
40 anos. Entretanto, se os norte-americanos continu;ssem
até o ano 2000, progredindo ao mesmo ritmo que experimentaram entre 1950 e 1960 e mantendo a mesma taxa de
incremento demográfico, para atingir seu nível de renda
per capita .. do ano 2000 que seria de 4. 300 dólares o Brasil
necessitaria ·de um ritmo de incremento do produto interno
bruto per capita da ordem de 11,9% ao ano.
.
Aos ritmos correspondentes ao capitalismo-dependente
que atingem no máximo, 2,8% per capita ao ano o Brasil
. .
'
necess1tana 132 anos unicamente para alcan~ar os EUA de
1960. (2) Estudos publicados posteriormente indicam, porém,
que, como o ritmo de desenvolvimento dos EUA na presente
década foi · muito superior ao da década anterior o atraso do
Brasil aumentou. Tanto mais porque, em lugar' de progredir
ao ritmo de 2,8% (como ocorreu entre 1955 e 1960) o
Brasil experimentou, no período 1960-1965, metade daq~ele
ritmo de .incremento o que exigiria nao os mencionados 132
anos mas muitos séculos para alcan~ar os EUA de 1960.
Estas proje~5es sao confirmadas pelos cálculos de
E . Kahn e A. J. Wiener (1967 tabela VIII) . Eles demonstram que o Brasil necessitaria de 130 anos para alcan~ar os
EUA de 1965 se se desenvolvesse a um ritmo duas vezes superior ao aiual e se experimentasse substancial redu~ao do
seu aumento demográfico. Como o ritmo real de desenvolvimento economico é muito inferior e o incremento demográfico nao tende a reduzir-se (apesar da campanha de birth
control, subsidiada pelo governo norte-americano) a progressao dentro· do sistema atual só oferece aos brasileiros a perspectiva de "ver aumentado cada vez mais o abismo que os separa dos povos desenvolvidos.
Passemos agora aos comentários feitos · ao artigo Embora sua discussao conjunta com o livro reduzisse a aten9ao
(2) Os cálculos de renda anual per capita da .URSS sáo de
Kuznets (1964) e as proj~óes para o anó 2000, · do autor.
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q ue ele poderla despertar, contamos com algumas observa~oes que examinaremos a seguir. J. Bouzek assinala como
u rna novidade a análise da transforma9ao e transfigura~o
é tnica dos povos americanos pelo estudo da confluencia de
idistintas matrizes culturais e do caldeamento de diversos
complexos raciais. Lamenta que estudos desse genero nao
tivessem sido realizados na Europa onde a perspectiva nacionalista da historiografía teria obscurecido estes processos de
·confluencia. Com efeito, ao estudar as configura~oes histórico-culturais dos povos americanos, sobre tu do a f orma~ao
dos Povos-Novos e dos Povos-Testemunho, busquei em váo
exemplos de estudos antropológicos globais sobre a forma<;ao das étnias romanticas, eslavas e árabes. Entretanto, a
·m eu ver, só a base de estudos monográficos <lestes amplos
movimentos de confluencia e fusao de povos e através da
compara9ao poster1or dos resultados alcan9ados poderemos
Teformular a metodologia das pesquisas de acultura9ao para
redefini-las como o estudo do processo de forma9ao e de
t ransfigura9ao das étnias, tanto tribais quanto nacionais.
O problema da transfigura9ao étnica preocupa visivelm en te Cynthia Nelson. Ela reclama a ausencia, em meu artigo, de urna análise das estruturas de pensamento características das sociedades nacionais emergentes, na linha do trabalho de C. Geertz (1963) . Com efeito, no artigo apenas
me refiro as altera9oes de mentalidade correspondentes a
transi9ao de urna a outra etapa evolutiva. Contudo, no livro
A s Américas e a Civilizarao - Progresso de formafao e
causas do desenvolvimento desigual dos povos americanos 8 do
q.ual o presente artigo é um resumo, analiso detidamente
este problema ·e m termos do desafio que representa no plano
1deo16gico, a transi9ao de urna cultura espúria a urna cultura
a utentica e o passo de urna consciencia ingenua (resignada
e oassiva) a urna consciencia crítica (questionadora e rebelde).
(3) Edicáo brasileira da Editora Civilizacáo Brasileir~, Rio. de
Janeiro, 1970; edi<;áo espanhola do Centro Editor da América Latma,
Buenos Aires, 1969 e 1971; edicáo inglesa de E. P. Dutton, Nova
York, 1971; edicáo italiana contratada por Einaudi, Miláo.
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F. Hicks propoe que falernos de sociedades em lugar
de povos no estudo das configura~oes histórico-culturais.
Assim poderá ser, provavelmente, em estudos posteriores e
mais ambiciosos que procedam a síntese de análises co~o
a nossa, referentes a ·distintas áreas do mundo. Utilizamos.
a palavra povo para reter a historiedade concreta das situa~oes que relatamos, e por nos referirmos a etnias nacionais
concretas. Suas críticas f ocalizam principalmente a minha
suposta desaten~ao para com os fatores ecológicos e económicos e minha supervaloriza~ao de características secundárias como a religiao e a ra~a. Nao concordo com Hicks
neste ponto porque, a meu ver, a principal virtude do enfoque antropológico global utilizado no estudo das configura~oes histórico-culturais reside precisamente em permitir a
análise simultanea de cada um desses co-fatores, sem cair em
determinismos estreitos. O descontentamento que manifesta
para com minha análise dos Povos-Transplantado~ nao pode
ser objetado aquí em poucas linhas~ Espero, porém, que a
leitura do meu livro acima citado, em que esta matéria
é deb~tida mais extensamente, nos permita acercar n9ssos
pontos de vista. Contudo, <levo adiantar-lhe que, segundo
observa~oes de A. Gunder Frank (Manuscrito 1969), con. gruentes com nossos estudos, o fator decisivo para o gesenvolvimento, da América do Norte -em contraste com o subdesenvolvimento da América Latina residiu, precisamente, na
pobreza da Nova Inglaterra! Nao tendo .clima apropriac.lo
para plantations ( exc~to o Sul), nem minas, nem popula~oes · estratificadas que pudesse subjugar e explorar, toi;nou".'se inviável urna implanta~a0. económica colonial "bem
sucedida" como as que floresceram em outras áreas e que
em toda a . parte conduziram, posteriormente, a situa~oes
autopewetuantes de subdesenyolvimento.
· ·
Nosso colega A. H. Whiteford manifesta, também na
crítica ao meu artigo, seu bias norte-americano. Come~a
estranhando que eu amontoe mexicanos e andinos numa
mesma categoría .. ~ só porque vivem numa regiao ond~ floresceram, em certa época, as altas civiliza9oes pré-colombianas. C~ntesto dizendo que os árabes, os chineses e os india.:
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nos (Pov~Testerr_iunho) sao distintos dos ~l,\stralianos e:
dos cariad~nses (Povos-Transplantados) ou dos brasiÍeifbs e dos.
antilhanos (Povos-Novos) pélas mesmas razoes que el_e · ~ini-·
miza. Suas dúvidas de que os ladinos -~ mesti~os dos Poyos-·
-Testemunho sejam afetados pela idéia de urna gran<;leza, pas-·
sada ou pela indigna~ao moral com o drama da Conquista,
só poderiam ser dirimidas visitando aqueles países. Enquant()J
isto, pe~o-lhe que considere que, para aqueles povos, tais.
imagens tem pelo menos, as mesmas potencialidades de auto-afirma~ao étnica e de intensifica~ao da solidariedade nacional que as imagens dignificadoras que fazem tantos norte-americanos se sentirem descendentes dos peregrinos do May
Flower ou netos dos "pais fundadores". Entretanto, como
aquelas imagens dos Povos-Testemunho das Américas nao se
conciliam com o esfor~o de hispanholiza~ao nem com a auto-imagem que suas classes dominantes cultivavam, elas operaram como f or~as ideológicas irredentistas. Whiteford enfatiza minhas obs-erva~oesi concernentes ao caráter exógeno das
classes dominantes daqueles povos. Na verdade elas nao
constituiam, no passado colonial, a cúpula e o comando da
própria sociedade subjugada, mas urna representa~ao locar
da domina~ao metropolitana. Mesmo depois da Independencia, cop.tinuaram exogenamente orientadas, organizandopolítica e ecotiomicamente suas na~oes de conformidade comi
seus interesses classistas e os dos novos núcleos de domina-·
~ao, agora de caráter neocolonial, a que se associaram.
Estas características das estruturas de poder da América·
Latina ajudam a explicar seu atraso como resultantes do·
malogro de urna classe dominante secularmente inepta para
o progresso porque só está interessada em promover movi-·
mentos de incorpora~ao histórica. Com efeito, no período"
colonial, apenas buscava exportar para a metrópole os lucros
gerados; mais tarde, beneficiar-se com a "moderniza~ao", e·
hoje só aspira incorporar-se ao sistema de explora~ao das
corpora~oes internacionais, como seu sócio menor. Um dos:
impedimentos básicos do desenvolvimento pleno e autónomo·
da América Latina reside, por isto, no fato de que, devendo•
f azer-se pela ruptura com a constri~ao imperialista externa
131'

re a constri~ao classista interna, contraria os interesses da
-.c1asse dominante nativa. Nestas circunstancias, ela se torna
·mobilizável contra seus povos, ainda que ao pre~o de con·
-Oenar suas na~oes ao atraso; e jamais mobilizável para pro·_n1over movimentos de acelera~ao evolutiva.
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P
R~E;NDER u'ma·· ~óva teoria acerca da ódge'm, do desenvolvimento, e do futuro da
dá . '1umanidade,

evolu~ao
em todo caso, urna f orte oposi~ao. Opiµam alguns,
que tem havido demasiados sistem~s ' construídos

provoca,
e dizem,
especulativamente. Isto · é, filosofias da história,. teorias da
evolu~ao, .esquemas dé desenvolvimento, e que ·todos ,foram
superados. Haviam todos r~velado a sua i:ncompatibilidade
com o que realmente · ac~nteceu na história; por conseguinte,
nao valeria a pena pensar sobre tais problemas. Seria muito
mais importante aval~r e calcular as for~as e~ jogo boje
em dia e empreender ·a , realiza~ao do que está attialmente
acontecendo. ~egundó esta optniao, acabou.-se ~' n~flexao teórica sobre a evolu~aó, ·ou filosófica sobre a hisfórfa., pois sao
atividades abstratas e . Óbscuras e, portanto', nao científicas.
Esta opiniao encerra· unia no~ao de ciéneia que se baseia
somente aqui e agor~ e . nao deseja ocupar-se senao do
"concebível" que, por ~~t "concebível", nao ne~e~sita o "es.for~o do conceito'' (lleg.el) . Os cónceitos e nd~oes sao, se·

i4J

gundo esta opiniao, unicamente categorías "operacionais'•
cujo significado se fundamenta na manipulabilidade analítica em sua rela~áo com a "realidade" encontrada.
Os outros se sentem bem com a filosofia da história, a
teoría da evolu~áo ou o esquema de desenvolvimento de que
dispoem. Negam-se a que seus sistemas teóricos sejam questionados, porque sua justeza e adequa~áo já teria sido suficientemente demonstrada. Em conseqüencia creem que um
novo esfor~o para repensar a evolu~áo da humanidade é, na
melhor das hipóteses, um jogo intelectual supérfluo e, na
pior, urna má e perigosa heresia. Esta opiniáo encerra,
também, a sua no~ao de ciencia que, se bem seja entendida
como histórica, quer dizer, pretenda incluir a história, ve-se
reduzida ao boje precisamente porque se nega que sua historicidade seja posta em julgamento.
As duas opinioes, ainda que parefam totalmente incompatíveis, tem de fato muito em comum. Deixemos de lado,
por um momento, o jogo das abstra~oes e consideremos a
primeira opiniáo a das "as ciencias sociais academicas" e a
· segunda a do "o marxismo ortodoxo". Veremos entao que
ambas as posi~oes estao de acordo no que diz respeito a
"realiza~ao do presente", ou seja, que as duas posi~óes se
encontram no concreto. Para . ambas, o estado de coisas
atual é a grande tarefa que se articula, no primeiro caso,
como "desenvolvimento da sociedade industrial" e, no segundo, como "revolu~áo socialista", e onde esta se tenha
realizado. real ou presumivelmente, . as duas articula~óes
coincidem em definitivo. Os que pregam o "fim das ideologías" e o praticam "cientificamente" chegam sub-repticiamente a "coexistencia pacífica" com os que possuem urna
ideologia definitiva, apesar de todas. as diferen~as teóricas
e verbaliz.adas.
Isso nao pode ser casual. Os que se colocam na primeira posi~ao, insistindo sobre a falta de teoria e renunciando a grande perspectiva histórica, tem, de certa forma
urna lógica. Esta atitude corresponde a um momento em
que nao somente as ciencias naturais como também, as
ciencias sociais chegaram a ser, dia após dia (e cada vez
ma1s evidentemente) for~as produtivas sociais sem cuja
interven~áo permanente o sistema nao poderia se manter
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em sua totalidade. E ainda, dentro da segunda opiniao, a
l"Otina no trato do sistema teórico, quer dizer, filosófico-histórico, urna vez alcan~ada, nao parece menos lógica.
Corresponde a um momento em que a redu~áo pragmática
da revolu~ao e a perversáo burocrática da "impaciencia
revolucionária" (Wolfgang Harich) na calcifica~áo das rela~oes sociais, pressupostamente liberadas, necessitam, por
sua vez, da "aproxima~ao das praxis" das "ciencias da sociedade" e, nao por último, para consolar-se e superar o fato
de que persistem realidades que nao tem absolutamente
nada a ver com o sistema teórico e seus fundamentos.
É essa coincidencia suficiente para constatar aquela
aproxima~ao de que falamos? Isso depende de que ponto de
vista se formula a pergunta. Se f or daquele que nao existe
na realidade, ou seja, o do "teórico puro", a resposta teria
que ser negativa e seria preciso assinalar a falta de um elo
na cadeia argumentativa (elo que poderia ser incluído, sem
~mbargo, ao se refletir , mais detidamente sobre os efeitos
positivos ou negativos da fun~ao das ciencias sociais como
for~as produtivas sociais). Se se trata, porém, do ponto de
vista de um cientista social plenamente integrado no sistema da "sociedade industrial" - nao importa de que
f orma~ao político-economica ele seja, como socialista
Tesponderia "nao" e negaría rotundam.ente na teoria a coincidencia e aproxima~áo. Praticaria, porém, em seu trabalho
cotidiano como cientista, urna resposta afirmativa, e como
capitalista ou ideólogo capitalista respondería "sim" a pergunta ªº remete-la as "convergencias dos sistemas" e as
"'coa~oes de fato" que, presumivelmente dominam qualquer
-sociedade industrial, nao importa de que f orma~ao político..
-económica. Se se trata do ponto de vista de um cientista
-social crítico no mundo "desenvolvido", este tratarla de reviver o axioma de Max Horkheimer para a teoria crítica,
·segundo o qual "o reconhecimento crítico das categorías dominantes na vida social. . . contém ao mesmo tempo o seu
ajuiz.amento" (Teoria Tradicional e Teoria Crítica, ed. alema,
1937) , e de romper assim aquela aproxima~ao e coinci<lencia problemática.
O trabalho de Ribeiro adota outro ponto de vista. É
o0 ponto de vista do teórico crítico do mundo subdesenvol145

vido. · E este · ponto de yista ·que é, ao mesmo tempo, urna,
posi~ao social e a reflexao critica sobre ela (e ele) o levam
a superar e a romper a aproxima9ao precisamente onde ela
comeca: no contato perigoso das ciencias sociais academkas
ahistóricas com o sistema marxista, que se entumeceu dogmaticamente no trato rotineiro com a sua base teórica. Daí
surge a pretensao, daí nasce a necessidade de formular urna
nova teoria sobre a origem, o desenvolvimento e o futur()
da ev0Ju9ao da humanidade.
Desde logo, a posic;ao social é o decisivo e a ruptura
do dilema teórico o secundário, quase urna conseqüencia da
tentativa de defin:r aquela com toda a precisao. A posicao
social do mundo subdesenvolvido tem sido medida e definida até agora com as cate~orias que puseram a disposicaoi
as ciencias socia :s academicas e o marxismo dogmático.
Nao se pode. neste trabalho, demonstrar todas as deforma~oes resultantes. É
necessário, porém, por em relevo
que nem sequer a teoria crítica ou histórico-total do subdesenvolvimento havia preenchido todas as Iacunas do conhecimento sobre o subdesenvolvimento e que, portanto, se evidenciava a necessidade de urna nova teoria da evoluc;ao.
E tampouco se pode deixar de esclarecer em que campo o~
pensadores pressupostamente radicais, isto é. marxistas e sodalistas de diferentes procedencias, com algumas excec;oes,
pecavam teoricamente.
Isso se pode evidenciar com um exemp1o · e se pode
resumir com urna censura: aqueles pensadores nao se submetiam ao esforco de orientar o seu trabalho teór;co concretamente nas relac;oes soc1a1s existentes. conforme lhes
haviam mostrado seus grandes mestres: desde Marx e Engels,
passando por Lenine e Trotsky até Mao Tse-tung. Passavam por alto o concreto das re1a~5es sociais ao buscar ()
refúgio que lhes oferecia o seu esquema de' desenvolvimente>
em todo o tipo de sandices teóricas. Segundo a unilinearidade imposta ao esquema de desenvolvimento somente
depois de Marx, tudo o que nao é capitalismo é feudalismoe outra fase precedente da evolu9ao sócio-económica. N()
caso da América Latina, tratava-se em primeiro lugar, de
feudal;smo. Os falatórios sobre feudalismo fecharam os
olhos ao fato de que a totalidade das rela9oes de produ9á<r
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existentes, ou em processo de desapari~ao, nao mostravam;.
de forma alguma, as características que marcaram o ·feudaJismo europeu, senao um só de seus elementos - e nem·
sempre este sequer, - isto é, a organiza9ao do trabalhoenquanto que outros elemento" da estrutura evidenciavam
um caráter totalmente diverso. E mais, fixados na seguran~a de seu enquadramento evolutivo, aqueles pensadores:
nao levavam a sério a pretensao fundamental de suas categorias corno materialistas, e nao as examinavam sob oaspecto de sua aplicabilidade universal. Posto oue os con.:.
ceitos haviam surgido em um determinado contexto, impregnados por ele e projetados rumo a ele, ter-se-ia imposto a.
pergunta de, por exemplo, se o feudalismo podia ser aplicad°'
as rela~oes soc!ai.s do México pré-colom biano ou da China,
isolada durante' sé culos. Dessa forma, tudo ficou como era,
o esquema evolutivo permanecen intato e nao se realizou
a transforrna~ao intencionada, verbalmente, das . rela~oe~
sócio-economicas.
A teoria crítica do subdesenvolvimento. por sua vez
tomou demasiado superficialmente a análise em outro.
campo. Ainda que tenha superado as debilidades das velhas:
hipóteses radicais sobre a essencia do subdesenvolvimento,
procedeu, de certo modo, apenas, parcialmente de maneira.
histórica. Empregava a sua contempla~áo h;stórica, em princípio correta, somente no momento em que as civiliza~oes:
centricas intervieram maci9amente nas sociedades atualmente'
subdesenvolvidas; investigava o processo do "desenvolvimento·
do subdesenvolvimento" (A. Gunder Frank) e deixava fora.
dá sua visao a história das sociedades intervindas, antes da
interven~ao. O que existía antes desse momento histórico·
nao interessava a teoría crítica nem sequer marginalmente,
permanecendo em maos das c1encias "auxiliares" consideradas de pouco valor para a praxis e a prática sociais, quer
dizer, a arqueología, a etnología, a história antiga etc ..
Estas. conquanto auxiliares e sem lugar próprio adequado,
nao foram incluídas no esfor90 crftico da teoria h jstórico-cultural. Operavam, portanto, a base da teoria da evoIu~ao existente, ou se ja, do marxismo dogmatizado. Por
conseguinte, avaliava-se a história das sociedades depois
subdesenvolvidas, antes de sua integra~ao ao sistema capi1.4 1

1alista mundial sem refletir sobre as categorias · de que
-Oispunha aquele esquema, e se as qualificava de épocas
"feudal" ou "escravista" ou simplesmente "primitiva". Sao
·evidentes as conseqüencias e se tornara, cada dia, mais claras.
Urna das conseqüencias mais decisivas consiste em que
a teoria da dependencia, que resulta ser um ponto essencial
e, portanto, um tópico de sumo interesse para a teoria
crítica, se veja reduzida economicamente. lsto tem, ainda
-que a primeira vista, conseqüencias fatais para -qualquer
teoria revolucionária. Ou se ja, urna prática social com
·vistas a mudan~a estrutural e intencionada. Em resumo,
a teoria crítica se contentava também, com urna visao .pobre
da totalidade do processo social do subdesenvolvimento que
deveria incluir todo o seu desenvolvimento. lsto está mudando e, em grande parte, por influencia do · trabalho de
Ribeiro.
No que se refere as deforma~oes produzidas pelas
ciencias sociais academicas, diremos muito pouco. Acre·ditavam elas poder renunciar, durante muito . tempo, a
·qualquer teoria de grande alcance histórico. Quando, por
'fim, a tiveram, resultou ser o que é dentro deste conceito:
urna falsa ideología que toma o boje como marco de inter-preta~ao de todo o passado. Estas ciencias já haviam · forjado
:antes, na história, seus instrumentos para o trato . do munáo
s ubdesenvolvido, quando convinha ao seu senhor: o sistema
capitalista. Por exemplo, nos primeiros estudos antropo'lógicos. Conseqüentemente, declaravam o estado de desenvolvimento de suas próprias sociedades como a meta e o
fim da história no qual nada havia a interpretar mas, no
melhor dos casos, algo a reformar. O desenvolvimento,
·filho legítimo das ciencias sociais academicas, tudo colocou
-sob o denominador comum da "moderniza~ao das estruturas" e do chapéu unitário da tecnocracia. A imagem
resultante do subdesenvolvimento corresponde .a esta "ingenuidade" que todavía nao é infantil, mas que tem como
.objetivo a manuten~ao das rela~6es existentes no mundo
subdesenvolvido ("em vias de desenvolvimento") e é, portanto, muito perigosa.
Assim se encontrava fixada, teórica e/ou ideologicarnente, a posi~ao social a partir, e dentro da qual, iniciou
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Ribeiro o seu trabalho. Sua estrutura sócio-economica era,
na época e é atualmente, bastante conhecida: o que significa, em termos concretos, o subdesenvolvimento - sabe-o
·boje qualquer crian~a e até meios de comunica~ao liberais
nao se intimidara mais com conceitos como imperialismo,
espolia~ao e dependencia, para nao falar de revolu~ao.
Enfrentar esta realidade e suas interpreta~oes teóricas com
plena consciencia do que sao, boje em dia, as ciencias
sociais, significa em si um enorme desafio. No caso de
Ribeiro; agregou-se um outro elemento de tipo pessoal: ele
havia estado vinculado a um regime reformista-populista
como Ministro da Educa~ao e Cultura e, depois, como
Chefe da Casa Civil. O Brasil nao havia logrado superar
seu subdesenvolvimento sob aquele reformismo e este havia
derivado em um regime militar que relacionava, e relaciona,
"'reformas" tecnocráticas, gratas ao sistema, com urna
repressao política sistemática.
O resultado da experiencia pessoal, da posi~ao social e
da reflexao científica a elas correspondentes, nao podia ser
senao (e sob o risco de nao ser nunca escrita) urna obra
que rompesse aquela aproxima~ao paralizante das duas
formas do que/azer científico na atualidade. Sornente urna
nova teoria acerca da origem, do desenvolvimento e do
futuro da evolu~ao da humanidade poderla satisfazer as
exigencias que teria de fazer-lhe o teórico do subdesenvolvimento e sua teoria, e a prática social transformadora, relacionada com- ela.
Tais considera~oes poderiam soar abstratas aos ouvidos
-contemporaneos empenbados no concreto porque, superficialmente, nao parecem estar relacionadas com a situa~ao
de classes no mundo subdesenvolvido e a nível mundial,
senao que parecem evitar e fugir, por teórica, a luta revolucionária. Que assim nao seja é evidente, mas merece ser
mostrado em dois exemplos decisivos.
Nao é preciso demonstrar com que ponto de vista
-classista es tao comprometidas as ciencias sociais. Ainda que
nao correspondam a "técnica social", a situa~ao objetiva
e, tambén1 subjetiva, de seus protagonistas pode ser determinada unívocamente. Sua fórmula é "se", "se, qui~a" "se.
porémn. Em caso algum implica, entretanto, em propo-
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si~oes

de reform·a realmente transformadoras das estruturas
mesmo quando investiga a "fun~ao" (sic!) do conflito social
para a mudan~a social" (Lewis Coser).
No cas~ das teorias dogmatizadas do marxismo, seguro
de si mesmo sobre o subdesenvolvimento, a questao nao é
tao fácil. Nao se pode censurar que estejam relacionadas.
subjetivamente, isto é, através de seus protagonistas e pregadores, com as classes dominantes do sistema capitalista
e em geral. Precisamente, porém, porque partem do pressuposto de que urna das características mais decisivas da
estrutura do subdesenvolvimento é a sobrevivencia de restos
feudais, sua conclusao estratégica nao pode ser outra sena<>
a de urna alian~a entre as classes, alian~a que poderia eliminar aqueles restos e, ao mesmo tempo, produzir urna.
estrutura capitalista desenvolvida. Em outras palavras, con-·
fiam no que chamam de "burguesia nacional" e constroem
a sua estratégia e tática de tal forma que se estabele~a urna
coalisao entre aquela e o proletariado. Esta coalisao deve
ser construfda de tal modo que o proletariado tenha, nela,
a sua base de partida para a luta pela revolu~ao socialista.
Deixando de lado a falha teórica criticada anteriorm.ente,
ou seja, o pressuposto de que o problema do subdesenvol:...
vimento estivesse na permanencia dos restos feu dais na.
estrutura, ve-se também que a análise da estrutura de ciasses:
contém conseqüencias fatais. Esta análise se transforma em
upia análise abstrata porque nao logra captar as verdadeiras.
rela~oes de classe. A "burguesia nacional", por exemplo, é
retirada do seu contexto internacional (que, por outro lado,
se pretende ter sido estabelecido através do conceito de "impe.,;..
rialismo") e é definida como um .empresariado capitalista.
que, da mesma forma que os novos empresários burgueses.
das sociedades capitalistas atualmente desenvolvidas, cons-·
truirá e aperf ei~oará as rela~oes de produ~ao capitalistas.
Tal conclusao se baseia em urna pretensao verbal de tota-·
lidade, pretensao que nao é levada a sério para a prática
política. Pretende-se a totalidade do sistema capitalista
como sistema mundial mediante a tese do imperialismo; mas~
ao mesmo tempo, se elimina essa tese com a análise isolada'.
da burguesía. nacional. O proletariado, por outro lado, é .um
concei_to igualmente abstrato. É descrito nos mesmos termos:
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em que~ Marx e seu~ suces~res haviam feíto em rela~áo ao
proletanado .das sociedades capitalistas industrializadas. Ao
proceder ass.1m, grandes setore~ da popula~ao dos países
subdesenvolv1dos, como os marg1nalizados, sao desestimulados
para a revolu~ao e subestimados sob o rótulo de Iumpempro~etariado que, como todos sabemos, desempenha, na revolu~ao, um papel sumamente duvidoso. Tal análise da
estrutura de classes conduz a que se fale da necessidade de
urna "revol~~ª.º antimperialista e antifeudal", que poderia
levar ao soc1ahsmo sem precisar quando.
·- T~is vícios de pensame~t~ e erros táticos e estratégicos
na.o. sao, · naturalmente, suf1c1entes para equiparar a teoria
radical "clássica" as ciencias sociais academicas no que se·
refere ao _se~ po~to de vista classista. Reproduzem, porém.
aquela co1nc1denc1a que constatamos anterioirmente a respeito das duas teorias.
A teoria crítica ou· histórico-total do subdesenvolvimento, ao contrário, nao desenvolveu bastante sua análise
das classes. Apresentou estudos fundamentais acerca da
estrutura económica do subdesenvolvimento e demonstrou
seu caráter · capitalista subalterno. Mostrou, também e o fez no campo estritamente económico e no geral - que·
o subdesenvolvimento nao pode ser superado senao através
de urna revolu~ao socialista. Estendeu suas investiga~oes .
(raras vezes, até agora) ao campo das classes sociais, mas.
o fez de modo muito superficial.
· Em outras pa1avras, praticou urna economía política
parcialmente dessoci.alizada. Isto vale, quando muito, para
os grupos protagonistas da revolu~ao e nao tanto com
respeito a burguesía. Quanto a ela, se 'pode provar, na anáJise económica~ que é tudo menos nacional e que é um
apendice da . classe dominante do imper:alismo · em níveJ
mundial; André Gunder Frank a denominou muito acertadamente lumpemburguesia. No que se refere a falha da
teoria histórico-total com respeito as suas afirma~oes acerca
da estrutura de classes, explica-se parcialmente pe 1o fato de
que aceitava partes das teor:as existentes sem submete-las
a crítica que a caracteriza normalmente.
Ribeiro apresenta sua análise de classes das sociedades.
subdesenvolvidas em seu livro "As Américas e a Civili-

151'

zQfiio'' e, sobretudo no "O Dilema da América Latina"..

O fato de que a sua teoria da evolu~ao preceda estas duas.
obras nao é casual. Considera~oes acerca da estrutura de:
classes já se encontram no O Processo Civilizatório. Em
primeiro lugar, sua caracteriza~ao de todos aqueles povos.
incorporados historicamente como "proletariados externos'""
indica, no presente, o papel dos povos subdesenvolvidos n<>
esfor~o de constru~ao das "sociedades futuras". Por isso
nao se verbaliza somente a pretensao de totalidade, mas
ela é definida concretamente. Precisamente porque urna
teoria evolutiva universal nao eurocentrica se transforma
em base da teoria crítica do subdesenvolvimento, a análise
das classes pode libertar-se das armadilhas e coer~6es nas.
quais se encontrava, tanto na radicalidade "clássica" com<>
até agora na teoria histórico-total.
Vem, em segundo lugar, a unidade entre os movimentos de emancipa~ao do Terceiro Mundo e os movimentos
de resistencia nas sociedades altamente desenvolvidas, unidade esta somente passível de produzir-se mediante urna
nova teoria evolutiva. Esta unidade é mostrada no O Processo Civilizatório com bastante clareza. Ribeiro a- acentua
na réplica as diversas críticas ao seu trabalho incluídas neste
volume: "considero os combatentes dos conflitos raciais nos
Estados Unidos e os das lutas pela emancipa~ao e o socialismo que se travam pelo mundo a fora urna mesma for~a,
oposta a urna for~a contrária: - a primeira, tendente . a
construir o futuro; a outra, empenhada em perpetuar o ex1s·
tente." Claro, tal unidade a veem muitos, a exigem alguns.
Entretanto, ela carecía, até agora, de urna fundamenta~ao
teórica por estar construída miopemente de maneira voluntarista, ou envolvida em urna rede teórica de malhas tao
largas que, na prática, tinha que cair em um dos seus
huracos.
Tal análise de classes significa, ao mesmo tempo, que
se toma urna posi~ao de classe bem definida e clara. Por
nao ser cega, esta posi~ao é claramente válida no sentido
de Horkheimer: "O intelectual que prega com profunda
venera~ao a for~a criadora do proletariado e se satisfaz
com adaptar-se a ela e transfigurá-la, nao leva em conta
que qualquer ato de eludir o esfor~o teórico, economizado
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na passividade' do seu pensamento, assim como qualquer·
ato de -evitar urna contradi~ao temporal com as massas a quepoderia levar o seu próprio pensamento, tem que debilitar
e tornar mais cegas as massas. Seu próprio pensamento·
pretende, . como elemento crítico e de vanguarda, ao desen-volvimento das massas" (Teoría Tradicional e Teoria Crítica, 1937) ·.
Darcy Ribeiro censurou seus críticos no comentário já
citado por nao terem discutido os quatro temas essenciais
do seu trabalho, isto é: a) a redu~o do feadalismo de urna
fase da evolu~ao sócio-cultural a urna regressao gerar
ocorrida muitas vezes na história; b) o conceito de "acele-·
ra~ao evolutiva; c) o conceito da "incorpora~ao" ou "atua-liza~ao histórica" e d) a diferencia~ao entre "atraso" e "sub-desenvolvimento".
No que se refere a última omissáo, ela nao parece tao
grave. Se se aceita - ainda que com certas restri~oes a teoria da . evolucao de ,Ribeiro, aquela dif erencia~áo é com-·
pletamente lógica. Nao se pode comparar sociedades que
f oram subdesenvolvidas mediante contato com f ormacoes.
tecnológica .e sócio-economicamente mais desenvolvidas com
configuracoes que, por urna ou outra razao, foram excluídas..
de urna ou . mais fases da evolucao sócio-cultural. Seu equi-pamento . tecnológico, sua organiza~ao social e política e sua
constitui~ao política se diferenciam marcadamente da estrutura do subdesenvolvimento. Entretanto, há que supor e isso Ribeiro também apresenta como hipótese - que·
o atraso diminui e desaparece na medida ·em que as duas.
últimas .revolu~oes tecnológicas, a saber, a industrial e a ter-·
monuclear, ·se estendem de forma .que os povos atrasados se
veem rapidamente incorporados, quer dizer, subdesenvolvidos.
A tese acerca do feudalismo exigiría urna discussao muito mais ampla que aquela que podemos desenvolver nestas
breves. considera~oes. É certo que as teorías da evolu~ao·
até agora existentes, inclusive a original de Carlos Marx
e a de Frederico Engels nao podiam explicar muito bem as.
regressoes das altas civilizacües. Devido a sua unilinearidade·
explícita ou implícita, tudo se transformava em progresso,
inclusive a passagem da estrutura sócio-economica sumamente ,co~plexa do lmpério Romano até as "idades obscu·

-ras" da ldade Média. E se os sistemas histórico-filosófico~
·1evavam em conta a poss!bilidade de regressóes históricas,
·tratava-se, na maioria - dos casos, · de urila arma ideológica
contra o respec6vo presente em lu1?,ar de urna categoria
·analítica. Até aq_ui, a tese de Ribeiro é capaz de atacar
·t1ma ·quantidade de problemas . É certo, também, que um
··feudalismo assim concebido faz sentido até para os povos
oue nao· exoer:mentaram o feudalismo europeu na própria
éame. A mim' a tese me -oarece questionável
sornente no
momento em oue trata de servir de base ao argumento de
.que a 'tecnologja se ja o motor . da · evoluc;ao sócio-cultural;
será ri.'ecessário voltar a este nlanteamento da crítica.
Os · conceitos "incorpora9ao histórica" e "acelerac;ao
evolutiva", assim como o conceito correspondente de "modernizac;ao reflexa", obviamente conceitos·chave da teoria
evolutiva de Ribeiro, marcam seu grande valor próprio .
rTomam possível a captac;ao .e o entendimento da totalidade
de processos sócio-economicos e sócio-culturais extremamente
complexos, e das f ormac;oes que deles resultam.
Isto se evidencia claramente se se entende o subdesenvolvimento como resultado de um processo de incorpora~ao
-histórica . As contradi95es em sua interpretac;ao mostram
-o que sao, ou seja, express5es de contradic;oes inerentes
·a estrutura. Isto vale nao sornen te para a composi~áo étn!ca
dos povos subdesenvolvidos (que, de todas as formas tem um
·significado importante quase que exclusivamente no contexto latino-americano), senao - e muito mais - para a
-constituic;ao ideológica e até para a identidade sócio-cultural.
A organizac;áo sócio-economka incluí diferentes rela9oes
·de produ~ao. A servidáo feudal coexistía e coexiste com a
organizac;áo capitalista do trabalho, a escravidao com cer·tas formas de cooperativismo; Héctor Silva Michelena en·controu, no caso da Venezuela, nada menos que sete
formas diferentes de organ:zac;ao do trabalho (manuscrito
-inédito de 1970) . Sociedades historicamente incorporadas,
subdesenvolv:das nos dias de boje, devem ter esta consti·tui<;ao de estrutura sócio-economica. Porque, aparte O!
-restos das rela<;oes de produ<;áo existentes · antes ·da incor..
·pora~áo, que sobreviveram de urna ou outra forma, encon·tram-se tanto as diferentes formas de organizacao do tra-

balho como todas as formas possíveis sempre e quando
sirvam ao objetivo último da explora9ao mais eficiente . Nos
·últimos tempos, e na medida em que as sociedades subdesenvolvidas tentam superar esta condicao, agregam-se outras
formas de organiza~áo do trabalho que completam a imagem.
O mesmo é igualmente válido para a base tecnológica das
relac;oes de produc;ao: nela também coexistem os mais
modernos instrumentos de trabalho com os mais antiquados.
Esta multiplicidade é urna característica das sociedades incorporadas historicamente, e conforma suas estruturas específicas
que, hoje· em dia, convergem em urna estrutura global:
o Terceiro Mundo.
O mesmo, ainda que mais detidamente, se poderia
mostrar em relacao aos sistemas ideológicos dos povos subd esenvolvidos e até para a sua identidade sócio-cultural
como tal. Qúer dizer, urna totalidade particular e individual se evidencia sem contradic;oes somente no momento
em que se aplica o instrumento analítico da incorporacao
histórica. Ele possui suas conseqüencias teóricas, por exemplo,
porque o conceito de dependencia adquire somente agora
sua dimensao especial. Tem conseqüencias estratégicas: a
totalidade da estrutura do subdesenvolvimento nao pode ser
rompida . senao a través de urna revolu9ao; e, mais, esta revoluc;ao, longe de ser um ato voluntarista, tem que superar
as contra:dic;oes em diferentes níveis e criar urna sociedad e
capaz de acelerar-se evolutivamente e de romper, assim, o
círculo vicioso do subdesenvolvimento para incorporar-se
autonomamente as "sociedades futuras".
Sao importantes e nao podem, portanto, ser deixada~
de lado · algumas observa~oes críticas nestas considera9oes.
Elas nao diminuem o valor do trabalho de Ribeiro, senao
que tendero a esclarecer em que dire~ao ternos que continuar
trabalhando. Limitar-me-ei a duas observa~oes, urna das quai!
formula urna crítica, enquanto que a outra articula urna
característica que, possivelmente, possa prestar-se a outras
críticas.
Em urna conversa com Ribeiro (publicada na revista
a'lema ocidental, "Kursbuch", n. 23, marco de 1971), for·
mulei minha crítica mais profunda sem que ele a houvesse
refuta do claramente. Sua teoria da evolucao deixa de roen155
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cionar concretamente os grupos soc1a1s protagonistas das.
revolu9oes tecnológicas e dos processos civilizatórios por elas
provocados. Segundo esta teoria, o motor da evolu9ao
da humanidade é a tecnologia. A tecnologia leva consig<>
as mudan9as decisivas na rela9ao do homem com a natureza, na rela9ao com os outros homens baseada na primeira
rela9ao, e no sistema de conhecimentos e valores das sociedades.
Agora bem: é urna lapalissada teórica que as transforma~oes tecnológicas estejam sempre condicionadas socialmente, isto é, que correspondam, de urna forma ou de
outra, aos interesses de urna classe social. Por exemplo,
os fundamentos teóricos e o princípio do funcionamento da
máquina a vapor eram conhecidos muito antes de que ela
fosse incorporada ao sistema produtivo do capitalismo incipiente. Em um momento histórico determinado, isso nao é
casual: no momento da incorpora9ao da máquina a vapor
ao sistema capitalista incipiente, a classe social, que sustentava aquele sistema, nao somente neoessitava o novo
aparelho tecnológico como podía utilizá-lo segundo seus
princfpios de racionalidade. O mesmo é válido para todas.
as inova9oes tecnológicas.
Se sao privadas dos grupos sociais que as sustentam,
cristalizam-se no vazio onde podem converter-se em estrelas:
fixas ao redor das quais se move todo o sistema. Privadas de
seu conteúdo social este nao se restabelece, tampouco, ao declará-las fatores causais do desenvolvimento social. Porque,.
neste caso, se reduziria a causalidade unilateralmente, se a
converteria no contrário de urna causalidade dialética. E.
a dialética do processo -evolutivo come9a a desfazer-se mediante determina9ao e condicionamento.
O contra-argumento de Ribeiro no sentido de que haveria que considerar a tecnología como f ator sornen te em
análises de grande alcance histórico enquanto que, nas análises a curto -e médio prazo, se revelariam outras for9as
- por exemplo, a organiza9ao social ou a ideología, como·
fatores determinantes - , este contra-argumento, digo, nao
resiste a um exame mais detido. Supondo que se pudessem
fundamentar as análises de diferentes · alcances históricos.
com diferentes princípios epistemológicos, o que obviaroente-
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nao é certo. Há que tomar aqui urna decisao clara: ou se
.trata de urna dialética sustentada e realizada por homens
e grupos de homens, isto é, de urna dialética materialista
- terá que ter, entao, validade, também, para as análises de
:grande alcance histórico; ou se trata de urna dialética coisificada que converta o que necessita o hornero para a realiza9ao de sua rela9ao dialética com a natureza, ou seja, os
instrumentos e aparelhos em um fetiche, o que é, conse'qüentemente, urna dialética alienada do homem como ser
individual e social. Precisamente por isso, nao serve de ajuda
para Ribeiro a frase de Marx que diz que "urna história
natural da tecnologia é quase mais importante do que a
história natural da evolu9ao biológica do hornero". Para
Marx, o carater instrumental da tecnología, isto é, ser
criada e condicionada pelo hornero e, portanto, pela socie.dade, era urna coisa a priori.
Se se incluí nesta crítica as conseqüencias práticas implícitas e manifestas na teoría da evolu9ao de R~beiro, o
a rgumento se agrava airÍda mais. Seria difícil conceber como
-se poderia subtrair os povos subd-esenvolvidos de outra
incorpora9ao histórica no novo processo civilizatório incipiente, e como poderiam mudar o curso da história a seu
favor.. Se se dissesse que a resposta a esta pergunta estratégica se pudesse formular, mediante urna análise a médio
ou a curto prazo, o argumento original continuará válido.
A outra réplica, isto é, o voluntarismo revolucionário, aliviaria demasiado a coisa. Além disso, em ambos os casos,
-as condi9oes objetivas e subjetivas coincidiriam a maneira
de um Deus-ex-machina e se dissolveriam definitivamente.
É certo: também para a teoría evolutiva de Marx as
-contradi9oes entre o estado de desenvolv}mento das f~r~as
produtivas e o das rela9oes de produ9áo e o :notor dec1s1~0
para o desenvolvimento social. Se bem que nao se trate de
salvar a Iuta de classes como motor da história, é preciso
dizer oue no caso de Marx, aquela contradi9ao intervinha
de mañei;a dialético-materialista, e que só existía como tal na
medida em que intervinha.
, .
M inha segunda observa9ao formula urna caractenst1ca
que, possivelmente, tenha suas ~aízes no mes~~ problem~ qu'!
nao foi explicitado e sim ins·nuado na cntlca das hnhas
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anteriores. Ribeiro concede a seus críticos que sua teoría da
evolu9ao nao contém e nem postula urna nova epistemologia, que, pelo menos parcialmente procede estruturalmente.
No caso dos esquemas de evolu9ao até agora existentes,
história e evolu9ao coincidiam em larga medida (salvo em·
casos nos quais a teoria desempenha puras fun95es de justifica9ao, como em Wittfogel). Em outras palavras, a matéria
prima fornece, também, a estrutura, é estruturada em si.
mesma; o que é historicamente simultaneo o é também,
na ·e strutura da teoría e, ao inverso. Ribeiro, ao contrário,
insiste em que sua seqüencia evolutiva nao é histórica mas.
teórica. Ali se manifesta outra no9ao de ciencia: todo ()
processo histórico se converte em matéria prima que somente adquire urna estrutura ao conceitualizá-la. Aqui
se reconstrói a realidade na cabe9a, se adquire urna estrutura ao separar e reagrupar elementos dispersos no temp0>
e no espa~o. Pois bem, o que se poderia chamar o estruturalismo de Ribeiro nao encerra as conseqüencias e implica95es do estruturalismo etnológico e antropológico a
Lévi-Strauss. Porque neste resulta a unidade dos elementos.
dispersos e divergentes que, urna vez alcan9ada, é um
simples jogo intelectual que se nega estritamente a pensar
sobre suas conseqüencias práticas. E mais: nao chega nunca
a urna unidade real, permanece sempre na zona neutra da
realidade. lsso nao ocorre no caso de Ribeiro. Trata-se
mais de um estruturalismo com presságios invertidos: se
constrói a estrutura precisamente para evidenciar as conseqüencias e implica9oes que encerra. E ainda, no momento
·em que historicamente a unidade se converte em unidade
real e total, na qual se realiza historicament·e - ou seja,
com a revolu9ao mercantil e os processos civilizatórios por
ela produzidos - também na teoria da evolu9ao a unidade
chega a ser total; coincidem história e evolu9ao, desaparece a diferen9a entre unidade teórica e cronológica.
Darcy Ribeiro insiste em que seu esquema de evolu~ao sócio-cultural seu trabalho teórico nao é um jogo inventado
'
por um intelectual
para intelectuais. Esta pretensao ele a
tem com toda a razao. Sua teoria articula urna "consciencia
possível (G. Lukács - L. Goldmann) e se converte, por
fim, em "elemento de avan\:o" no processo histórico. No

que se retere a ciencia social, supera um dilema; aponta
novos caminhos de trabalho a teoria crítica do subdesenvolvimento. Esta teoría da evolu~ao toma possível urna análise
de clas.ses adequada a complexidade da estrutura de classes no
subdesenvolvimento.
Pelo fato de ser urna teoria do Terceiro Mundo para
o Terceiro Mundo o censurarao somente aque1es que cont inuam acreditando que o umbigo do mundo se situa ainda
em algum lugar entre Viena, Berlim, Bonn, Moscou, Washington ou Roma. Que Ribeiro atribua ao Primeiro Mundo
um papel nao prepoderante na realiza9ao das "sociedades
fu turas" e nao lhe r·eserve senao insuficiencias como o "socialismo evolutivo", significa um desafio com o qual tem que
se defrontar a teoria crítica no "mundo desenvolvido" imediata e seriamente, se nao quiser correr o risco de desaparecer.
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A esses textos - em virtude do interesse
que aprcsenta para. a compreensio dos ·mes-mos temas - acresccntou-se, agora, o epílogo a edi~o alcmi de O Processo Civili- .
.zat6rio, de autoria de Heinz Rudolf Sonntag.
Desse debate internacional participam
Andrew Hunter Whiteford, .de Wisconsin;
Cynthia Nelson, do Cairo; Charles Leslie,
de New York; K. · O. L. Burridge, . do ·Canadá; Frederick Hicks, . do Kentucky;
Eduardo Galvio, do Brasil e Jan Bouzek,
.
de Praga.
Um livro assim - em que o autor ~
seus comentadores s~ cncontram para .elev~da e livre ,discussio de idéias - é sobremodo sugestivo e f ecundante. Funciona como verdadeira · tribuna democrática ao colocar sob crivo crítico conceitos científicos
·. e ao examinar proposi~oes teóricas no seu
todo. Trata-se de debate que busca o progresso, que visa escfatecer, interpretar,
abrir caminhos.
As idéi¡¡s de Darcy Ribeiro, sociólogo,
educador, pensador, político e homem de
a~io empenhado em renovar e reformular
os temas que estuda, dio margem a que
·os debates assumam excepcional nível de
interesse~ para o que muito cooperam os
que com ele discutem, todo8 personalidades de real~ado valor no campo de suas especialidades.
.
Epítome do pensamento sociológico de
Darcy Ribeiro, este livro .permite ao lei~or
imediato acesso a urna série de insuspeitados angulos que seus estudos antropológicos podem oferecer, sem prejuízo da leitura integral dos ~extos aqui sintetiz.ados.

