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No Brasil, como em outros países, muitos autores designam com
o termo Etnologia a ciência que
tem por objeto a investigação das
culturas nativas de tipo tribal. É
com este sentido que será aqui empregado.
Para bem situar o desenvolvimento das pesquisas etnológicas
em nosso País, seria desejável encará-lo em suas relações com o dos
estudos em outros campos da Antropologia. O espaço disponível não
o permite. Limitamo-nos, por isso,
a esse âmbito restrito, e, ainda assim, pondo em relevo apenas algo
do que de mais significativo se realizou e se vem realizando.
Para uma síntese histórica dos
conhecimentos e das pesquisas sobre o índio brasileiro
basta uma
.
divisão sumária em três períodos.
Claro está que não se deve entendê-la em termos rígidos. Sempre
há os que se antecipam como precursores nas fases de transição
persistem aspectos do período anterior, enquanto se vão firmando
os que predominarão no subseqüente.
No primeiro período, que abrange mais ou menos a época do domínio português, se registraram

e

muitos informes sobre grupos índios, mormente os da costa, com
raras tentativas de ordenar o material. Foi um período pré-científico, marcado, portanto, pelo conhecimento empírico.
No segundo, o dos "naturalistas
viajantes", que se inicia no tempo
de D. João VI e se prolonga pelo
século XX adentro, a busca de
conhecimentos relativos ao índio
adquire foros de ciência. Numa
primeira fase, que vai até a penúltima década do século passado,
os estudiosos eram de fato quase
todos naturalistas. A seguir, porém,
se organizam numerosas expedições
com o fim primordial ou exclusivo
de fazer pesquisas etnológicas e reunir coleções de artefatos para os
museus .
O terceiro período, por fim, se
abre após o término da Primeira
Guerra Mundial ou, mais exatamente, na década dos trinta. Ao
contrário do que se dera no anterior, os estudos são feitos, cada vez
mais, por etnólogos brasileiros de
boa formação e, quanto aos estrangeiros, a maioria já não se constitui
de europeus, como dantes, mas de
norte-americanos
familiarizados
com modernas teorias. Diversifi-
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caram-se também, no meio século
desde então decorrido, os centros
de interesse e os métodos de investigação.
A rigor, repita-se, conviria esboçar um panorama abrangente dos
trabalhos feitos, quer do ponto de
vista biológico, quer do cultural,
de todos os grupos étnicos que em
nossa Terra se estabeleceram desde
épocas pré-históricas, de tribos
aborígines, dos negros vindos da
África, de colonizadores e imigrantes, bem como de populações rurais
e urbanas do passado e do presente. Mas, por que quer que seja, o
foco principal da atenção tem sido
desde o princípio o indígena e a ele
se refere ainda em nossos dias a
maioria dos trabalhos. Alguns estudos pioneiros sobre o negro datam do século passado, mas a sua
investigação científica veio a tomar maior cons1stenc1a apenas no
atual. Por sua vez, a dos imigran.
,, .
tes europeus e as1at1cos somente
agora se vem intensificando. São
do século XIX os primeiros estudos
sobre a Antropologia Física e a
Arqueologia. Valem, entretanto,
mais pelo empenho, por vezes heróico, em recolher informes e elementos materiais a serem salva•
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guardados. As interpretações propostas pelos autores, quase todos
autodidatas, se consideram de há
muito obsoletas. Nem por isso se
há de menosprezar a sua contribuição. Fazendo o que fizeram, e
com grande entusiasmo, deixaram
,,
para os posteros um acervo que
hoje não seria mais recuperável.
O período p,r é-científico

Não é de estranhar que o gentio
e os seus costumes, estranhos ou
misteriosos aos olhos do europeu,
tenham sido, desde o início, assunto predileto para os que escreveram
sobre a terra descoberta e, aos poucos, conquistada. Era um "mundo
novo" de existência humana para
os que vinham de além-mar, presos
a tradições inteiramente diversas . .
É deveras notável a abundância de informações etnográficas,
em sua maioria bastante fidedignas,
que se encontra nos escritos do período colonial. Dentre essas f entes
primárias se destacam as obras de
cronistas e os relatos de missionários, jesuítas portugueses e depois
também capuchinhos franceses, da
segunda metade do século XVI e
do princípio do seguinte.

Os cronistas mais importantes
da época são Hans Staden, André
Thevet, Jean de Léry e Gabriel
Soares de Sousa. Os jesuítas José
de Anchieta, Manuel da Nóbrega,
Fernão Cardim e tantos outros,
como os capuchinhos Claude d'Abbeville e Yves d'Evreux, escreveram principalmente sobre os tupinambás, os índios da costa com
que, naqueles idos, tiveram contacto os europeus. Em seu conjunto, os textos, examinados e explorados com espírito crítico, nos dão
uma imagem, se não completa, o
que seria exigir demais, pelo menos
muito rica dos mais variados aspectos da cultura dos grupos com que
os autores conviveram. Quanto ao
seu valor para a ciência, haja
vista, por exemplo, os substanciais
estudos etnológicos que, a partir
dos dados contidos naquelas f entes, foram elaborados por Alfred
Métraux, sobre a cultura material
e a religião dos tupinambás, e por
Florestan Fernandes sobre a organização social, a economia, a guerra e a educação entre esses índios.
De meados do século XVII data
o conhecimento, embora fragmentário, dos tapuias do Nordeste,
devido especialmente a autores

que estiveram em Pernambuco durante a ocupação holandesa. Deles
o mais conhecido é Georg Marcgrav, que, aliás, aproveitou relatos
de outros que lá viveram no tempo
de Nassau.
Na segunda metade do século
XVII e em quase todo o seguinte
se tornalll escassas as informações
etnográficas. Já mostramos alhures
que é fácil compreender o fenômeno. As causas foram fatos histó•
•
•
ncos
que muito
repercutrram
na
existência da Colônia, tais como
"a marcha dos bandeirantes para
o Oeste, o descobrimento e a exploração do ouro, a expulsão dos jesuítas" (1759). "Eram anos de intensa atividade, em que se atendiam às coisas imediatas e não ao
pobre silvícola, que sequer para
escravo se prestava. Em toda parte,
o que empolgava eram quase que
exclusivamente as coisas da economia e da política, exceção feita de
algumas poucas cidades favorecidas pela sorte, como a de Ouro
Preto, onde a fase de opulência foi
seguida de excepcional florescimento nas letras e nas artes plásticas." (Schaden, 1952). Fernando
de Azevedo - que, aliás, em seu
trabalho "A Antropologia e a So243

ciologia no Brasil", incluído na
obra por ele organizada, As Ciências no Brasil (São Paulo, s. d.),
adota em essência a caracterização
dos diferentes períodos da Etnologia brasileira por nós proposta afirma discordar desse juízo. Segundo ele, trata-se em primeiro
lugar, do fato de que o branco
"acabou por enfastiar-se do selvagem, tido, na época, por inútil e
indolente, quase inadaptável à nova civilização". Acrescenta que,
"em segundo lugar, a urbanização
crescente de pequenas áreas do litoral e do interior" fez o índio fugir
para as selvas, onde estaria a salvo
da escravidão e de outros abusos.
E diz, ainda, que a tarefa já não
era a catequese, mas a proteção do
índio, que foi o ardoroso empenho
de Antônio Vieira. Mas, afinal, a
contradição não é tão grande como
talvez possa parecer. Pelo menos
em parte, as causas postas em destaque por Fernando de Azevedo
se ligam estreitamente às que havíamos mencionado.
Como não podia deixar de ser,
quase tudo o que nos primeiros
séculos se escreveu sobre o gentio
tem caráter pré-científico. A ausência de qualquer teoria e de mé244

todos para o estudo das culturas
não permitia que se fosse além de
um empirismo bastante primitivo.
Mas nunca é demais insistir novalor das antigas fontes, que está na
riqueza de informações concretas.
Quanto a problemas etnológicos,
não se haveria de esperar que fossem discutidos com espírito crítico,
ou sequer formulados com segurança. É verdade que, sobre certas
questões, como a da origem do
homem americano, se levantavam
hipóteses que se perdiam no âmbito
de ingênuas conjeturas.
Os "naturalistas viajantes"

Nas vésperas da Independência
deixaram de vigorar as restrições
que dificultavam ou impediam a
atividade de pesquisadores forâneos na Colônia. O príncipe regente, interessado no desenvolvimento
das ciências e da cultura em geral,
estimulou a vinda de sábios de
outras terras. Eram principalmente
botânicos, zoólogos, geólogos e mineralogistas, que encontraram no
Brasil um verdadeiro paraíso para
o seu trabalho. Nos relatos de viagem registraram também um semnúmero de novos dados etnográ-

ficos. E com a obra desses exploradores se abriu o período da descrição de tribos índias, com vistas
a uma compreensão científica. Em
geral, porém, transferiam para a
discussão dos fatos etnográficos os
princípios empregados no estudo
dos fenômenos da Natureza. Na
primeira metade do século XIX
mal começava a definir-se uma
ciência da cultura e não havia,
pois, a plataforma necessária para
destacar problemas merecedores
de maior atenção. Além disso, o
conceito do grande cientista implicava a aptidão de pronunciar-se
sobre todas as províncias do saber.
A profundidade da investigação
em tal ou qual ciência particular
só mais tarde iria ser a ambição
do pesquisador. Não se inventara
ainda o termo especialista.
A era dos chamados "naturalistas viajantes", dos quais, diga-se
de passagem, nem todos eram naturalistas, foi um período áureo na
história da Etnologia brasileira.
Exploradores vindos de além-mar
percorreram grandes extensões do
território. Dentre eles se destacaram os alemães. Nomes como o do
príncipe Maximiliano de WiedNeuwied, Karl Friedrich Philipp

von Martius, Paul Ehrenreich, Karl
von den Steinen e Theodor KochGrünberg devem aqui ser lembrados como os de expoentes de uma
plêiade de competentes pesquisadores. Também franceses, como
Auguste de Saint-Hilaire e Henri
A. Coudreau, bem como representantes de outros países, deram valiosa contribuição para o conhecimento das populações indígenas.
Os viajantes brasileiros, em sua
maioria, não se aplicaram de forma
sistemática à documentação de culturas nativas ou ao seu estudo.
Salvo poucos, não nos deixaram
mais do que ligeiras notas sobre o
que, por acaso, haviam observado
em seus encontros com tal ou qual
grupo gentio. Entre as exceções
estão o General Couto de Magalhães, João Barbosa Rodrigues,
Antônio Gonçalves Tocantins, o
Visconde de Taunay e, já quase no
fim desse longo período, que se estende por mais de um século, Edgard Roquette-Pinto, autor de um
livro objetivo e sóbrio, Rondônia
(Rio de Janeiro, 1917) , várias vezes reeditado. Cumpre fazer-lhes
justiça e ressaltar os seus méritos.
Por muito tempo, os textos que
escreveram foram praticamente as
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únicas fontes acessíveis aos estudiosos de nosso País. Os livros e
artigos dos estrangeiros eram redigidos nas línguas nativas e publicados na Europa. Somente há cerca
de cinqüenta anos algumas das
obras mais importantes começaram a ser traduzidas para o português.
Embora não se enquadre na categoria dos viajantes, é este o lugar
de se fazer referência a João Capistrano de Abreu. Trabalhou com
dois jovens caxinavas, do Acre, que
se encontravam na capital da República. O seu livro, rã-txa hu-níku-i (Rio de Janeiro, 1914) , quase
todo escrito no idioma da tribo,
com tradução literal, é tido, com
justa razão, na conta de uma das
mais substanciais obras-primas da
Etnologia brasileira. Os textos que
o compõem tratam dos mais diferentes aspectos da vida dos caxinavas, contêm dados abundantes sobre as representações míticas e re..
fletem, de maneira expressiva,
toda a visão do mundo desses índios. Mencione-se, ademais, o
grande valor que o volume tem
para o lingüista.
No mesmo ano em que se publicou a magistral obra de Capis246

trano de Abreu, cujo valor permanente ninguém porá em dúvida,
saiu na Zeitschrift für Ethnologie,
de Berlim, o famoso estudo de Curt
Nimuendajú (alemão de nascimento, mas depois naturalizado brasileiro) sobre a mitologia e a religião
apapocuva-guaranis. O trabalho, de
que adiante se falará, é, · como o
livro de Capistrano, prenúncio do
alvorecer de um novo período, no
qual a Etnologia brasileira atinge,
por assim dizer, a sua maioridade.

A Etnologia moderna

Tanto na área da pesquisa como
na do ensino, a Etnologia brasileira
tomou extraordinário impulso a
partir da década dos trinta. Para
isso contribuíram vários fatores,
entre eles a fundação de institutos
de estudos superiores em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras
cidades, nos quais a Etnologia, outrora quase sempre a cargo de especialistas em campos nem sequer
afins ou até de simples amadores,
começou a ser desenvolvida de maneira menos diletante, de acordo
com objetivos mais definidos e
métodos mais seguros. Tal renova-

l

ção, aliás, não se restringiu à Etnologia. Aos poucos se estendeu ao
estudo sociológico e antropológico
dos contingentes de origem africana e, em seguida, entraram em sua
órbita pesquisas sobre populações
rurais e urbanas, bem como sobre
imigrantes europeus, asiáticos e
seus descendentes.
No início dessa nova fase, o Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo, dirigido por
Mário de Andrade, que presidiu
também a Sociedade de Etnografia
e Folclore, estimulou o desenvolvimento dos estudos etnológicos,
promovendo cursos e conferências
e fazendo publicar em sua revista
contribuições originais e a tradução
de obras clássicas de autores estrangeiros. Além dos Boletins da
Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São
Paulo (Etnografia e Língua TupiGuarani; Antropologia) começaram a circular depois as novas
séries das publicações congêneres
do Museu Nacional e do Museu
Paraense Emílio Goeldi, a Revista
•
de Antropologia, de São Paulo, e a
nova série da Revista do Museu
Paulista, dando aos etnólogos brasileiros, cujo número aumentava

lenta, mas constantemente, ampla
oportunidade para a divulgação de
seus trabalhos.
O ensino da Etnologia em nível
universitário não existiu no Brasil
até 1935, quando, após uma iniciativa pioneira na efêmera Universidade do Distrito Federal, Claude
Lévi-Strauss o empreende, ainda
com o rótulo de Sociologia, na Universidade de São Paulo. No mesmo
ano começa a funcionar aí também
a Cadeira de Etnologia do Brasil e
Língua Tupi-Guarani, seguida em
1942 pela Disciplina de Antropologia, mais tarde convertida em Cadeira. Na Escola Livre de Sociologia e Política, também em São
Pa11lo, o ensino da Etnologia do
Brasil foi iniciado em 1939 e esteve
a cargo de Herbert Baldus, que,
além de sua formação especializada, contava com vasta experiência
em trabalhos de campo. Alguns
dos que hoje ·se arrolam entre os
mais competentes conhecedores do
assunto foram discípulos seus. A
Escola contou também com a colaboração de grandes mestres estrangeiros. Já em época posterior,
a Pontifícia Universidade Católica,
da capital paulista, e instituições
do interior do Estado incluíram o
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ensino da Etnologia em seus currículos.
Tudo isso apenas a título de
exemplo, pois nas universidades de
outras regiões do País também se
fez notar, embora mais tardiamente, o interesse em organizar em
bases sólidas o ensino e a pesquisa
no campo de Etnologia e de disciplinas afins. Professores e estudantes graduados de várias delas vêm
enriquecendo a literatura sobre os

índios, com ensaios e monografias
de indiscutível valor.
Em outros tempos, as poucas
instituições que no Brasil promoviam estudos sobre os silvícolas, ou
patrocinavam expedições exploradoras, haviam sido quase que exclusivamente os grandes museus
- o Nacional, do Rio de .Janeiro,
o Paulista, de São Paulo, e o Emílio Goeldi, de Belém do Pará, além
de alguns Institutos Históricos e

.
1

Figura 1.

248

Museu Paraense Emílio Goeldi (Foto Agência Estado).

Geográficos. Eram também, por
assim dizer, os acampamentos-base
de pesquisadores estrangeiros que
se dirigiam ao Brasil para executar
os seus projetos. Esta função, como
a de dar apoio e orientação a cientistas, quer nacionais, quer vindos
de outras terras, não só a mantêm
os museus no período atual, como
a tornaram cada vez mais efetiva.
Também se vêm empenhando na
f armação de novos especialistas,
principalmente por meio de cursos
em nível de pós-graduação.
O Serviço de Proteção aos índios
foi criado em 1910. Após vinte ou
trinta anos de experiência, os seus
dirigentes chegaram afinal à conclusão de que os múltiplos problemas oriundos do convívio entre
índios e brancos não se resolveriam
• •
•
•
com o emp1r1smo
rot1ne1ro
e com
as normas burocráticas que dominavam na instituição. É verdade
que, desqe o início, cientistas, direta
ou indiretamente a ela ligados, como Curt Nimuendajú e Edgard Roquette-Pinto, haviam realizado estudos sobre culturas indígenas. E já
o próprio Rondon e outros membros da antiga "Comissão de Linhas
Telegráficas de Mato Grosso ao
Amazonas", em certo sentido pre-
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Figura 2. E. Roquette-Pinto
1954) (Foto Agência Estado).

(1884-

cursara ou inspiradora do Serviço
de Proteção aos tndios, tinham dado valiosa contribuição à Etnologia. O que, porém, se impunha com
urgência cada vez maior, eram análises mais profundas do processo
. com vistas
. a' proposi-.
aculturat1vo
ção de diretrizes mais eficientes
para a política indigenista e, a par
disso, a documentação das culturas
sujeitas a rápidas transformações.
Mas somente em 1942 se empreendeu algo de concreto neste
sentido, com a organização, por
decisão de Rondon, do "Serviço
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Foto-Cine-Etnográfico", mais tarde convertido em "Secção de Estudos", do Serviço de Proteção aos
índios. Graças a essa iniciativa,
cuja realização ficou durante alguns anos a cargo de Harald
Schultz, intensificou-se a documentação etnológica por meio do filme
e do registro sonoro, recursos técnicos até então muito pouco explorados. Cientistas de sólida formação, como Darcy Ribeiro, Eduardo
Galvão e Roberto Cardoso de Oliveira, passaram a integrar o quadro da Secção de Estudos. Empreenderam intensivos trabalhos de
campo em diferentes regiões. Organizaram, também, no Rio de J aneiro o Museu do índio, concebido
como laboratório de Antropologia
Cultural e, ao mesmo tempo, como
centro de divulgação de conhecimentos sobre os primitivos habitantes do País. Após uma série de
anos de decadência e quase abandono, o Museu do índio, agora
mantido pela Fundação Nacional
do índio, sucessora do SPI, acaba
de ser reorganizado e está em vias
de executar tarefas de grande alcance científico.
Fazia falta, no Brasil, uma organização que facilitasse a comuni-
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cação dos etnólogos entre si e,
também, entre os antropólogos em
geral. Era preciso intensificar o
contacto entre os que se dedicavam
à pesquisa e, com isso, a troca de
informações sobre os trabalhos realizados, em andamento, ou em projeto. Coube ao Museu Nacional, outrora, como vimos, uma das poucas
entidades patrocinadoras de investigações antropológicas, a iniciativa
de convocar em 1953 a 1 Reunião
Brasileira de Antropologia, ocasião em que, após um levantamento
geral da situação, se concebeu o
plano, que se efetivaria em 1955,
de fundar a Associação Brasileira
de Antropologia. De então para cá,
a ABA tem realizado em diferentes
cidades e com intervalos de dois ou
três anos, reuniões de antropólogos
de todo o País. Nesses encontros,
de que agora participam muitos
cientistas e estudantes, tem sido
freqüente a surpresa ante o número
e o nível dos trabalhos empreendidos por indivíduos ou instituições
de todas as partes do território nacional. E do profícuo intercâmbio
de idéias e de experiências vêm
resultando notáveis estímulos para
a realização de novos projetos.

•

Graças às oportunidades que assim se oferecem aos nossos pesquisadores, a Etnologia de nosso País
deixou de ser feita exclusivamente,
ou quase, por autodidatas ou por
especialistas de outras terras. Podese dizer que, a partir da Segunda
Guerra Mundial, a contribuição de
etnólogos brasileiros, entre eles
alguns com formação universitária
norte-americana ou européia, veio
igualar-se à dos forâneos, e até a
superá-la. E, mais recentemente, a
colaboração entre uns e outros levou à execução de projetos conjuntos em maior escala.
Tudo isso contraria a afirmação,
válida até há alguns decênios, de
que o Brasil é, no mundo, um dos
territórios menos conhecidos no
tocante a sua Etnologia.
A classificação das tribos

De três pontos de vista os antropólogos tentam classificar as populações humanas: do racial, do lingüístico e do cultural. O primeiro,
que discrimina os tipos físicos, não
é objetivo da Etnologia. Já a classificação das línguas interessa ao
etnólogo por causa de conexões
significativas entre idiomas e cul-

turas. Em última análise, a língua
faz parte do todo cultural.
Devido à grande diversidade de
culturas e línguas na América do
Sul, a tarefa da classificação continua longe de estar cumprida
satisfatoriamente, apesar de tudo o
que já se fez. Os entraves são de
tal ordem que por certo nunca se
encontrarão critérios válidos em
todos os sentidos.
No Brasil pré-cabralino se falavam centenas de línguas, umas
facilmente identificáveis como integrantes de famílias lingüísticas, outras de dúbia inclusão em alguma
delas, por haverem resultado da
fusão ou mescla.de falares diversos,
e outras, ainda, tidas como isoladas, por não se ter descoberto afinidade com idiomas já classificados.
Ademais, como é notório, a classificação das línguas, apesar de
servir como ponto de partida para
situar uma tribo no mosaico do
mundo indígena, é insuficiente para
os propósitos do etnólogo, cujo
objeto de estudo é a realidade sócio-cultural. Ora, o quadro das
línguas não coincide, senão em
grau restrito, com o das culturas
ou o das formas de organização
social. Os critérios usados pelos
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lingüistas divergem dos que os
etnólogos empregam. Tampouco
seria viável adotar um esquema
único para distinguir tipos de culturas ou sociedades, já que se deve
sempre levar em conta a natureza
dos temas centrais a serem discutidos. Uma divisão do ponto de
vista dos sistemas econom1cos son1ente em parte corresponderia a
outra em que se ponham em destaque as manifestações da vida religiosa ou as instituições políticas, e
assim por diante.
Anote-se, de passagem, a disparidade entre os objetivos do lingüista e os do etnólogo, que requerem
métodos diversos, também no tocante à classificação. Daí um divórcio, até certo ponto inevitável,
entre o que uns e o que outros apresentam. Isto ocorre em toda parte,
mas de modo peculiar com referência ao mundo indígena sul-americano. Só nos últimos tempos, con1
o desenvolvimento da moderna Etno-lingüística se conseguiram romper algumas das barreiras mais
resistentes que se opunham ou se
opõem a uma integração da ciência
das línguas e a das culturas. No
Brasil, entretanto, é pouco o que
•

1
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até agora se tem feito neste campo,
altamente promissor.
Com empecilhos praticamente
insuperáveis esbarram os que procuram fazer uma divisão do território brasileiro em áreas culturais.
Tribos culturalmente afins se encontram não raro a grandes distâncias umas das outras, _ao passo
que, por outro lado, grupos díspa.
'
."""' conres vivem
as
vezes em reg1oes
tíguas. Apesar de todos os obstáculos, algo de positivo se conseguiu
nos últimos decênios, principalmente depois dos esforços de Eduardo
Galvão, que, na aplicação do conceito de áreas culturais, estabeleceu
uma divisão que tem a vantagem de
não ser estática, mas dinâmica, no
sentido de se considerarem as transformações que, de uma forma ou
de outra, ocorrem em determinado
lapso de tempo. A divisão proposta
por Galvão tem sido bastante útil.
apesar de nela - como não podia
deixar de ser, embora não seja ideal
- se ignorarem diferenças marcantes entre um grupo e outro seu
vizinho, insistindo-se apenas em
certas similitudes decorrentes das
influências recíprocas de tribos que
têm ou tiveram relações entre si,
ou das características naturais

t

(geográficas, climáticas, da fauna,
da flora etc.) do espaço por elas
habitado. Mas é bom lembrar que,
tal como se dá com todas as classificações, a das áreas culturais não
é um objetivo último. É um instrumento de trabalho de grande valia,
sobretudo para os que se dedicam a
estudos de natureza comparativa.

As culturas índias e o ambiente
natural

Já os autores de antanho nos deixaram informes sobre as relações
entre o meio físico e fenômenos culturais, sobretudo no tocante à economia. Mas poucos tentaram explicar a adaptação de uma cultura
como um todo ao respectivo ambiente natural. Foi só com o desenvolvimento da Ecologia e a ênfase em pesquisas interdisciplinares
que se fizeram razoáveis progressos
neste sentido.
Dentre os que deram os primeiros passos é de justiça mencionar
Heloísa Alberto Torres, que em
1935 ministrou na então Universidade do Distrito Federal um curso
cuja tônica era a medida em que
as variantes da organização social

indígena do vale do Rio Negro dependem ou decorrem da flora, da
fauna e da constituição do solo. Em
época recente, essa problemática
vem merecendo atenção cada vez
maior de etnólogos nacionais e estrangeiros que fazem pesquisas no
Brasil. Ainda não existem trabalhos
de grande envergadura sobre o assunto, mas pelo menos alguns estudos de base, por exemplo, para a
Etno-botânica, entre os quais, para
citar um apenas, o de Thekla Hartmann, Nomenclatura Botânica dos
Bororo (São Paulo, 1968). Tudo
isso mostra que já se reconhece a
importância de assuntos e problemas de que outrora mal se cogitava. Lembre-se, neste contexto,
também o pequeno volume de Betty J. Meggers, Amazonia: Man and
Culture in a Counterfeit Paradise
(Chicago e Nova York, 1971). Nele se analisam, em termos comparativos, formas características dos
ecossistemas da Amazônia e a maneira pela qual uma série de tribos
se adaptou ao ambiente, conseguindo manter, por meio de suas ins.
.
.
.
.
t1tu1çoes soc1a1s e econom1cas, um
equilíbrio estável entre as necessidades do homem e as condições da
Natureza.

-
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O campo é vasto e está longe de
ser devidamente explorado. Aos
poucos devem encontrar-se formas
de cooperação eficientes entre etnólogos e os que se dedicam aos
diferentes setores da Ecologia, inclusive a Humana e a Cultural, às
Ciências Naturais em geral e, também, à Medicina. Tudo indica, porém, que estamos em bom caminho
•
•
e que o futuro se anuncia
promissor, tanto na esfera do conhecimento científico propriamente dito,
como na de sua aplicação prática.
Basta lembrar que no Brasil já não
faltam médicos que, além de interessados em Ecologia, se inscrevem
em cursos de Etnologia, a fim de
exercerem com melhor visão e
maior eficiência as suas atividades
de Medicina preventiva em grupos
silvícolas. Por outro lado, as experiências que colhem não estão sendo
ignoradas pelos etnólogos, que,
rompendo a fronteira entre os seus
interesses teóricos e a ação indigenista, compreendem o alcance dos
estudos interdisciplinares na busca
de fórmulas que possam tornar menos penosa a existência dos minguados sobreviventes do Homem
Americano em nosso País.
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Monografias

tri~ais

A Etnologia do Brasil ressentese ainda hoje da relativa escassez
de boas monografias tribais, de descrições de todas as esferas de determinadas culturas com referência a
problemas relevantes . . Só nas últimas décadas aumenta o número de
estudiosos que convivem por longo
tempo com uma tribo, ou voltam
repetidas vezes ao campo a fim de
colher novos dados e apresentar
depois um quadro na medida do
possível completo.
Falha freqüente tem sido certo
desinteresse pela documentação etnográfica propriamente dita, isto é,
pelo registro cuidadoso de todos os
elementos observados. Geralmente,
o jovem pesquisador que pretende
escrever, digamos, uma dissertação
ou tese de doutorado, pouco se interessa pelos aspectos que não tenham relação direta com o tema de
sua escolha. Nota-se até uma tendência de aventurar-se com arrojo
a ilações teóricas sem acesso a um
número suficiente de fatos concretos cuidadosamente descritos.
Não é de estranhar que uma das
primeiras monografias tribais de
grande envergadura seja da autoria

Até há uns quarenta anos havia
de um missionário, porquanto os
que se dedicam à catequese costu- poucos trabalhos científicos sobre
mam conviver por muitos anos com as populações do grupo jê. Quem se
o gentio que pretendem converter. lançou com obstinação e pertinácia
Trata-se da obra de um salesiano, ao seu estudo foi o já citado NiAntonio Colbacchini, I Bororos muendajú. Além de escrever vários
Orientali "Orarimugudoge'' del artigos sobre esses índios, enriqueMatto Grosso (Brasile) (Turim, ceu a Etnologia brasileira com três
1925). Em 1942 saiu a. edição bra- substanciosas monografias: The
sileira, corrigida e ampliada, em Apinayé (Washington, 1939), The
y
que figura como co-autor o Padre Serente (Los Angeles, 1942) e The
César Albisetti. Mais tarde, outros Eastern Timbira (Berkeley e Los
salesianos, em especial o Padre Ân- Angeles, 1946) . As descobertas do
gelo J ayme Venturelli, aprofunda- incansável pesquisador, que dediram as pesquisas. Resultou daí a cou quarenta anos ao estudo dos
monumental Enciclopédia Bororo, índios, foram motivo de grande surde que se publicaram até agora dois presa para os especialistas. Ninalentados volumes (Campo Gran- guém imaginara a existência do inde, 1962 e 1969) e a primeira par- trincado sistema de instituições
te do terceiro (Campo Grande, sociais descrito nessas obras. As
1976) . É o repertório de informa- monografias de Nimuendajú sobre
ções mais rico sobre uma tribo in- grupos jê, como a que depois esdígena do Brasil.
creveu sobre os tucunas, do alto
A grande contribuição de Col- Solimões, são hoje obras clássicas
bacchini ·é a descrição da organiza- de nossa Etnologia, quer pelo que
ção social dos bororos, que se di- contêm de original, quer pelo estívidem em metades exógamas, cons- mulo que delas partiu para novas
tituídas por clãs matrilineares. E investigações. Etnólogos brasileiros
bem compreendeu o autor que a e dos Estados Unidos tomaram as
organização totêmica da tribo in- monografias do pioneiro como platerfere em todas as manifestações taforma para toda uma série de
pesquisas em profundidade. Podesociais e religiosas.
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se dizer que, pelo menos no que se
refere à organização social, as tribos do grupo jê estão hoje entre
as mais bem conhecidas.
Destaquemos, ainda, duas monografias sobre índios tupis, ambas
escritas por cientistas formados em
Antropologia, que não era o caso
dos salesianos que estudaram os
bororos, nem o de Nimuendajú. São
obras que nos dão um quadro vivo
e altamente instrutivo da cultura
de um grupo tupi moderno, os tapirapés. A primeira, de Herbert
Baldus, é Tapirapé: Tribo Tupí do
Brasil Central, (São Paulo, 1970);
a segunda, de Charles Wagley, Welcome of Tears: The Tapirapé Indians of Central Brazil (Nova York,
1977). Baldus fizera o curso universitário na Alemanha, Wagley
nos Estados Unidos. A diversidade
da formação científica se torna manifesta, em sentido positivo, quando
se confrontam as duas obras magistrais, que se complementam mutuamente. A de Baldus se caracteriza, entre outras coisas, pelo rigor
na apresentação dos dados etnográficos, pela comparação com outras tribos, principalmente as vizinhas e as culturalmente afins, bem
como pela reserva no tocante a pos-
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síveis conclusões ou inferências
teóricas. A de Wagley é menos analítica e se constitui, no dizer do autor, num esforço de coordenar a sua
compreensão da cultura tapirapé de
modo a resultar numa configuração
integrada.
Um último exemplo. O etnólogo
suíço Franz Caspar nos deixou uma
excelente monografia sobre os tuparis, grupo até há poucos anos
precariamente conhecido, que vive
na área do Guaporé, não muito longe da fronteira com a Bolívia. O
livro, Die Tuparí, ein Indianerstamm in W estbrasilien (Berlim e
Nova York, 1975) é uma obra-prima. Contém uma criteriosa descrição da tribo, hoje reduzida a talvez
sessenta indivíduos e muito influenciada pela presença de seringueiros
na região. Caspar logrou reconstituir, à undécima hora, a cultura
tradicional, cujo conhecimento tem
especial interesse por vários motivos, entre os quais o fato de a língua tupari pertencer ao tronco tupi,
sendo talvez um dos idiomas mais
arcaicos. É difícil dizer, pelo menos
por enquanto, até que ponto esta
hipótese pode ser estendida ao domínio da cultura.
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Ao contrário do que se dava em
outras partes da América Latina,
a fauna brasileira não oferecia aos
primitivos habitantes condições para desenvolver o pastoreio ou a
criação de animais. Era usual, por
largo tempo, com referência ao
Brasil, a divisão das tribos em duas
categorias, a dos coletores e caçadores e a dos que praticam a lavoura, cultivando milho, mandioca
e outras plantas. Hoje não se mantém com rigor essa distinção, uma
vez que se verificou que numerosas
tribos, outrora classificadas como
coletoras, conhecem de há muito o
plantio de árvores frutíferas ou de
outros vegetais. Deste assunto trata, por exemplo, a tese de doutoramento, infelizmente inédita, do antropólogo norte-americano W. D.
Hohenthal, autor também de outros
bons trabalhos sobre a Etnologia
do Brasil.
A economia de quase todas as
tribos das grandes famílias lingüísticas se baseia no cultivo da mandioca ou no do milho. A difusão da
mandioca - como também de outros elementos culturais, técnicas e

instituições - costuma ser atribuída aos aruaques.
Um dos poucos autores que em
tempos passados se aprofundaram
na investigação da economia dos
nossos índios foi Max Schmidt, que
escreveu o livro Die Aruaken. Ein
B eitrag zum Problem der Kulturverbreitung (Leipzig, 1917). No
primeiro volume de sua Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira
(São Paulo, 1954), Herbert Baldus afirma: "Esta obra de Max
Schmidt marcou época na Etnologia sul-americana e, considerando
a enorme importância dos aruaques
para o Brasil, é leitura indispensável para todos os que estudam os
índios deste país". Fato é, porém,
que só a podem ler os que sabem
alemão ...
Depois de Max Schmidt, autor
de vários trabalhos em que trata
da economia política de populações
tribais do Brasil, outros etnólogos,
nacionais e estrangeiros, levaram
avante as pesquisas. Não é possível
passar aqui em revista o que neste
sentido se fez nos últimos cinqüenta anos. Mencionemos, uma vez
mais como simples exemplo, um
texto de apenas vinte páginas, mas
freqüentemente citad9, de Robert
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L. Carneiro, "Slash-and-burn cultivation among the Kuikuru and its
implications for cultural development in the Amazon Basin", em
The Evolution of Horticitltural Systems in N ative South America A
Causes and Consequences Symposium ( Caracas, 1961 ) . N este, como em estudos de outros autores, se aventa um assunto que
também interessa aos ecólogos: a
relação entre o meio natural e os
sistemas econormcos no universo
indígena. Parece haver c~egado o
momento de se empreender um trabalho de síntese, que, resumindo e
discutindo o que se tem registrado,
abra caminhos para uma interpretação mais profunda e, se possível,
comparativa da economia de nossos
aborígines.
Até há mais ou menos meio século, as organizações sócio-políticas do índio brasileiro não haviam
sido objeto da atenção dos etnólogos na medida em que o foram, por
exemplo, as dos aborígines norteamericanos e de outras partes do
mundo.
Os autores do período colonial
- os jesuítas em particular - procuraram conhecer as instituições
sociais na medida em que por ven•
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tura oferecessem obstáculos à "conversão do gentio" ou à integração
deste no sistema sócio-político implantado na Colônia. No século
XVI o padre José de Anchieta nos
legou a "Infarmação dos casamentos dos índios do Brasil", estudo
que poderia ser assinado por um
etnógrafo de nossos dias· e que, na
opinião muito justa de Herbert Baldus, é "um dos mais importantes
documentos sociológicos do Brasil
quinhentista" (Bibl. Crít., 1, p. 53).
Além desse pequeno texto, há nas
fontes dos tempos da Colônia tão
abundantes dados sobre os primitivos habitantes da costa, que foi
possível a um autor moderno, Florestan Fernandes, reconstruir com
riquezas de pormenores a sociedade desses índios. A obra, que tem
recebido muitos elogios, se intitula
Organização Social dos Tupinambás (São Paulo, 1949) . Sobre as
instituições sociais de outras tribos
o material disponível era relativamente pobre até há meio século,
fato que se tornou bem evidente
quando, num texto de cento e poucas páginas, publicado em 1932,
Paul Kirchhoff compilou os informes sobre a organização de paren-

tesco nas tribos silvícolas da América do Sul.
Mas foi exatamente por essa altura que o eminente pesquisador
Curt Nimuendajú, estimulado e
orientado por Robert H. Lowie, da
Universidade da Califórnia, pôs-se
a investigar de maneira sistemática
a organização social de populações
da família lingüística jê. As suas
descobertas entre os apinagés, os
xerentes e os timbiras orientais nos
deram a conhecer, como foi dito, uma organização social extraordinariamente complexa, com
divisão em metades exógamas,
classes de idade, associações masculinas e assim por diante. Naturalmente, os múltiplos problemas etnológicos daí decorrentes
não podiam ser resolvidos pelo
próprio Nimuendajú, uma vez que
requerem o trabalho intenso e
aprofundado de toda uma equipe
de especialistas. Certo é que, de então para· cá, o estudo sócio-antrológico das tribos do grupo jê veio
a ser um dos temas prediletos da
nova geração de etnólogos, daqui
e de outras terras, interessados no
estudo de aborígines brasileiros.
Assim, graças a um convênio firmado entre o Museu Nacional e a

Harvard University, se realizou
uma série de pesquisas conjugadas
de que se incumbiram etnólogos nacionais e estrangeiros. Num Congresso de Americanistas que teve
lugar em Stuttgart, Alemanha, no
ano de 1968, houve um simpósio
em que se apresentaram os resultados obtidos pelos atuais especialistas em culturas jê, principalmente pelos mais estreitamente ligados
ao mencionado convênio. A par
disso, etnólogos vinculados com
outras instituições, como Harald
Schultz e Vilma Chiara, do Museu
Paulista, e, em especial, William H.
Crocker, da Smithsonian Institution, de Washington, contribuíram,
por sua vez, para um conhecimento
melhor das populações jê, que, por
certo, ainda merecerão por muito
tempo o interesse dos especialistas.
Cabe agora ressaltar que, após
o que Nimuendajú fez em suas pesquisas de campo, observando e registrando, cabe agora, em contrapartida, empreender, pelos que se
têm por teóricos da Etnologia brasileira, a elaboração de um balanço
do que se tem realizado nestes últimos anos e indicar os rumos a serem tomados no prosseguimento
dos trabalhos.
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Tecnologia e Arte

Como vimos, os "naturalistas
viajantes" que percorreram o Brasil a partir dos princípios do século
XIX contribuíram em grande medida para a documentação etnográfica. Muitos deles tinham a incumbência expressa de reunir para as
entidades a que pertenciam material destinado a estudos científicos
ou a exposições em museus. Na primeira fase desse período, em que
predominavam botânicos e zoólogos, enviaram-se para a Europa
grandes coleções de plantas e de
animais e, a par disso, de artefatos
indígenas. Já na segunda, que se
iniciou no último quartel daquele
século, quando as expedições começaram a ser empreendidas por
etnólogos, a coleta de objetos etnográficos passou a ser uma de suas
tarefas prioritárias, em grande parte porque as despesas corriam em
geral por conta de algum museu interessado em aumentar o seu acervo. Graças a isso, ·conservou-se um
cabedal de incalculável valor para
a ciência de numerosas tribos de
que provêm as coleções, as quais
ou já não existem ou abandonaram
as técnicas tradicionais.
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Com auxílio desse material se
tornou possível o estudo meticuloso
da tecnologia, pelo menos na medida em que há condições de
apreendê-la pelo exame das peças,
isto é, sem observação direta dos
processos de confecção. Veio-se assim a constituir uma apreciável literatura sobre as mais diferentes técnicas, ou melhor, os produtos destas: de armas de caça ou de guerra,
de redes de dormir, de cestos e
balaios trançados, fios e tecidos, objetos de cerâmica, adornos do corpo, enfim, de quaisquer tipos de artef atos, utensílios, instrumentos e
apetrechos. A maioria dos trabalhos, uns muito minuciosos e relativos a determinada técnica, outros,
que dão uma visão de conjunto da
tecnologia de tal ou qual tribo, são
de interesse para a solução de uns
quantos problemas etnológicos entre eles os de cunho histórico-cultural - , mas não bastam para a explicação das técnicas em si. Quase sempre, os
objetos das coleções são o produto final de um trabalho executado em fases sucessivas, que o artef ato como tal não documenta.
Apenas por meio de relatos, infelizmente raros, de etnógrafos ou

etnólogos que observaram de perto
os passos da atividade do artífice
gentio, tínhamos até há pouco a
possibilidade de ir um pouco além
da simples descrição dos objetos.
Hoje existe e se emprega um recurso para superar essa limitação:
o filme científico, que permite captar os aspectos etológicos indispensáveis à interpretação etnológica.
Ora, quanto aos índios brasileiros,
dispomos de um número já apreciável de filmes sobre a tecnologia e
outros aspectos das culturas silvícolas, produzidos ou editados segundo normas estabelecidas pelo
Instituto do Filme Científico de
Gottingen e incluídos na já famosa "Encyclopaedia Cinematographica". As dezenas de filmes documentais dessa coleção relativos
aos índios brasileiros foram quase
todos feitos por Harald Schultz,
cuja contribuição para a Etnologia
ainda está por ser devidamente reconhecida.
Digamos ainda, antes de passar
adiante, que o estudo da tecnologia
indígena brasileira conta hoje com
alguns poucos trabalhos que nada
ficam a dever aos que se fizeram
sobre populações tribais de outras
partes do mundo. Citemos, apenas

para exemplificar, Brazilian Indian
Archery, de E. G. Heath e Vilma
Chiara (Manchester, 1977). Nele
se conjugam os aspectos técnicos
com os econom1cos e os soc1a1s e
se apontam relações entre atividades ergológicas e seus significados
simbólicos.
Passamos, assim, a outra faceta,
a da relação entre a tecnologia e a
arte e, implicitamente, o "ethos"
cultural. À medida em que progride o conhecimento da tecnologia
aborígine, se evidencia quanto há de
ilusório na tradicional divisão entre
atividades técnicas e artísticas. ·
Aliás, o próprio termo artefato já
o indica. O utilitário é, nas culturas
tribais (e em muitas outras também) , inseparável do estético, fato
que, na Etnologia brasileira, se torna patente, principalmente nos estudos que tratam das artes plásticas. Consigne-se como um dos melhores trabalhos a este respeito o
de Darcy Ribeiro e Berta G. Ribeiro, Arte Plumária dos índios Kaapor (Rio de Janeiro, 1957).
Recentemente se nota interesse
cada vez maior pelo simbolismo expresso nas manifestações artísticas
do índio, em geral ligadas estreitamente com a magia e a vida reliA
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giosa e, também, com a organização social. Pouco a pouco vêm
surgindo alguns trabalhos sérios relativos a esta problemática, inclusive no campo da Etno-musicologia,
que tem sido um dos menos explorados. Esperemos que a iniciativa
de Desidério Aytai e alguns poucos
mais nos faça compreender o que
o estudo da música e, ao mesmo
tempo, o da dança indígena, pode
revelar para musicólogos e teatrólogos, como para a própria Etnologia.

logo possa explicar o sistema de valores, a mentalidade e a visão do
mundo expressos na literatura oral,
em suas relações com a economia,
a organização social, as instituições
religiosas e assim por diante. Isto,
no entanto, constitui-se em tarefa
de enormes proporções, que só em
pequena parte se tem reaJizado.
Em fins do século XIX, Karl von
den Steinen, que recolhera uma série de mitos entre os bacairis, do
alto Xingu, discorreu, com argúcia,

Mitologia e Religião

Desde a chegada dos primeiros
europeus se vem constituindo um
acervo, hoje deveras apreciável, do
registro de tradições míticas, a princípio dos tupinambás e aos poucos
também de numerosas outras tribos. De muitas, é verdade, o material se reduz a elementos fragmentários e desconexos, que não permitem ilações seguras; de outras entre elas, os camaiurás, os bororos,
os guaranis, os caiapós e algumas
da área do Rio Negro - possuímos
o corpus mythorum completo ou
quase completo, coleções de textos
bastante copiosas para que o etnó-
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Figura 3.

1929).

Karl von den Steinen ( 1855-

em termos da teoria da evolução
cultural, então em voga, sobre o
caráter da mentalidade que teria
dado origem aos episódios e aos
personagens neles envolvidos. Chegou, pelo menos implicitamente, à
conclusão de que a evolução da cultura não se dera de maneira uniforme e em igual ritmo nas diferentes esferas que a compõem. Os
bacairis, cuja economia se baseava
em grande parte no cultivo da mandioca, haviam mantido, em essência, a psicologia correspondente ao
"estado evolutivo" anterior, o da
caça. A resultados similares chegaram depois outros autores em seus
estudos sobre mitologia indígena.
A primeira - e até hoje única
- tentativa de estabelecer ciclos
míticos sul-americanos empreendeu-a em 1905 Paul Ehrenreich,
por meio de meticuloso exame
comparativo do material ao seu alcance. Considerando a distribuição
espacial de mitos e motivos míticos, determinou a existência de três
grandes ciclos, o tupi-guarani, o
aruaque e o caraíba, representados
de forma descontínua, tal como os
grupos lingüísticos, em vasta extensão do território, sem por isso
cobrirem naturalmente toda a

América do Sul. Assim, por exemplo, no que tange ao Brasil, os dados da mitologia jê, naquele tempo
quase desconhecida, não lhe permitiram delimitar e caracterizar com
segurança um ciclo correspondente
às populações da respectiva filiação
lingüística. Convém lembrar, aliás,
que, ante os rumos que de então
para cá tomaram as linhas teóricas
da Etnologia, as preocupações com
essa ordem de problemas passaram
para um plano secundário.
Uma das coisas que hoje mais
interessa é saber o que representa
o conjunto das concepções míticas
no sistema de vida em geral, sobretudo nas instituições e nos ritos religiosos. E já nos dias de Ehrenreich, um jovem autodidata, vindo
da Alemanha, Curt Unkel - que
depois adotou o nome Nimuendajú,
com o qual os índios o batizaram
- esteve durante anos com um
grupo guarani no interior do Estado de São Paulo, recolhendo os textos básicos de sua mitologia, relativos à criação e à destruição do
mundo, bem como às peripécias dos
heróis gêmeos, narrativas que lhe
serviram para descobrir as raízes
do comportamento religioso daqueles silvícolas. O seu trabalho, "Die
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Sagen von der Erschaffung und
Vemichtung der Welt als Grundlagen der Religíon der ApapocúvaGuaraní", publicado em 1914 na
Zeitschrift für Ethnologie, chamou
a atenção dos especialistas, ainda
mais porque se tratava de uma tribo, os guaranis (ou, mais precisamente, de um subgrupo deles, os
apapocuvas) , sobre os quais existia abundante literatura desde remotos tempos. Nela, porém, não se
torna explícito o que de essencial
vieram a revelar as pesquisas de
Nimuendajú. E isto era de estranhar, pois os autores dos relatos
eram missionários jesuítas, que viveram e trabalharam. nas Missões
por eles fundadas entre os guaranis do Brasil e do Paraguai. É bem
verdade que uma leitura atenta, que
hoje se faça de quanto os padres da
Companhia deixaram consignado
no papel, nos ensina que nas entrelinhas se esconde, embora não raro
com graves distorções, muito do
que Nimuendajú nos deu a conhecer. Mas é que, salvo exceções, os
autores daquelas fontes primevas
não tinham em mira a compreensão da cultura dos guaranis. O .seu
objetivo era catequizá-los e tudo o
que nas tradições indígenas lhes pa-
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Figura 4. Curt Nimuendajú
1945) (Foto Harald Schultz).

( 1883-

recesse contrário à doutrina que
pregavam era tido, desde logo,' como erro ou superstição.
Ora, a atitude de Nimuendajú
era outra. Sem partir das premissas
de qualquer doutrina religiosa,
ideologia ou posição teórica, esforçou-se por descobrir, pela observação direta no dia-a-dia do convívio,
•
o que os guaran1s
pensavam e como pensavam. E já que a existência deles é impregnada, em todos

os sentidos, de um espírito místico
excepcional, procurou conhecer a
sua religião e os mitos correspondentes. Conseguiu provar, entre outras coisas, que as freqüentes migrações dos guaranis na direção do
Nascente nada tinham a ver com
intuitos de conquista, mas eram
motivadas por sua mitologia escatológica, pela crença de estar iminente a destruição do mundo por
um cataclisma, do qual se escaparia obtendo refúgio na Terra sem
Males, situada além do oceano.
Eram movimentos messiânicos, que
tinham por fundamento os mitos
da tribo e que talvez fossem desencadeados, de caso em caso, por
fatores exógenos, tais como situações de penúria, ou atritos com
gente estranha.
Essa contribuição de Nimuendajú à Etnologia brasileira vale pelos
resultados positivos e também pelo
início que deu a uma nova orientação no estudo dos mitos indígenas
em sua relação com os ritos, cerimônias e demais aspectos da cultura. Todavia, são ainda um tanto
escassas na Etnologia do Brasil as
obras em que se analisam em profundidade a significação e as funções da mitologia no contexto glo-

bal de um sistema de vida. Algumas
poucas foram elaboradas com material consistente e com recurso a
perspectivas teóricas e métodos
científicos de interpretação, o que
faltava a Nimuendajú naquele seu
trabalho pioneiro.
Em geral, os autores interessados
na cultura espiritual se dedicam de
preferência à descrição do sistema
religioso propriamente dito, sem
dar muita ênfase à interpretação
dos mitos. Razoável equilíbrio se
encontra na obra de Darcy Ribeiro
sobre Religião e Mitologia Kadiuéu
(Rio de Janeiro, 1950). Nota-se
nela também o empenho de mostrar que, apesar de composta de
elementos de variada procedência,
a mitologia dos caduveus, do Sul
de Mato Grosso, é um conjunto de
textos que exprime toda a configuração sócio-cultural.
A mitologia e a religião dos
mundurucus, do Tapajós, tem sido
objeto de várias publicações, entre
elas algumas de missionários franciscanos. O trabalho mais completo
e sólido, Mundurucú Religion
(Berkeley e Los Angeles, 1958), é
da autoria de Robert F. Murphy,
que realizou intensiva pesquisa de
campo em colaboração com a espo- ·
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sa. Neste livro não só encontramos
o que o autor descobriu sobre he.
.
ro1s m1t1cos e esprr1tos, xamarusmo
e feitiçaria, cerimonialismo e mitologia, mas também considerações
muito elucidativas sobre a reação
dos mundurucus ao trabalho de catequese dos franciscanos e a outras
influências do mundo dos brancos.
Murphy conseguiu mostrar que,
apesar de quanto possa haver mudado desde a pacificação da tribo,
esta se aferra, em última análise,
ao paradigma de sua tradicional visão do mundo. Basta ler as poucas
páginas em que reproduz a versão
da Bíblia, tal como lha narraram
os índios, para se compreender que
os ensinamentos transmitidos pelos
frades foram reinterpretados em
termos da religião mundurucu, em
vez de ter ocorrido a conversão para o Cristianismo.
Na Etnologia brasileira contemporânea, que afinal ultrapassou as
fronteiras do simples registro de
textos míticos, passando para o
campo das análises e da interpretação, não se encontram, como era
vezo na Europa novecentista, especulações filosóficas sobre a "verdade" das narrativas, as suas eventuais origens astrais e os roteiros
;

.
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de sua difusão através do continente. Ao lado das geniais eluc-ubrações de Claude Lévi-Strauss, em
termos estruturalistas, sobre o pensamento selvagem, e o mítico em
particular, começam a aparecer estudos em que os mitos são interpretados enquanto tais e também
- o que é fundamental --:-- no contexto das cerimônias e de outros
padrões de determinadas culturas.
A este respeito, vejam-se, por exemplo, o artigo de Pedro Agostinho
publicado na revista Universitas
(Salvador, 1970) sobre o mito das
origens entre índios xinguanos e a
sua magnífica dissertação Kwar'ip :
Mito e Ritual no Alto Xingu (São
Paulo, 1974). Quer nos parecer
que neste livro, mais do que em
qualquer outro que trate de índios
brasileiros, se evidencia, à luz de
dados concretos e de uma inteligente interpretação, a trama de relações entre tradição mítica e
comportamento ritual, problema
que de há muito é objeto de discussão na teoria etnológica.
Não vamos aqui comentar outras
obras, igualmente importantes para o conhecimento da religião dos
silvícolas. Uma visão de conjunto,
que poderia ser objeto de todo um
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vol11me, nos daria, além das interpretações contidas nos diferentes
trabalhos, a fortalecedora convicção de que a Etnologia do Brasil
não parece correr o perigo de enclausurar-se na armadura dos rígidos postulados de determinada teoria ou "escola", mas, ao contrário,
enveredar por caminhos que lhe
possam servir para melhor compreender a realidade.
Mudança de cultura e aculturação

Em nosso País, como alhures, os
f enômenos decorrentes do contacto
de sociedades tribais e de suas culturas com representantes do mundo
civilizado foram por largo tempo
havidos como de pouco ou nenhum
interesse para o conhecimento etnológico. Quanto mais profundos
os efeitos da presença do europeu,
mais "perdidas'' se consideravam as
respecti~as populações como objeto de pesquisa. O que se procurava
era descrever e compreender o "homem primitivo" em sua autenticidade original. E mal alguns poucos
!obrigavam a medida em que a análise sistemática das reações ao contacto pode revelar o que de específico se manifesta nos sistemas de

vida tradicionais dos aborígines.
Não se imaginava que - à semelhança do que se dá no domínio da
Biologia ou da Medicina, em que,
por exemplo, o estudo dos fatos da
fisiologia patológica é uma das
chaves para o entendimento da fisiologia normal do organismo - a
observação metódica dos distúrbios ou até de crises causados pela
interação de sistemas sócio-culturais díspares nos ensina muito a
respeito do funcionamento de cada
um deles.
Daí o aparente paradoxo de que
apenas com a aceitação da teoria
funcionalista introduzida no
Brasil na década dos trinta - , que
em princípio insistia numa visão
sincrônica, opondo-se à evolucio·
nista e à histórico-cultural, essencialmente diacrônicas, o interesse
de numerosos etnólogos se voltou
para o estudo dos fenômenos aculturativos. Só que, por muitos anos,
e em virtude das limitações inerentes ao método, se tratava, antes de
mais nada, de descobrir os resulta·
dos de um processo de mudança,
sem levar em conta o problema da
dinâmica deste. Bronislav Malinowski, o grande mentor dos funcionalistas, somente no fim da vida
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iria preocupar-se com a formulação de leis ou princípios gerais que
a pudessem explicar.
No Brasil, exceção feita a algumas tentativas preliminares, foi
Herbert Baldus, discípulo de Richard Thurnwald, representante da
escola funcionalista na Universidade de B.erlim, que teve o mérito não
só de chamar a atenção dos estudiosos das culturas nativas para o alcance teórico e prático das pesquisas neste campo, mas também de
mostrar o grau em que variam, de
uma tribo para outra, as influências do mundo dos brancos e mestiços. Dos oito trabalhos insertos
em seus Ensaios de Etnologia Brasileira (São Paulo, 1937), dois são
dedicados às transformações devidas ao contacto com gente civilizada. Num deles, "A mudança de
cultura entre índios no Brasil", expõe em forma de sinopse, além de
algumas considerações teóricas,
uma série de dados concretos por
ele colhidos entre grupos nativos
que visitara no sul e no centro do
País. O conjunto evidencia o fato,
.
,
.
.
que muitos na epoca pareciam ignorar, de que as diferenças notadas
na transformação das várias culturas resultam tanto do que há de
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único e peculiar na configuração
original de cada uma delas quanto
da extraordinária variedade dos fatores presentes nas situações de
contacto.
Em seus primeiros escritos sobre
o assunto, Baldus se refere apenas
de passagem a aspectos da dimensão temporal. Iria f azê-Jo, ainda
que de forma não sistemática, em
outros trabalhos. Em alguns deixa
bem clara também a necessidade de
não se discernirem apenas as tendências da aculturação em tal ou
qual grupo, mas de se conhecer todo o sistema de cultura quando se
pretender traçar diretrizes para
uma ação ind~genista racional e eficiente, que, ninguém o contesta, há
de reger-se por princípios gerais,
mas cuja concepção deve, ao mesmo tempo, ser bastante flexível para adaptar-se aos múltiplos problemas existentes ou emergentes no
tão heterogêneo quadro das populações nativas.
Somente em 1949 começam a
aparecer estudos monográficos com
referência à aculturação de determinadas tribos. Dentre os primeiros
merece destaque o de Charles Wagley e Eduardo Galvão sobre os tenetearas, índios tupis espalhados

por grande parte do território maranhense. A pesquisa foi feita em
dois períodos, com intervalo de
três anos, o que possibilitou apreender em medida razoável o que de
relativamente constante e o que de
aleatório havia no caminho da integração desses aborígines na sociedade nacional, processo que na
época, entre eles, se afigurava muito menos conflituoso do que na
quase totalidade dos casos.
Em oposição ao caráter predominante em alguns dos primeiros
trabalhos sobre aculturação, vieram a fortalecer-se, por volta de
1960, novas tendências na discussão dos fenômenos de mudança.
Até então os autores haviam concentrado o seu interesse nos fatos
observáveis nos sistemas de vida do
silvícola e no registro das transformações produzidas pela presença
do branco.
Era esta uma visão falha ou incompletâ, porquanto as transformações, na medida em que não se
reduzem à simples incorporação de
elementos culturais estranhos e assumem as características de um genuíno processo de aculturação, há
sempre o contacto, mais ou menos
constante e intenso, de grupos hu-

manos culturalmente diferentes, que
se influenciam mutuamente. Ou
seja, a aculturação não é um processo unilateral, embora possa, e
em geral é o caso, afetar em grau
maior um dos grupos ern conjunção do que o outro. A esta altura
convém lembrar, entre parênteses,
que em algumas partes da Amazônia se constituíram e ainda se constituem, pelo processo aculturativo,
configurações híbridas, resultantes
da fusão de sistemas sócio-culturais
díspares, uma espécie de "culturas
marginais", das quais é difícil dizer
se são índias ou caboclas.
Esses e outros fatos levaram alguns etnólogos a estudar paralelamente grupos indígenas e popula. ou menos mestiças
. que
çoes mais
com elas vivem em contacto direto
ou indireto e de que dependem em
grande parte para a sua sobrevivencia.
Um dos primeiros, se não o primeiro, a acentuar a importância do
conhecimento das comunidades regionais caboclas para uma compreensão melhor da aculturação
dos índios foi Eduardo Galvão, numa conferência, "Estudos sobre a
aculturação dos grupos indígenas
no Brasil", feita em 1953 por oca-
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sião da I Reunião Brasileira de An- o Mundo dos Brancos - Uma [n ..
tropologia e publicada na Revista terpretaçao Sociológica da Situade Antropologia (São Paulo, 1957). ção dos Tukúna (2.ª edição; São
As sucessivas pesquisas que levou Paulo, 1972) e A Sociologia do
a cabo na Amazônia entre silvíco- Brasil Indígena (Rio de Janeiro,
las e grupos caboclos demonstra- 1978). Para melhor marcarem a
ram ou ilustraram o acerto desse sua posição, Cardoso de Oliveira e
postulado. Dele decorrem, aliás, em outros autores rejeitam o nome de
última análise, os princípios bási- Etnologia para a disciplina a que
cos da Ecologia Cultural.
se dedicam, preferindo chamá-la de
Outra tendência dominante na Antropologia Social. A sua prediEtnologia brasileira contemporâ- leção pelo estudo da realidade sonea, sempre que se trata de inves- cial decorre em parte de sua forma.
.
,, .
.,.,
.
tigar processos de mudança, é uma çao un1vers1tar1a, nao raro mais
ênfase maior nos aspectos sociais sociológica, e em parte do propódo que nos culturais. Há os que sito de oferecerem uma contribuiacoimam de "culturalistas" os que ção mais direta para a política indiestudam a transformação das cul- genista. E não há como negar que
turas indígenas enquanto tais e que, entre os problemas práticos a exiem sua opinião, se esquecem do girem urgente solução se encontram
fato, aliás elementar, de que a in- os que dizem respeito às relações
teração se dá, antes de mais nada, sociais e sócio-econômicas do silentre grupos humanos. Para exem- vícola com a população nacional.
plificar a nova orientação, deliberadamente mais sociológica do que Referências bibliográficas
etnológica, citamos três das obras
de Roberto Cardoso de Oliveira,
Para uma visão compreensiva da liteum dos mais competentes cientistas ratura que trata das tribos indígenas de
nosso País se recomendam os dois alenbrasileiros nessa área de estudos. tados volumes da Bibliografia Crítica da
São elas: Urbanização e Tribalis- Etnologia Brasileira, de Herbert Baldus:
mo - A Integração dos Índios Te- o primeiro publicado em São Paulo no
rêna nr1ma Sociedade de • Classes ano de 1954; o segundo na cidade de
Hannover na Alemanha, em 1968, dois
(Rio de Janeiro, 1968), O lndio e anos antes da morte do autor. O terceiro
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está sendo organizado por Thekla Hartmann, etnóloga do Museu Paulista.
A título de orientação preliminar,
indicam-se, a seguir, numa seleção um
tanto aleatória, alguns dos trabalhos
mencionados no texto.
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