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APRESENTAÇÃO

Em 1977, o editor do Boletim Informativo e Bibliográf1eo de Ciências Sociais.
Fernando Uricoechea, pediu a Eduardo Viveiros de Castro e a mim um ensaio bibliográfico a ser utilizado por estudantes que estão começando a estudar sociedades tribais e por especialistas de outras áreas. O ensaio que se segue, consideravelmente limita<to por problemas de espaço. foi publicado no segundo número do citado boletim e como suplemento da revista Dados, n<! 16. Acreditamos que este
ensaio seja útil e, ao republicá-lo. adicionamos novos itens e incluímos as traduções em português, quando estas existem e incluindo os endereços de certas entidades que editam publicações mas não são editores comerciais. Gostan'amos novamente de insistir em que não pretendemos esgotar o assunto: esta é uma introdução
à literatura. Informação bibliográfzca mais completa pode ser encontrada em outras
fontes, especialmente no terceiro volume da Bibliografia Crítica da Etnologia Brasi·
leira, já terminada mas necessitando de editor.
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CAPÍTUL07
PONTOS DE VISTA SOBRE OS ÍNDIOS
BRASILEIROS: UM ENSAIO
BIBLIOGRÁFIC0 1

A bibliografia sobre as populações indígenas brasileiras é numerosa e aumenta
..rapidamente. Qualquer tentativa de abordar criticamente toda essa literatura exigiria volumes. A consulta dos resumos bibliográficos disponíveis em várias bibliotecas
(no Rio de Janeiro: Museu Nacional e Museu do fndio) pemúte descobrir o que foi
escrito sobre qualquer sociedade indígena. O que não é fácil descobrir, para o leigo,
é por que wn autor se deu ao trabalho de escrever o que escreveu, e por que alguém
quereria ler e~ coisas. Este ensaio pretende context113)jzar uma parte da bibliografia recente sobre grupos indígenas.

1. FONTES BÁSICAS SOBRE OS f NDIOS BRASILEIROS
Existem algumas excelentes fontes bibliográficas sobre os índios brasileiros.
Listas de bibliografias já publicadas encoi:itram-se em "Bibliografia de Bibliografias
Antropológicas: as Américas" (Gibson 1970); e "Bibliografia das Bibliografias Antropológicas das Américas" (Jaquith 1970); e "Bibliografias Etnográficas" (O'Leary
1970).
Quem quiser estudar algum assunto específico, ou uma tribo em particular,
ainda deve começar pelo Handbook of South American Indians {Steward 19461950), e pela Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira, vols. 1 e II, de H. Baldus.
O Handbook, embora desatualizado; ainda é útil. A obra de Baldus {1954 e 1968) é
a fonte bibliográfica mais importante, trazendo cerca de 2.900 referências comentadas. Uma característica valiosa são seus índices por assunto, por autor e por tribo,
que nã'o se encontram nas outras bibliografias citadas adiante . O segundo volume da
Bibliografia foi publicado em 1968 e está desatualizado ; um terceiro volume está
sendo preparado por Thekla Hartmann, da Universidade de ~ão Paulo. Outra bibliografia útil é a de Timothy O'Leary (1963), que cobre toda a América do Sul. Ela
Agradecem<Ys as sugestões dos Professores Roberto Da Matta, Júlio Cezar Melatti e Thekla Hartmann , que leram versões anteríores do trabalho, mas que não têm responsabilidades pelo resultado final.
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traz apenas índice por tribo, sem indicação separada por autor ou assunto. O suplemento bibliográfico anual publicado pelo Musée de l'Home, Bibliographie Américaniste (Guyot 1972), n!'o pôde ser consultado pelos autores deste ensaio; mas
Jackson (1975: 307) diz que ele é bom e atualizado.
Alguns bons ensaios bibliográficos organizam o material em termos históricos
ou teóricos. Podemos citar Baldus (1954: "Introdução"; 1960; 1968 : "Introdução"), Fernandes (1956-1957), e wna revisã'o das etnografias tecentes sobre a América do Sul setentrional (Jackson 1975). Este último trata basicamente do Brasil
setentrional (Norte amazônico), Colômbia, Venezuela e Guiana. Thekla Hartmann
publicou wn trabalho sobre a bibliografia alemã de 1966 a 1976, que trata da Etnografia brasileira (1977). Fuerst (1972) compilou uma bibliografia sobre ''Problemas
da Política Indigenista na Amazônia Brasileira (1957-1972)" que é de muita utilidade nessa questlo (ver também Agostinho et alii 1972 e Fuerst e Grünberg 1969).
1 Em domínios conexos, um ensaio bibliográfico (Magalhães 1974), e uma " Bibliografia de Lingüística Indígena Brasileira" (Maga1hães 1975) sã'o indispensáveis na área
da Llngüística. Também o Summer Institute of Linguistics publica periodicamente
1
suplementos bibliográficos sobre os trabalhos de seus pesquisadores (indexação por
língua estudada). Na Antropologia física, o trabalho mais geral ainda é o de Castro
Faria {1952). Quanto à Pré-História e â Arqueologia, aparentemente nfo há wna
bibliografia compreensiva, e o leitor deve consultar trabalhos específicos sobre áreas
e temas. Deve consultar, porém, Simões (1972).
O melhor livro de caráter geral sobre os índios brasileiros é, sem dúvida, o
Índios do Brasil de J. C. Melatti (1972). Trata-se de wna excelente introdução ao
tema, onde o autor discute muitos tópicos de interesse tanto para o antropólogo
quanto para o leigo, desde a pré-história até a situação atual. Sua linguagem é simples, sem teaticismos, mas nfo é superficial.
Várias coletâneas de artigos têm aparecido, permitindo o acesso a trabalhos
até entlo dispersos em publicações obscuras, em tomo de temas variados (ecologia,
organização social, religião); aqui se incluem as de Schaden (1972, 1976), de Gross
(1973), de Lyon (1974), de Galvlo (1979) e este volume. O livro de Lyon (1974)
congrega alguns dos melhores trabalhos e traz uma excelente bibliografia.
Alguns periódicos trazem informações importantes sobre fudios. Os mais
antigos Sfo a Revista do Museu Paulista (Sfo Paulo), a Revista de Antropologia
(Sfo Paulo), o Boletim do Museu Paraense Eml1io Goeldi (Belém) e o Boletim do
Museu Nacional (Rio de Janeiro). Notável também sfo a Série Antropológica, publicada pela Fwiaaçlo Universidade de Brasília, e as publicações do Museu do
mdio (Rio de Janeiro). A Fwidação Nacional do fudio, depois de ter encerrado o
seu lnfonnativo FUNAI, publica agora a Revista de Atualidade Indígena, bimensal
(FUNAI 1977), encontrada em livrarias e bancas de jornal, além das representações
da FUNAI. Além de artigos ilustrados, certos números trazem um pequeno artigo
bibliográfico que será bastante útil. No número 2 (Ano 1), por exemplo, há wna
lista de publicações periódicas que é mais completa que a que damos aqui.
Nas páginas que se seguem, indicaremos os livros ou artigos que tragam bibliografias particulannente interessantes para quem estiver interessado em tópicos espe136

cíficos. Qualquer bibliografia - esta por exemplo - está desatualizada a partir do
momento em que foi escrita, de modo que se deve estar atento a trabalhos recentes.
Também neste ensaio nf'o temos a pretensão de exaustividade. Visamos introduzir
às diferentes correntes de pensamento e ao material já publicado (ou em via de publicação) sobre os índios brasileiros. Uma pesquisa profwida e especialmda deve
sempre ir além das bibliografias publicadas, até os manuscritos talvez perdidos em
algum arquivo, e, por vezes, até o campo.
11
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2. O ESTADO E OS {NDIOS
Em linhas gerais, a política indigenista brasileira nf'o apresentou mudanças
históricas concretas. Oscilou é verdade - desde l SOO - entre o reconhecimento do
direito indígena à terra, esboçando tentativa de coibir a exploraçã'o dos nativos pe·
los colonos missionários, e medidas violentamente repressivas, que sustentavam a
"guerra justa", o "descimento" e a escravizaçã'o dos índios. Mas a tendência pro·
funda - que se nota também em outros domínios (Faoro 1975) - foi a de um progressivo aumento do controle estatal sobre a vida dos grupos tribais, mesmo através de uma metamorfose que, dividindo o trabalho, deixava aos colonos e às frentes
de expansão a tarefa de eliminar os grupos "rebeldes" ou incômodos.
Há várias obras que analisam a legislaçfo e a política do Estado colonial diante das populações encontradas pelos portugueses. O trabalho mais extenso, r~lativo
ao período 1500-1760, é o de J. Hemming (1978). Naud (1970) compilou documentos sobre o índio brasileiro de 1SOO a 1822, onde se destacam as Cartas Régias
que orientam a atitude dos colonos diante do gentio. Kieman (1949, 1954) e
Thomas (1968) escreveram análises específicas sobre a política indigenista no período colonial. Para o Império, Moreira Neto (1971) traz uma excelente documentação. Esse autor, especialista em política indigenista, tem um breve trabalho histó·
rico geral (1967), onde descreve os processos de convergência e afastamento entre a
legislaçã'o formal e a prática do contato entre índios e brancos.
No começo do século XX, a luta entre os colonos do Sul do país e os Kaingang e Xokleng motivou discussões acirradas sobre o destino dos índios. Cientistas
como Von Thering propunham a elinúnação dos indígenas (Moreira Neto 1967;
Ribeiro 1970: 129). Mas a visã'o positivista vitoriosa, dominante no movimento re·
publicano, conseguiu a criação. do Serviço de Proteção aos fndios em· 1910, visando
garantir a integridade dos grupos tribais de forma que pudessem espontaneamente
aceder às luzes da civilização. A Igreja e o Estado separam-se, e o assistedcialismo
do SPI rejeita a catequese. Ribeiro (1962, 1970) apresenta wna história detalhada
da política indigenista desde a criação do SPI, além de uma boa bibliografia nessa
área (ver Ribeiro 1970:451452).
Oliveira ( 1947) e Otávio (1946) compilam e analisam a legislação brasileira
sobre o índio, sendo que o último acompanha as mudanças históricas na definição
do status do índio diante do Direito. Amaud (1973) e Turner (1971a) discutem
~pectos da legislação recente, especialmente o Estatuto do indio, que pode ser con·
sultado em uma publicaçlo da FUNAI (1975). Documentos históricos importantes
são as publicações do Apo~tolado Positivista do Brasil{l909, 1910a, 1910b, 1912;
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cf. Ribeiro 1970), que discutem a questão indígena e a atuaçfo do SPI à luz dos
princípios positivistas. Os Anuários do SPI contêm informações detalhadas. O Conselho Nacional de Proteção aos Índios (1946) é uma bibliografia preciosa sobre
Rondon e os primórdios do SPI.
Alguns livros de História do Brasil trazem informações e análises sobre a relação entre o &tado e os índios. P. Carneiro da Cunha (1960), Garcia (1956), Marchant (1943), B. de Magalhães (1935) podem ser citados como os que discutem
mais detidamente o tema. Capistrano de Abreu {Abreu 1976) é wn dos historiadores
mais importantes que estudaram o período colonial, nesse aspecto. Os trabalhos
de Fernandes {1960, 1963) sobre os Tupinambá discutem aspectos do contato entre
os indígenas do litoral e os conquistadores europeus, além de trazerem uma copiosa
bibliografia sobre ·os primeiros cronistas. Um artigo de Melatti ( 1977) é uma boa introdução geral ao assunto.
·
Ribeiro e Cardoso de Oliveira (1960a, 1968, 1976) discutem extensivamente
os processos históricos da penetração da sociedade nacional nos territórios indígenas (ver adiante, seçfo sobre Cultura e Mudança Social), em termos da natureza das
frentes de expansão, e, posteriormente, das modalidades de integração e assimilação dos grupos indígenas ã sociedade nacional e sua estrutura de classes. Análises
mais detalhadas sobre o papel dos Postos Indígenas ou sobre o papel do SPI/FUNAI
em geral dentro do processo de assimilação do índio podem ser examinadas em
Cardoso de Oliveira (1960b), Ribeiro (1962), Baldus (1962), Soares Diniz (1963),
Junqueira (1967), Melatti (1967), Santos (1970), Stauffer (1959/ l 960) e Carvalho
(1979).
A situação atual da política indigenista brasileita tem sido examinada por àlgumas publicações estrangeiras, especialmente Dostal (1972). Fuerst (1972), Davis
(1978), Davis e Mathews (1976), e nas revistas Survival lntemational Review (Survival International 1975) e IWGIA Documents (IWGIA 1970), e também pela
CNBB (1977). A imprensa tem ventilado discussões (e denúncias) sobre os nunos
majs recentes da questão do índio e suas terras, através de declarações do Ministério do Interior, da FUNAI, de representantes da Igreja, e dos grupos cíveis de
apoio às lutas indígenas como as Comissões Pró-f ndio e ANAÍ. Uma consulta aos
arquivos dos periódicos é indispensável para o exame desses pontos (especialment.e o Estado de São Paulo, a Folha da Tarde e o Jornal do Brasil). A Revista de
Cultura Vozes (1976) traz um número sobre a política indigenista no Brasil com artigos de antropólogos, missionários e indigenistas. As publicações da Comissão
Pró-fndio do Rio de Janeiro (Comissão Pró-Índio 1978, 1979) também são fontes
importantes.

3. A IGREJA E OS ÍNDIOS
Em grande medida, a história dos índios após o descobrimento do Brasil é a
história da Companhia de Jesus neste país. A partir de 1549, com a chegada dos
primeiros missionários jesuítas, a colonização do novo continente encontra-se oficialmente justificada pela necessidade de conversão do "gentio". Assim, a Igreja
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e o Estado português estiveram profundamente associados no trabalho de redução
(em sentido lato) das populações indígenas; o que não impediu que a Igreja e o
Estado, quanto à questã'o indígena, tenham entrado em conflito inúmeras vezes.
O índio toi, de início e sobretudo, um pagão. Isso ao mesmo tempo legitimava o extermínio guerreiro dos grupos tribais e exigia o trabalho missionário de
conversão. Tais objetivos ora convergiam, ora contradiziam-se; para os colonos, o
trabalho dos missionários era wn estorvo que criava competição pela mão~e-obra
indígena. Choques entre civis e missionários foram constantes na época colonial
(por exemplo, a passagem do Padre Vieira pelo Maranhão - ver Southey 1962,
tomo N). A Coroa portuguesa, por sua vez, ora alinhava entre os civis, ora entre os
missionários, conforme os grupos de pressão envolvidos. Neves .(1978) faz wna excelente análise da ideologia da catequese no Brasil e seu,s aspectos institucionais os aldeamentos, os métodos pedagógicos. Metraux (1943) tem um breve artigo sobre as missões jesuíticas.
No século XIX, leis e decretos de 1843-1845 autorizavam a vinda dos capuch.iflhos para o Brasil e dispõem sobre a instrução cívica e religiosa dos índios; o
cargo de Diretor de f ndios, abolido em 1798, é reinventado.
Com a criação do SPI, em meio à maré positivista e secularizante da República - separação entre a Igreja e o Estado - o Estado define uma política que,
além de permitir a entrada de missões protestantes, vai retirar muito do poder da
Igreja sobre os índios - embora não proíba sua atividade (o que quase veio a ocorrer há pouco). Desde então, a atividade missionária vem perdendo legitimidade institucional, embora se mantenha organizada, sendo capaz de atingir regiões inacessíveis às agências estatais.
Atualmente, assistimos a uma radicaliza~o das posições da lgr~ja e do Estado. A CNBB, através do Conselho lndigenista Missionário (CTh11), tem assumido ·posiçoes que implicam a defesa dos grupos indígenas ameaçados pelos projetos agropecuários intensivos, em geral com capital estrangeiro, apoiado pelo Estado. A
Igreja tem criticado veementemente o INCRA, a SUDAM e outros órgãos do Ministério do Interior que implementam a política de colonização interna. Na verdade, a
questão das terras indígenas - ponto focal das denúncias da Igreja - é apenas parte
de wn problema mais geral, que é o das políticas de ocupação do interior brasileiro. O Ministério do Interior, apesar de vacilações, persiste em um projeto de integração rápida dos grupos indígenas à Sociedade nacional; e contra isso, especialmente
nas conseqüências fatais que acarretará, levanta-se o CTh11, as publicações da Comissão Pró-Índio (1978) e Porantim (1978).
Nesse panorama, a tarefa missionária tem sofrido questionamento e redefiniÇOes radicais. Em primeiro lugar, há correntes dentro da Igreja que, ao rejeitarem os
princípios que orientam a expansão capitalista brasileira, assumem a defesa das
sociedades indígenas enquanto exemplares de uma crescente conscientização da
influéncia extra-religiosa da atividade missionária; isso, por um lado, leva a wna
maior sofisticação das técnicas de catequese (adaptar mitos a narrativas bfblicas
etc.), mas por outro lado sugere impasses de difícil solução. O postulado - antro139
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pologicamcr1te pouco sustentável - de wna compatibilidade intrínseca entre a
ideologia católica e as culturas indígenas procura resolver tal impasse; sugere~e um
aprofundamento antropológico do missionário com o objetivo de adequar sua
mensagem à cultura indígena, e estimula-se wn processo de mudança social qµe
encurte o caminho. Em outra direção, boa parte da atividade da Igreja junto aos
grupos tribais tem-se limítado - oportunamente - a um trabalho de base, de conscientização dos direitos civis dos índios e de defesa da integridade física e territorial desse segmento da população brasileira. Em termos puramente formais, isto é,
sem atentarmos para o conteúdo ideológico dos discursos da Igreja atual, assistimos à continuação da l!!tª-.@mpetitiva entre Igreja e Estado pelQ.JndiQ~ brasileiro,
que lança raízes profundas na história do Brasil.
Os documentos da Igreja que devem ser ·consultados para um exame da posição atual do problema são: o Boletim do CThil, bimensal, que traz wna discussfo
programática e detalhada das questões da terra indígena, da atividade da FUNAI;
discute também a ideologia atual da catequese e traz wn balanço muito útil das referências aos índios na imprensa. Sugerimos a leitura do Boletim, Ano 4, nq 13;
Ano S, n'? 31; Ano 6, n<? 34, e Ano 8, n<? 57, para os aspectos teóricos da nova catequese. "Y-Juca-Pirama, o f ndio: Aquele que Deve Morrer", um ~ocumento de
urgência assinado por bispos e missionários sobre o problema indígena, também é
importante. Em CNBB (1977) temos wn resumo da posição da Igreja quanto aos
problemas da colonização do Brasil.

4. AN1ROPÕLOGOS E ÍNDIOS

(

A Antropologia é o estudo comparativo das sociedades hwnanas; disciplina
que lança suas raízes no Iluminismo, tornou-se possível graças ã expansfo colonial
européia. Uma das observaçOes mais importantes que foram feitas sobre os índios
brasileiros, a partir dos estudos antropológicos, foi a de que existe uma enorme
variação entre os grupos. Nã'o existe um só "índio brasileiro" (como se crê até hoje, graças aos manuais de ensino elementar), mas muitos grupos diferentes de índios
brasileiros, que falam línguas diversas, possuem adaptações temológicas diversas,
vivendo em diferentes ambientes, e diferindo radicalmente quanto aos padrões de
ocupação do território e ã organização social, à cosmologia, e quanto ã situação de
contato com a sociedade brasileira.
O enfoque do interesse dos antropólogos em sociedades tribais muda. Fernandes (1956-1957) e Baldus (1968) observam a importância crescente dos problemas
de mudança cultural, organização social e religião nos estudos sobre os índios bra~
sileiros. Recentemente, outro interesse veio à tona: a ecologia do habitat dos índios
e as formas de adaptação a ela. Novas questões foram levantadas nas áreas de organização social, como a posiçã'o das mulheres, e da religi!'o, como o uso dos alucinógenos. Em ambos os casos, o motivo do iRteresse nesses temas está claramente associado a questões em pauta na sociedade dos investigadores - pois os índios não mudaram quanto a isso, enquanto os interesses antropológicos-sim, e radicalmente.
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5. MATERIALISMO CULTURAL
Um livro de Meggers que acaba de ser traduzido - Amazõnia: a ilusão de um
paraíso -, e que foi muito comentado, é um exemplo do grande número de trabalhos recentes sobre as relações entre o homem e o meio ambiente. Tais estudos
defendem, em geral, a idéia de que as possibilidades do ecossistema determinam
certos traç0s da organização social e da religião de um grupo. Meggers (1977) representa um caso-limite dessa posição, e reduz coisas como tamanho da aldeia, restrições sexuais pós-parto, aborto, guerra, feitiçaria e "amor à liberdade" a causas materiais. Carneiro (1960, 1961), replicando trabalhos anteriores de Meggers (1954,
1957), procura demonstrar que o tamanho da aldeia não está determinado pela infertilidade dos solos amazônicos ou pela agricultura de coivara. Baseando-se em estudo detalhado das roças Kuikúru (Alto-Xingu), mostra que wna aldeia populosa
pode manter-se na mesma área indefinidamente . Assim, tamanho da aldeia e deslocamentos devem ser correlacionados com outros fatores. Além disso, afirma Carneiro que um excedente alimentar poderia ser produzido, por esses grupos, sem
mudança tecnológica, pois cada indivíduo trabalha apenas cerca de duas horas diárias em sua plantação de Ilijllldioca. Esse foi também o tema de um artigo brilhante
de Marshall Sahlins (1978), que reinterpreta o material existente para demonstrar
que as sociedades "primitivas", "tribais", foram a "primeira sociedade de abundânSia". Bamberger {1967, 1971) também afirmou haver sérios erros de avaliação da
ecologia dessas regiões, que levaram a enganos na interpretaçã9 dos princípios causais da organização so cial. Gross (1975), fazendo um bãianço da controvérsia, dirá
que o tamanho, forma e permanência das povoações, a complexidade social e os pa·
drões de guerra podem variar de acordo com diferenças, não da disponibilidade de,
produtos agrícolas, mas de proteína animal que é relativamente escassa na Amazônia, em razão da ausência de grandes animais gregários. Outros estudos (Ross,
1978) sugerem que a cosmologia e os tabus alimentares estão determinados por
variáveis ecológicas, e s!o o resultado de uma adaptaçfo do homem aos animais
na regiã'o amazônica. Reichel-Dohnatoff {1976) sugere que a riqueza simbólica da
cosmologia dos índios Tukano é um "modelo para a adaptação ecológica" e expri·
me a precisa consciência dos índios quanto à necessidade de normas adaptativas.
Tanto Gross (1975) quanto Ross {1978) e Jackson (1975) fornecem boas bibliografias para os que se interessam por esses tópicos.
A maioria dos trabalhos que seguem essa orientação procura reduzir a cultura - parentesco, casamento, residência, e mesmo o simbolismo, a nútologia e a religião - às condições materiais em que se encontram as sociedades estudadas. A
articulação proposta é, em geral, simples e unidirecional; nfo se levam muito em
conta os tipos de variação observados (dentro do mesmo habitat), e tampouco há
wna teoria explícita sobre ~~za da ~cie~ - além da noção de adaptação
ecológica. Outros autores têm demonstrado que inúmeros fatores concorrem para
as mudanças de aldeia e de roças (ver especialmente Butt 1970).
Um dos resultados positivos desses novos interesses, porém, é que a pobreza
dos estudos sobre o uso indígeiia do meio ambiente - característica das décadas·
passadas (uma das poucas exceções é Ribeiro 1955) - deu lugar a um bom número
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de análises detalhadas (Carneiro 1960, 1961, 1970; Silverwood-Cope 1972; e Smole
1976, que traz wna bibliografia razoável).

6. ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Os antropólogos estudam as formas de organização social - entre elas os sistemas de parentesco - a fim de responder a algwnas questões fundamentais. Entre
estas, estão: Qual a natureza das sociedades tribais? Que princípios as organizam?
Como elas se mantêm historicamente? Quais as variações estruturais capazes de serem estabelecidas entre essas sociedades? Como mudam essas sociedades?
Um dos focos dos estudos de organização social é a desaição e análise dos
sistemas de parentesco. A preocupação com a natureza e a importância da família
pode ser remetida aos primórdios da Antropologia. A~im, enquanto o parentesco
e a familia européia nessa época pareciam estar ameaçados pelo desenvolvimento
da sociedade industrial, as descrições dos viajantes etnógrafos sublinhavam a dominância dos laços de parentesco na organização das sociedades tribais. O parentesco
apareci.a em qualquer domínio da vida social - economia, política, mitologia, ritual.
Isso, evidentemente, levou a Antropologia a concentrar seus esforços no estudo da
natureza dos laços de parentesco.
Tal ênfase no parentesco e n.a organização social talvez intrigue o leigo, e o desencoraje. Mas a preocupação subjacente é com os princípios gerais de organizaçfo
das sociedades .e, por essa via, os índios brasileiros estfo sendo comparados com
sociedades de outros pontos do planeta. Algumas das principais etnografias sobre
os mdios brasileiros tratam especificamente de parentesco (Galwo 1953; Murphy
1960; Maybury-Lewis 1967; Riviére 1960; Melatti 1970; Basso 1973; Da Matta
1976; Vidal 1977).
As sociedades indígenas brasileiras diferem radicalmente, em termos de organização social, das sociedades da Melanésia ou da África, que serviram de matriz
para o desenvolvimento teórico da Antropologia, junto com os exemplos clássicos
da Antigüidade. Assim, a experiência da América do Sul levou ao questionamento
1de certos conceitos de organização social desenvolvidos a partir da experiência com
as sociedades grega, romana, e da África. Isso aconteceu com os conceitos de "linhagem" e residência elaborados por Radcliffe-Brown (1973). Um.a sociedade era considerada mais "estável" ou "harmônica" se o local da residência pós-marital era
compatível coma forma de descendência. Qúalquer outro arranjo seria "desannônico" e, sobretudo, raro. Mas na Américâ do Sul, especialm~nte no Brasil, são muito
comWls ~s de "sistemas desarmônicos". Várias explicações foram sugeridas
para esse fenómeno : algwnas apóiam-se na -teoria tradicional da linhagem (Murphy
1956, 1960); outras criticaram tais princípios (Ramos l 974b; Seeger, Capítulo 6
deste volwne; K.racke 1976). Acresce que muitas sociedades foram "descobertas"
(também no Brasil, entre outros lugares) onde' a linhagem não é o princípio organiz.ador; os indivíduos ligam-se ao pai e à mãe de formas COJ!lplex.as e variadas..(Scheffler e LounSbllfy 1971; W. Shapiro 1968; Ramos 1974b; Da Matta 1976). ~uitas
_sociedades que se acreditava possuírem linhagens, por terem sido descritas por etnógrafos influenciados pelos modelos africanos, foram reinterpretadas (Da Matta
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1968, 1976; Seeger 1975 ; Seeger, Da Matta & Viveiros de Castro 1979). Em muitas
sociedades, a n ominação é wn princípio muito _importante na atribuiça:o da ide!!!!: l'
dade so~ dos in ·víduos. - mais do que a descendência (Melatti 1968; Lave 1969; J
Rimos 1973; Viertler 1976). Em outra direção, a aparente '~~ dos sis- \
temas sociais - a não-adesão a princípios rígidos como linhagem ou descendência levou a uma busca de outros princípios organizacionais, como o, grupo de_fil_lbstân- 1
~(Da Matta 1976; Viveiros de Castro 1977; Seeger, Da Matta e Viveiros de Castro
1979), ou a análises dos processos e estratégias da tomada de decisões (Basso 1970).
(
O XLII Congresso Internacional de Americanistas, realizado emP aris em 1976, foi l
cenário de ocasião para muita discussão desses aspectos da organização social das
sociedades indígenas, publicados no segundo volwne dos Actes dessa reunião
(Société des Arnéricanistes 1977).
,.cOutra firme suposição sobre a natureza da sociedade, que consistia em admi- I{
0
9fl tir que a interação social entre seres humanos seria mais "real" (ou diferente) que os
~~() processos ideativos, também foi posta em questão a partir dos dados sul-americanos. \
d1 y
Importante aqui é o debate entre Uvi-Strauss e Maybury-Lewis (Uvi-Strauss
1956, 1960; Maybury-Lewis 1960). Essas questões foram desenvolvidas posteriormente por Maybury-Lewis (1967), Melatti (1971), Da Matta (1976) e Seeger
(1974), entre outros.
No decorrer das discussões sobre organização social e parentes~, ~so
ciedades brasileiras tornaram-se famosas na Antropologia, especialmente os Jê e
<t}
Bororo do Brasil central. Tais sociedades, extremamente complexas, utilizando uma
multiplicidade de princípios para a formação de grupos, possuem wna organiiaçãa.
'
social notavelmente elaborada, em comparação com seus vizinhos da floresta tropical, além de uma vida cerimonial organiz.ada em ciclos longos. Trabalhos pioneiros
incluem Nimuendaju (1939, 1942, 1946) e Colbacchini e Albisetti (1942). LéviStrauss (1952) sugeriu que eles fossem reestudados, pois o material de Nimuendaju
colocava problemas para a teoria dos sistemas de casamento proposta por LéviStrauss (1976). Essa tarefa foi empreendida por Maybury-Lewis (1967) e por discípulos seus (T. Turner 1966; C. Crocker 1969, 197 1 ; Melatti 1971 , 197 5 , 1978, demais referências; Lave 1967, 1971 ; e Da Matta 1968, 197()). Outros antropólogos
produziram trabalhos importantes sobre os Jé como Vidal (1977), W. Crocker
{1971), Seeger (1974) e Carneiro da Cunha(l978, l 979);ver também Wagley (1977)
sobre os Tapirapé. Os grupos de língua Jê tornaram-se exemplares, tanto no que diz ~11 ~
respeito às contribuições sul-americanas à Antropologia, quanto na elaboração de (1 "~
hipóteses sobre a natureza das sociedades em geral. As publicações recentes no
Brasil (Da Matta 1976; Viertler 1976; Vidal 1977; Carneiro da. C~ 1978; e
Melatti 1978) e no exterior (Maybury-Lewis no prelo; Da Matta no prelo) , divulgando materiais até então apenas mimeografados, produzirão mudanças importantes na Antropologia brasileira.
Como a maioria dos antropólogos que estudaram os índios brasileiros era do
sexo masculino, surgiu a suspeita de que eles desprezaram um aspecto vital da organização dessas sociedades - o papel das mulheres. Algumas tentativas de corrigir
esse preconceito foram empreendidas por Murphy e Murphy (1974), e outros
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(Bamberger 1971 ; Shapiro 1972). Várias pesquisas em andamento focalizam esse
assunto. Alguns ensaios sobre comportamento sexual e intimidade levaram igualmente à recolocação de algumas posições (W. Crocker 1964; Basso 1973; Gregor
1973, 1974, 1978; Ramos 1979).
Alguns trabalhos recentes chamam atenção para o significado social e simbólico de certos papéis centrais nas sociedades tribais do continente: o xamã, o "feiticeiro", o "chefe", o líder faccionai. A literatura sobre o xamanismo sul-americano
é vasta; Baldus {1965-6) apresenta sugestões de pesquisas sobre esse tema, além
de wna bibliografia por região etnográfica. Algumas monografias sobre religião
(Fock 1963) ou gerais (Goldman 19 63 ; Crocker 1967; Harner 1972 ; Basso 1973)
apresentam boas informações sobre o xamanismo, situando-o dentro do repertório
de papéis, analisando os diferentes tipos de especialistas \Xamã, curador, lierbalista).
Metraux {1944) Barandiarán (1962), Butt {1962), Münzel (1971), Harner (1963)
~ Kensinger (1974) podem ser citados quanto a ensaios específicos sobre o tema,
além do livro de Reichel-Dolrnatoff {1975) que discorre sobre o uso xamanístico
dos alucinógenos entre os Tukano. Harner (1973) organizou uma coletânea interessante sobre xamanismo e alucinógenos. Butt (1965-6) e Dole (1973) trazem contribuições sobre o papel político legal do xamanismo, em termos de controle social.
Baldus (1964) analisa os efeitos da aculturaç[o sobre o xamanismo Tapirapé .
Melatti {1970) correlaciona os xamãs Krahó e a mitologia, sugerindo a noção de
"mito individual'' para explicar as narrativas xamanísticas. Apesar de inúmeras diferenças, parecem existir certos temas recorrentes no xamanismo sul-americano, como
o uso intensivo do tabaco, a relação com espíritos animais. Em termos de enfoque
teórico geral, os trabalhos de Uvi-Strauss·{l 949a e 1949b) sobre a "eficácia simbólica" são fundamentais.
Seeger (neste volume) compara o especialista ritual Suyá com o chefe, em termos de um dualismo característico das sociedades Jé. Em outra direção, P. Clastres
(1978) vai comparar os profetas Tup~-Guarani com os chefes. Neste ponto, surgem
as questões ligadas à questão da autoridade política: a América apresenta problemas
interessantes para a Antropologia política, uma vez que aqui se encontram inúmeras
sociedades onde o papel de "chefe" nfo correspondia absolutamente ãs noções de
autoridade e poder típicas do Ocidente. P. Clastres (1978) defende a tese de que
tais sociedades recusam explicitamente a idéia de poder, colocando-a como elemento da Natureza no seio da Cultura. O papel ambíguo, liminar, dos representantes
tribais (tenno mais apropriado que "chefe"), com efeito, parece ser característico
das sociedades do. continente (altiplano excetuado). Uvi-Strauss (1967) escreveu
wn ensaio famoso sobre a chefia entre os Nambikwara, que apresenta algumas
idéias básicas a esse respeito. Um importante trabalho recente examina os aspectos
sociais e psicológicos de poder político com um grupv Tupi (Kracke 1979). Oliveira
Filho ·(1977) discute facções Tükuna no contexto do contato desse grupo com a
sociedade nacional.
O trabalho de Maybury-Lewis sobre os Xavante (1967) oferece uma importante contribuição ao estudo do faccionalismo .e da chefia. Nele são analisados o
' papel do chefe grupaJ em suas relações com a liderança faccionai, caracterizada pela
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ambigüidade cmtre fwição representativa e fwição de liderança. Bas,,o (1973) desenYOlve para os Kalapalo (Alto-Xingu) ems relações entre chefia e faccion.alismo em um sistema onde o representativo grupal f uncioii.a como mediador cerimonial
entre sua aldeia e as outras da ·região. Gregor (1978) escreveu o que representa a
mais intereswtte contribuiçfo recente à etnografia do Alto-Xingu, e contribui para
em discussfo. Embora pareça assim ser possível distinguir entre o representante
tribal, símbolo da unidade e identidade do grupo (com atribuições, em última análise, rituais) e o líder faccionai, em muitas sociedades esses papéis se confundem,
oomo nos grupos K.ayapó (Turner 196'>, que discute minuciosamente o facciona·

7?

tismo).
Os estudos sobre a vida política nas sociedades sul-americanas incluem trabalhos sobre a atividade guerreira (Fernandes 1971 para os Tupin.ambá; para sociedades atuais, ver Hamer 1972; Chagnon 1968a, 1968b), faccion.alismo e acusações
de feitiçaria. Algumas regiões apresentam um panorama mais complexo, onde comércio, intercasarnentos e vida ritual ligam vários grupos em wn único sistema casos do Alto-Xingu e do Noroeste amazônico.
O estudo do faccion.alismo (inter ou intra-aldeia) permite à Antropologia es-- -;--capar às visões idílicas de um consenso pacífico e universal entre os membros de um / ) /
grupo indígena: e as acusações de feitiçaria surgem como tema relevante, uma vez
que sfo o idioma básico na veiculação de lutas faccionais. Maybury-Lewis ( 1967),
_. · T. Turner (1966), Da Matta (1976) e Seeger (neste volwne) discutem feitiçaria e ,.faccionalismo entre os grupos Jê, permitindo uma comparação controlada interessan~e; Riviêre (1970) compara os tipos de acusação de feitiçaria e a estrutura política dos Trio e Xavante . Uma referéncia teórica para o estudo das acusações de feitiçaria sfo as obras de M. Douglas (1966, 1970).
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7. RELIGIÃO E COSMOLOGIA
Muitos autores tratam de aspectos religiosos da vida dos índios brasileiros (ver
Baldus 1954, 1968, no índice por assunto). Já no século XX, algumas obras podem
ser consideradas importantes como Etnografia religiosa: Nimuendaj u ( 1914) ·e studou a religião e o profetismo de wn grupo Guarani, em úm trabalho clássico;
Metraux (1928) compilou os dados dos cronistas sobre a religilo dos Tupinambá;
H. Clastres (1978) discute os movimentos messiânicos desses grupos; Ribeirc, (1950)
estuda a religi!o e mitologia dos K.adiwéu. Devemos mencionar também os trabalhos de Capistrano de Abreu (ver Abreu 1914, sobre a língua e cosmologia dos
Kaxinauá; e Abreu 1895, sobre língua e cosmologia Bakaíri).
Uma das regiões mais ricas para o estudo da religião e simbolismo é o Noroes-- /
te amazõruco. Trata-se de wna área densamente povoada, onde grupos diferentes
intercasararn e geraram wna situação multilingüística; todos eles possuem wna vida
cerirnortial e artística altamente elaborada. As melhores análises publicadas sobre a
organi2:açlo social e a cosmologia da regiã'o são as de-Koch-Grünberg {1917) e, mais ,
recentemente, Goldman (1963); há pouco,(Goldman (J 977) exprimiu algumas re- 1
servas quanto a seus escritos anteriores sobr~õsÇ,Ubeo. ~ais acess1vel, mas nlo iãõ --,·
.... bom, é Brüzzi (1962). Reichel-Dolmatoff fez uma descrição excelente da cosmolo145
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gia dos Tukano (1968), t. alguns trabalhos in~eressant.es começam a surgir, baseados
em pesquisa. intensiva (Hugh-Jones 1974; cf. também a pesquisa em curso de
Melatti e Melatti sobre os Marubo [ 1975 ]). Outros grupos do Norte do país também
foram rapidamente descritos em termos de cosmologia (Chagnon 1968a para os
Yanomamo). A concepção do cosmos como disposto em camadas superpostas, presente entre os YanomamQ e Marubo (para citarmos dois grupos muito diferentes), é
interessante, e impõe-se wn estudo mais detalhado sobre o assunto.
·'
Os índios brasileiros apresentam grande variação em sua vida religiosa, assim
como em todos os demais aspectos culturais. Enquanto a cosmologia do Noroeste
amazônico apresenta um simbolismo rico e um xamanismo desenvolvido, a cosmologia dos grupos Jê do Brasil central está muito mais claramente ligada à organiz.ação social - uma área de considerável complexidade, como já foi mencionado. Talvez por esSa razão, os Jê têm sido usados para se dt'monstrar a relação íntima entre
estrutura social e sistemas de crença (Da Matta 1976;Maybury-Lewis 1967;Seeger
1974; Carneiro da Cunha 1978).
As análises da mitologia sul-americana feitas por Lévi-Strauss (1964, 1966,
1968, 1971) revolucionaram o estudo da mitologia e cosmologia dos índios brasileiros, por suas hipóteses e generaliz.ações fecundas. Elas frustraram também muitos
antropólogos (Maybury-Lewis 1969 faz um balanço útil); mas o resultado geral parece ter sido positivo. A consulta aos trabalhos de Lévi-Strauss é indispensável para
o entendimento desses aspectos da cultura dos índios do Brasil.
Numerosas ·S[o as coletâneas de mitos sul-americanos (ver Baldus 1954,
1968). Dentre as mais recentes e acessíveis, estão a dos irmãos Villas Boas (1970)
e Agostinho (l 974a) para o Xingu, e Lukesch (1969) para os Kayapó. Giaccaria e
I Heide (1975) compilam mitos e narrativas Xavante. O problema da maioria das
coletâneas de textos míticos é terem sido elaboradas a partir de narrativas na língua
de cont~to (português), raramente na língua nativa. Muitas vezes, elas resumem o
que foi realmente dito pelos índios, ou reescrevem integralmente o material - quando não censuram passagens escatológicas. Necessariamente, adaptam o estilo oral
ao escrito; isso reduz sua utilidade como documento, e tira dos mitos muito de sua
vitalidade, evidente para quem quer que tenha ouvido um índio contar e representar \lm mito em sua língua nativa: arte dificilmente captável pela página impressa.
Existem algumas boas coletâneas, especialmente a de Monod-Becquelin (1975)
para mitos Trumai. Algumas boas análises, inspiradas em Lévi-Strauss, foram feitas
(Da Matta 1970; Laraia 1970); outras preferiram focaliz.ar a relação entre mito e
movimentos religiosos (Melatti 1972; Carneiro da Cunha 1973).
Os estudos de ritual são mais raros, embora muitas etnografias tragam descri~ ções - por vezes detalhadas, como em Nimuendaju (1946). A análise do Kwarup
1
xinguano feita por Agostinho (1974a) e a monografia de Melatti sobre os rituais
Krahó (1978) - ver também Vidal (1977) - são excelentes.
Boa parte da literatura recente sobre religião trata do uso de drogas alucinógenas entre os grupos tribais da região amazônica. Há três coletâneas de artigos sobre o assunto (Coelho 1976; Furst 1972; Harner l 973a). Alguns livros tratam o assunto em profundidade (Reichel-Dolmatoff 1975; Harner 1972; Dobkin de Rios
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1972). Reichel-Dolmatoff discute em detalhe os documentos hlstóricos sobre o uso
da Banisteriopsis Caapi (ayahuasca, yagé, caapi), e descreve sua própria experiência
com droga, entre os índios Tukano. O mesmo faz Hamer (l 973a) com os Jivaro;
uma comparação desses dois é muito interessante. Os Jivaro bolivianos parecem levar essa prática ao limite, uma vez que "a vida normal, da vigília ... é simplesmente
uma 'mentira' ou ilusão, enquanto as verdadeiras forças que determinam os fenômenos são sobrenaturais e só podem ser vistas e manipuladas por meio do uso das drogas alucinógenas" (Harner 1972: 16). De qualquer modo, os alucinógenos desempenham um papel central na cosmologia dos grupos amazônicos. Alguns dos trabalhos
disponíveis tratam da farmacologia dos vegetais empregados (Schultz 1962; Wassén
l 976a e l 976b); outros descrevem etnograficamente a organii.ação social qas sessões e dos transes provocados pelas drogas (Harner 1973; Kensinger 1973). Alguns
autores sugerem a possibilidade de uma universalidade dos símbolos e da experiência do transe alucinogênico (Reichel-Dolmatoff 1972; Harner 1973b; Naranjo 1973;
La Barre 1972).
É difícil separar a "arte" dos outros domínios, em qualquer sociedade indígena. A pintura corporál, por exemplo, é "arte", mas é também cerimonial. cosmolo..-gia (religiosa), e pode estar associada à hierarquia e à classificação social. O mesmo
pode ser dito da arquitetura, da construção de artefatos, e de desenhos em rochas
ou árvores. O que poderia ser chamado de arte, assim, é freqüentemente objeto de
discussão em trabalhos voltados para outros temas. Algumas fontes, porém, tratam
em profundidade a questão. Só podemos citar umas poucas; a maioria pode ser
encontrada na bibliografia de Baldus; para um enfoque teórico geral, ver Otten
(1971).
A arte indígena era uma preocupação central de Steinen (1886, 1894). LéviStrauss analisou a pintura facial Kadiwéu (1944-5; 1955);muitas informações sobre
esse grupo, nesse aspecto, podem ser encontradas em Boggiani (1945, reeditado recentemente). Nas Mytho/ogiques de Lévi-Strauss (1964, 1966, 1968, 1971) surgem
inúmeras sugestões sobre o simbolismo e a arte dos índios sul-americanos ( cf.,
por exemplo, a análise do cromatismo, em Le cru et /e cuit). Darcy e Berta Ribeiro
escreveram uma monografia magistral sobre a arte plumária dos Urubu-Kaapor
(1957). Irving Goldman (1963) e Reichel-Dolmatoff (1967) analisaram os símbolos
gravados na rocha na região do Noroeste amazônico. Reichel-Dolmatoff elabora, em
trabalhos posteriores, sua análise do simbolismo (1968, 1974, 1975). Castro Faria
(l 959b) analisou a representação em cerâmica das figuras humanas e. animais.
Fénelon Costa (1959, 1968) analisou a arte e o artista na sociedade Karajá; ela coletou, também (especialmente no Alto-Xingu), muitos desenhos, fornecendo aos índios papel e tintas. Os desenhos podem ser de muito interesse (embora feitos através
de uma técnica pouco familiar), sobretudo para o exame de aspectos da cosmologia.--:
dos grupos em questão (Fénelon Costa, 1976). Alguns índios tomaram-se artistas conhecidos pela sociedade brasileira, produzindo obras expostas em galerias de arte
(por exemplo, o Trumai Amati).
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A venda de artesanato tem sido importante fonte de renda de vários grupos
indígenas, como resultado de modificações tanto na .organização social de produ147
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ção quanto nos artefatos produzidos. Grabum (1976) é wna boa coletânea de trabalhos sobre esse fenõmeno; Aspelin (1975) apresenta um minucioso ·estudo da organiz.ação de trabalho e produção de artefatos entre um grupo Nambi.kwara.
A importância da música na vida cerimonial dos índios brasileiros tem sido
freqüentemente esquecida; só há pouco a etnomusicologia tem sido levada a sério.
Importantes trabalhos nessa área são Cameu (1977), que trata da música indígena
em geral; Aytai (1976) para a música Xavante; Bastos (1978) sobre o sistema sonoro Kamayurá; Dobkin de Rios e Katz (1975) sobre a importância da música no ritual alucinogênico; e Seeger (Capítulo 4 deste volume e 19:J7a) sobre a relação entre
estrutura musical e cosmológica entre os Suyá.
8. CONfATO E MUDANÇA CULTURAL

(
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Embora os antropólogos tendam a estudar sociedades indígenas individuais e
se utilizem de um referencial histórico bastante raso (não existem dados escritos
sobre inúmeros grupos), essas sociedades mantiveram contato entre si - guerra, comércio, aliança - e efetuaram e~préstimos 0!;ltur~ consideráveis. As sociedades
indígenas nfo são estáticas, mas dinâmicas. As fontes desse dinamismo, ademais,
n!o resultam apenas de fatores externos, mas de processos inerentes â própria estrutura social~ aos mecanismos adaptativos da sociedade.
O primeiro contato dos brancos com uma sociedade indígena pode tomar
uma variedade de formas. O ftlrne#'de Adrian Cowell (Uma Tribo que se Esconde
do Homem) e o livro. do mesmo J\Ome (Cowell 1974) dá uma certa idéia do que é
wna expedição de pacificação da FUNAI. O despovoamento que imediatamente segue o contato, provocado por epidemias, causa profundas mudanças na organização social (Laraia 1963; Wagley 1940, 1977); o grupo pode ser abandonado depois
da "pacificação" (Moreira Neto 1960) e dizimado por doença ou alcoolismo. Mudanças tecnológicas importantes também ocorrem, embora elas tenham sido melhor estudadas fora do Brasil. Schaden (1969) faz uma importante contribuiçlo
geral aos estudos da aculturação e contém wna boa bibliografia.
Os efeitos do contato com os brancos não são apenas físicos ou teaiológicos;
provocam mudanças ao nível da religifo, da ideologia, e da auto-imagem (identidade étnica, tribal, peswal). Da Matta (1970) analisa o mito Apinayé de origem
do homem branco, e demonstra como ele se constitui em um esforço de explica- •
ção feito pelos Apinayé sobre sua situação atual. Na mesma regif'o - o 'Í'o~
tins - houve vários movimentos messiânicos, organiz.ados a partir de um simbolismo coerente com a mitologia do grupo (Carneiro da Cunha 1973). Esses movimentos foram descritos por W. Crocker (1967) e por Melatti (1972). Os movimentos messiânicos são particularmente interessantes para o estudo das formas de
elaboração do contato pelos grupos tribais, e há muitos casos no Brasil (Schaden
1969; M. V. de Queiroz 1963). Eles parecem ser uma tentativa de reagir as pressões
da dominação branca através da criação de uma nova realidade. Pereira de Queiroz
(1965) escreveu uma análise geral sobre os movimentos messiânicos.
No estuclo dos efeitos da invasão da sociedade brasileira nos territórios e na
sociedade indígena, a Antropologia brasileira legou contribuições importantes à
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ciência. O efeito geral do contato brancos-índios tem sido o extermínio físico e
cultural dos segundos, mas não há ooiformidade. A melhor introclução ao assunto
é Ribeiro (1957). &se artigo é indispensável a quem quer que deseje tomar conhecimento do "problema" indígena no Brasil. Muitas idéias apresentadas nesse trabalho foram elaboradas em trabalho posterior (Ribeiro 1970).
O melhor trabalhoyral sobre a situaçlo atual dos grupos indígenas perante
a sociedade nacional é Davis (1978), onde ele discute os efeitos do grande investimento do capital no inlerior do país sobre as populações indígenas. Os dados numéricos estão atualizados em uma série de documentos. Dostal (1972) é uma excelente coletânea; possui uma boa bibliografia , embora a melhor esteja em Fuerst
(1972), que cobre o período de 1957 a 1972. O relatório de Brooks et ai. (1973)
traz algumas informações úteis. Narrativas mais jornalísticas sobre a situaç(.o atual
dos índios incluem Hanbury-Tennyson (1973), que indica o@Õfitrastera.2!9.al'>entre
os~udáveis e or~~ índios do Parque Nacional do Xingu e ~ª-Yil!ª em
outras regiões. Bodard (1971) é mais sensacionalista, e nfo tão preciso quanto
Dostal (1972) assim como Martins (1978). Jaulin (1970) causa impacto nos leitores
estrangeiros. Algumas publicações do International Work Group of lndigenous
Affairs (IWGIA 1971) analisam situações tribais específicas e sugerem políticas
concretas. Documento n<? 37 (Ramos e Taylor 1979) é sobre os Yanoama e a necessidade de criação de uma reserva única para esse grupo. Survival International
(1975) tem trabalhos relevantes. Em CNBB (1977) encontram-se também algumas
informações.
Na análise do contato interétnico, ficou claro que nfo só cada sociedade indígena é diferente da outra, mas cada uma defronta-se com situações específicas no
-co-ntato.E ssa variação deve-se ao tipo de frente d~pansã"o.(Ribeiro 1957, 1970),
_... mas também ao tipo de recursos de que dispõem os índios. Os Gaviões do Pará,
possuidores de vastos castanhais, controlam parcialmente um recurso econômico
inacessível a outros grupos, expropriados de cada palmo de terra que um dia possuíram. Seeger e Viveiros de Castro (1979) discutem a questão geral de terras e territórios inj).igenas. Roberto Cardoso de Oliveira fez importãn1es contribuições teóricas
r
e empíricas ao estudo das situações de " fricção interétnicau; esse autor critica as
teorias de aculturação e procura mostrar a vigência de um sistema social de dominação que se estabelece entre brancos e índios, caracterizado pelo antagonismo
de interesses pela exclusfo recíproca das visõe do moodo_(Cardoso de Oliveira
l 960a, 1964, 1968). Moreira Neto (1960) também contribuiu nessa área. Cardoso
de Oliveira orientou vários estudos sobre situações específicas de contato (Laraia
e Da Matta 1967 e 1979, Melatti 1967, Santos 1973, Oliveira Filho 1977, entre outros). Junqueira (1973) e Viertler (1969) discutem alguns traços da situação no
Parque Nacional do Xingu, assim como Seeger (no prelo-a) discute a relação dos
Suyá com as sociedades do Alto-Xingu antes e depois da sua pacificação. Carvalho
estuda a história de contato dos Terena (Carvalho 1979).
Os processos hlstóricos de contato decorrentes da expansfo brasileira sofrem
inflexões específicas de acordo com as institui_ç2,es em com~ti~o que atuam diretamente na área do contato. Essas instituições, através de seus agentes, sfo manipu-
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ladas pelos índios, que têm seus próprios objetivos, diferentes dos de cada instituiEntreetas: a-princi(fal' e a FtrN"~antigo SPI), através cÍÕs Postosui''d'igéiíãs:~ - ...
cuja influência foi estudada po~Cardoso de Oliveira (1960b ), Junqueira (1973),
Santos (1970) e Tavener (1973); ver também ~W:ifo (1970). Outra instituição,
ainda não sistematicamente estudada, são as(níi~~: ver Baldus (l~~Bonilla
(1972), Butt (1960), Miller (1970), Reichel-oorffiatoff (1972). A,educaçJd é outro tipo de influência, estudada por Santos (1976). Embora algum trab"âlho tenha
sido feito sobre o papel da FUNAI e das mi~ões, ainda não se sabe muito sobre
i~o, embora o impacto dessas agência.§, sobre índios recém<ontatados seja muito
grande. Os efeitos da presença dq antropólog~ambém foram pouco estudados.
E~as instituições, bem comcl··os segmentos da sociedade nacional presentes
nas frentes de expansão, definem campos sociais onde se constituem as identidades
étnicas. Cardoso de Oliveira dedicou-se a esse tema (ver especialmente 1976), e Da
Matta apresentou um trabalho interessante (1976b ).
A iniciativa do Governo de "emancipar" os índios, com o efeito de tirar as
suas garantias constitucionais à terra e à assistência, surgiu em 1978 e foi um assunto muito debatido na imprensa e em outros meios, tarito pelos antropólogos
quanto pelos grupos de apoio ao índio que se organizaram em volta dessa ameaça
jurídica à integridade dos grupos indígenas (grupos como a Associação Nacional
de Apoio ao índio - ANAÍ - e Comissões Pró-Índio). Importantes para entender
essa discu~ão são Agostinho (no prelo) e vários números do Boletim do CIMI
(CThtl 19 72). A situação jurídica dos índios apresenta muitas dificuldades, e vai
constituir uma área importante de investigação (ver Agostinho 1978) embora haja
poucas coisas escritas até agora.

9 Q..

9. NOTA FINAL

A Antropologia, embora tenha chegado relativamente tarde ao drama do
índio brasileiro, teve um impacto considerável sobre d política e a visão nacionais
sobre os índios. Alguns antropólogos têm estado vinculados à FUNAI (embora quase sempre sem dispor de poder); alguns deles aliaram-se às vozes que tem criticado as políticas passadas e as tendências atuais da FUNAI. A perspectiva antropológica parece ter tido algum efeito também no trabalho missionário, como fica
evidente nas publicações do CThtl (ver também Laborde, 1969-72). Antropólogos
brasileiros e estrangeiros estiveram envolvidos em projetos que visavam às necessidades de sociedades tribais específicas (freqüentemente, sociedades que eles estudaram por outros motivos). Esses projetos geralmente procuram estimular a autonomia do grupo visado, libertando-o da dependência de quaisquer das instituições que
o rodeiam e invadem (o Governo, a Igreja e os antropólogos). Embora tenham encontrado obstáculos a nível local - e nacional , são wn importante resultado das
análises antropológicas (especialmente das teorias de contato interétnico), e representam um aspecto relevante do desenvolvimento da Antropologia no Brasil e no
mundo.
O presente ensaio pretendeu sobretudo orientar a leitura de estudantes que
estfo tomando contato inicial com a Etnologia, mas também buscar dar conta dos
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trabalhos mais recentes na área. No que diz respeito ãs fontes que indicam o ponto
de vista da Igreja e do Estado, este ensaio foi evidentemente mais breve ; os autores
são antropólogos e, além de conhecerem melhor a bibliografia, tenderam a interpretar os pontos de vista concorrentes a partir da Antropologia. Procuramos corrigir essa distorção inevitável indicando as publicações que foram produzidas pelas
próprias instituições religiosas e estatais.
Devemos acrescentar que, embora consideremos que o ponto de vista antropológico oferece a vantagem de na-a implicar uma intenção transformadora das sociedades indígenas, e que nessa perspectiva o conhecimento é mais importante, fundado como está num pluralismo cultural, isso não deve ser interpretado como uma
demfasão/omissão diante dos processos de mudança sofridos pelos grupos indígenas
que restam no Brasil. Muito facilmente, é verdade, o antropólogo acomoda-se num
academicismo, esquecendo que o conhecimento deve estar vinculado à ação . As formas de ação possíveis aos antropólogos, hoje, não são muitas. Eles devem procurar
os contextos viáveis de entendimento com as instituições que dispõem de poder
sobre os grupos tribais, evitando, porém, compromissos esterilizantes e perigosos.
Devem representar os interesses dos grupos indígenas que conhecem e as lideranças indígenas com quem trabalham, frente âs instituições estatais e eclesiásticas.
Outro canal de ação, aberto não somente aos antropólogos mas aos leigos também,
é o contato com a opinião pública e a formação e forta)Pcimento de grupos de
apoio às lutas indígenas. Os antropólogos também podem contribuir com a formação de gerações de estudantes mais conscientes da irracionalidade radical que marcou a atitude dos brancos diante dos índios. Trata-se de trabalhar, do melhor modo
possível, para dar voz àqueles que, durante séculos, foram silenciados - os índios.
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