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PONTOS DE VISTA SOBRE OS ÍNDIOS BRASILEIROS:
UM ENSAIO BIBLIOGRÁFICO **
Anthony Seeger
e
Eduardo Viveiros de Castro
A bibliografia sobre as populações indígenas brasileiras é numerosa e aumenta rapidamente. Qualquer tentativa de abordar criticamente toda esta literatura exigiria volumes. A consulta dos resumos bibliográficos disponíveis em várias bibliotecas (no Rio de
Janeiro: Museu Nacional, Museu do lndio) permite descobrir o que foi escrito sobre
qualquer sociedade indígena. O que não é fácil descobrir, para o leigo, é por que um
dado autor deu-se ao trabalho de escrever o que escreveu, e por que alguém quereria ler
estas coisas.
Ademais, qualquer pessoa que tenha acompanhado os debates sobre "o problema
indígena"' na imprensa ao longo destes anos percebe que existem desacordos básicos
entre aqueles que entraram em contato, direto ou indireto, com sociedades indígenas.
Para que se possa entender as posições atuais sobre o "problema indígena",•
é fundamental uma consideração da experiência dos diferentes grupos envolvidos
na disputa. Cada um destes tende a ver algo diferente, mesmo quando falando
sobre a mesma sociedade, e isto vai determinar a visão que cada um tem dos outros grupos.
Fontes bdsicas s.obre os índios brasileiros

Existem algumas excelentes fontes bibliográficas sobre os índios brasileiros. Listas
de bibliografias já.publicadas se encontram em: "Bibliografia de bibliografias antropológicas: as Américas" (Gibson 1960); "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 /ndians (Steward 1946-50), e pela
Bibliografia Critica da h'tnologia Brasileira, vols. 1 e 11, de H. Baldus. O Handbook,

* As resenhas temáticas do BIB são feitas por encomenda e constituem, portanto,
trabalhos originais, inéditos. As limitações editoriais de espaço a que estão sujeitos os
trabalhos podem, eventualmente, reduzir o escopo bibliográfico da resenha.
Sobre os autores:
Anthony Seeger é Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ. Ph.D. pela Universidade de Chicago, interessa-se pelo estudo da cosmologia e organização social dos grupos indígenas sul-americanos.
Eduardo Viveiros de Castro é mestre em Antropologia Social pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu Nacional/UFRJ e aluno do programa de doutoramento nesta instituição. ~ também professor do Centro Unificado Profissional.

** Agradecemos as sugestões dos Professores Roberto da Matta, Julio Cezar Melatti e
Thekla Hartmann que leram versões anteriores do trabalho, mas que não têm responsabilidade do resultado final.
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embora desatualizado, ainda é útil. A obra de Baldus (1954, 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 não se encontram nas
outras bibliografias citadas adiante. O segundo volume da Bibliografuz foi publicado em
1968, e está desatualizado; um terceiro volume está sendo preparado por Thekla Hartmann, da Universidade de São Paulo. 2 Outra b.~bliografia Útil é a de Timothy O'Leary
(1963), que cobre toda a América do Sul. Ela traz apenas índice por tribo, sem indicação separada por autor ou assunto. O suplemento bibliográfico anual publicado pelo
Musée de l'Homme, Bibliographie Américaniste (Guyot, 1972), não pôde ser consultado
pelo 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 (1956-57), e uma revisão das etnografias recentes sobre a América do Sul setentrional (Jackson, 197 5). Esta última trata basicamente do Brasil setentrional (Norte
Amazônico), Colômbia, Venezuela e Guiana. Fuerst (1972) compilou uma bibliografia
sobre "problemas da política indigenista na Amazônia brasileira (1957-72)'', que é de
muita utilidade nesta questão (ver também Agostinho et alii, ( 1972). Em domínios
·conexos, um ensaio bibliográfico (Magalhães, 197 4) e uma "Bibliografia de Lingüística
Indígena Brasileira" (Magalhães, 197 5) são indispensáveis na área da Linguística. 3 Na
Antropologia Física, o trabalho mais geral ainda é o de Castro Faria (1952). Quanto à
Pré-História e à Arqueologia, aparentemente não há uma bibliografia compreensiva, e o
leitor deve consultar trabalhos específicos sobre áreas e temas. 4
O melhor livro de caráter geral sobre os índios brasileiros é sem dúvida o IÍ1dios do
Brasil de J. C. Melatti (197 2). Trata-se de uma 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 tecnicismos, mas
não é superficial.
·
Várias coletâneas de artigos têm aparecido, permitindo o acesso a trabalhos até
então dispersos em publicações obscuras, em tomo de temas variados (ecologia, organização social, religião); aqui se incluem as de Schaden (1972, 1976), de Gross (1973) e
de Lyon (1974). Esta última congrega alguns dos melhores trabalhos e traz uma excelente bibliografia.
•
Alguns periódicos trazem informações importantes sobre índios. Os mais antigos são
a Revista do Museu Paulista (São Paulo), e Re1•ista de Antropologia (São Paulo), o
Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi (Belém), e o Boletim do Museu Nacional (Rio
de Janeiro). A Fundação Nacional do Índio, depois de ter encerrado o seu Informativo
FUNAI, publica agora a Revista de Atualidade lndfgena, bimensal (FUNAI, 1977), agora
em seu terceiro número e encontrada em livrarias e bancas de jornal. Além de artigos
ilustrados, de qualidade boa e um linguagem acessível, cada número traz wn pequeno
artigo bibliográfico que será bastante útil no futuro. 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 seguem, indicaremos os livros ou artigos que tragam bibliografias
particularmente interessantes para quem estiver interessado em tópicos específicos.
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 não temos a pretensão de exaustividade. Visamos introduzir às difcrentes
correntes de pensamento e ao material já publicado (ou em vias de publicação) sobre os
índios brasileiros. Uma pesquisa profunda e especializada deve sempre ir além das
bibliografias publicadas, até os manuscritos talvez perdidos em algum arquivo, e, por
vezes, até o campo.

O Estado e os Índios
Em linhas gerais, a política indigenista brasileira não apresentou mudanças históricas concretas. Oscilou, é verdade - desde 1500 - entre o reconhecimento do direito
indígena à terra, esboçando tentativas de coibir a exploração dos nativos pelos colonos
ou missionários, e medidas violentamente repressivas, que sustentavam a "guerra justa", o
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"descimento" e a escravização dos índios. Mas a tendência profunda - que se nota
também em outros domínios (Faoro 1976) - foi a de um progressivo aumento de
controle estatal sobre a vida dos grupos tribais, mesmo através de wna 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 legislação e a política do Estado colonial diante das
populações encontradas pelos portugueses. Naud (1970) compilou docwnentos sobre o
índio brasileiro de 1500 a 1822, onde se destacam as Cartas Régias que orientam a
atitude dos colonos diante do gentio. Kiemen (1949, 1954) e Thomas (1968) escreveram
análises específicas sobre a política indigenista no período colonial. Para o Império,
Moreira Neto (1971) traz wna excelente documentação. Este autor, especialista em
política indigenista, tem um breve trabalho histórico geral (1967), onde descreve os
processos de convergência e afastamento entre a legislação f onnal e a prática do contato
entre os índios e brancos.
No começo do século XX, a luta entre os colonos do sul do país e os Kaingáng e
Xokleng motivou discussões acirradas sobre o destino dos índios. Cientistas como Von
lhering propunham a eliminação dos indígenas (Moreira Neto, 1967; Ribeiro, 1970:
129). Mas a visão positivista vitoriosa, dominante no movimento republicano, conseguiu
a criação do Serviço de Proteção aos fndios, em 191 O, visando garantir a integridade dos
grupos tribais de forma a que pudessem espontaneamente aceder às luzes da civilização.
A Igreja e o Estado se separam, e o assistencialismo do SPI rejeita a catequese. Ribeiro
(196 2, 197 0) apresenta wna história detalhada da política indigenista desde a criação do
SPI, além de uma boa bibliografia nesta 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. A.rnaud (1973) e Turner (1971) discutem aspectos da legislação
recente, especialmente o Estatuto do índio, que pode ser consultado em wna publicação
da FUNAI (1975). Documentos históricos importantes são as Publicações do Apostolado
Pozitivista do Brazil (1909, 1910a, 1910b, 1912; cf. Ribeiro, 1970), que discutem a
questão indígena e a atuação do SPI à luz dos princípios positivistas. Os Ariuários 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 Estado eos fudios. Cunha (1960), Garcia (1956), Marchant (1943), Magalhães (1935)
podem ser citados como disrutindo mais detidamente o tema. Capist.rano de Abreu (Abreu,
1976) é um dos historia.dores mais importantes que estudaram o período colonial, neste aspecto. Os trabalhos de Fernandes (1960, 1963) sobre os Tupinambá discutem aspectos do
contato ent.re os indígenas do litoral e os conquistadores europeu.s, além de t.razerem uma
copiosa bibliografia sobre os primeiros cronistas. Um artigo de Melatti(l 977) é uma boa
int.rodução geral ao assunto.
Ribeiro (1970) e Cardoso de Oliveira (1960a, 1968, 1972) discutem extensivamente
os processos históricos de penetração da sociedade nacional nos territórios indígenas (ver
adiante, seção sobre Cultura e Mudança Social), em termos da natureza das frentes de
expansão, e, posteriormente, das modalidades de integração e assimilação dos grupos
indígenas à sociedade nacional e sua estrutura de classes. Análises mais detalhadas sobre
o papel. dos Postos Indígenas~ ou sobre o papel do SPl/FUNAI em geral dentro do
processo de assimilação do índio, pode~ ~er examinadas em Cardoso de Oliveira; 1960b;
Ribeiro, 1962; Baldus, 1962; Soares Diniz, 1963; Junqueira, 1967, 1975; Melatti, 1967;
Santos, 1970; Stauffer, 1959 /60.
A situação atual da política indigenista brasileira tem sido examinada por algumas
publicações est.rangeiras, especialmente Dostal (1972), Fuerst (1972), e também pela
CNBB·(1977). A imprensa tem ventilado discussões (e denúncias) sobre os rumos mais
recentes da questão do índio e suas terras, através de declarações do Ministério do
Interior, da FUNAI e de representantes da Igreja. Uma consulta aos arquivos dos periódicos é 'ihdispensável para o exame destes ºpontos (especialmente o Estado.de S. Paulo e o
Jqrnal do Brasil). A Revista de Cultura Vozes (1976) traz um número sobre a política
indigenista no Brasil com artigos de antropólogos, missionários e indigenistas.
l
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A Igreja e 01 índios
Em grande medida, a história dos índios após a descoberta do Brasil é a história da
Companhia de Jesus neste país. A partir de 1549, com a chegada dos primeiros missionários jesuítas, a colontzaçfo do novo continente encontra-se oficialmente justificada
pela necessidade de convenão do "gentio". Assim, a Igreja e o Estado português estiveram profundamente as5ociados no trabalho de redução (em sentido lato) das populações indígenas; o que não in)pediu que a Igreja e o Estado, quanto à questão indígena,
tenham entrado em conflito inúmeras vezes.
O índio foi , de início e sobretudo, um pagão. Isto ao mesmo tempo legitimava o
extermínio guerreiro dos grupos tribais, e exigia o trabalho missionário de conversão.
Tais objetivos, ota conveqiaJh, ora contradiziam-se; para os colonos, o trabalho dos
missionários era um estonro que criava competição pela mão-de-<>bra indígena. Choques
entre civis e missiortúios f~am constantes na época colonial (por exemplo, a passagem
do Padre Vieira pelo Maranhão - ver Southey, 1862, tomo IV). A Coroa portuguêsa, por
sua vez, ora alinhava entre os civis, ora entre os missionários, conforme os grupos de
prmio envomdos. Fl~s (1974) faz uma excelente análise da ideologia da catequese no
Brasil e seus aspectos institucionais ~ os aldeamentos, os métodos pedagógicos. Metraux
(1943) temam breve artigO sobre as missÕes jesuíticas.
No século XI~ leis e decretos de 1843-45 autorizavam a vinda dos capucinhos para
o Brasil o d,ispõem sobre a instruçio cívica e religiosa dos índios; o cargo de Diretor de
Índios, abolido em 1798, é reinventado.
CoRl a criação do SPI, em meio à maré positivista e secularizante da República separaçio da .Igreja e do 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 mantenha-se organizada, sendo capaz de atingir reg;ões inacessíveis às agências estatais.
·
AtOálmente, assistimos a uma radic•lização das posições da Igreja e do Estado. A
CNBB, através do Conselho lndi,enista Missionário (CIMI), tem assumido posições que
implicam'nà defesa dos grupos itadftenu ameaçados pelos projetos agro-pecuários intensivos, em ,eral ~capital estnJlleiro, apoiados pelo Estado. A Igreja tem criticado veementemente o INCltA, à SUDAM, e outros 6rgios do Ministério do Interior que implementam
a política de colonir.açio interna. Na verdade, a questão das terras indígenas - ponto
focal du denún~as da lgrtfa - ~ ápenas parte de um problema m~s geral, que é o das
políticas de ôcupação do interior brasileiro. O Ministério do Interior, apesar de vacilações, peniste em um projeto de integração rápida dos grupos indígenas à sociedade
nacional; e contrl isto, especialmente nas conseqüências fatais que acarretará, se levanta o
CIMI.
· Neste pan«ama, a tmfa missionária tem sofrido questionamentos e redefinições
radicais. Em primeiro lugar, Aá cotrentes dentro da Igreja que, ao rejeitarem os princípios
que orientam a expansão capitalista brasileira, assumem a defesa das sociedades indígenas
enquanto exemplares de \lma forma de existência mais próxima do modelo cristão
oriainaL Em, 4'lerto sentido; portanto, nio se trata mais de transformar os índios para que
aceitem a menu;em religiota. mu de preservar a cultura original e transformar a missão
de forma a 1e1 integrada nos princípios 90ciais nativos. Em segundo lugar, há uma
creaoeate coAScientizaçto da infhtência extra-relisiosa da ·atividade missionária; isto, por
um lado, ieva a uma maior sofisticação das técnicas de catequese (adaptar mitos a
narrativas bíblicas, etc.), mu por outro lado sugere impasses de difícil solução. O postulado , - antropologic.amente pouco sustentável - de uma compatibilidade intrínseca
entre a ideologia católica e as culturas indíaenas procura resolver tal impasse ; sugere-se
um aprofundamento antropológico do missionário de f oima a adequar sua mensagem à
cultun indípna. e e.ti.mula-se um processo de mudança social que encurte o caminho.
Em outra diteçio, boa parte da atividade da Igreja junto aos grupos tribais tem se
limitado - oportunamente - a um trabalho de base, de conscientização dos direitos civis
dos índiot, e de defesa da' integridade física e territorial deste segmento da população
btuile.ita. Em termos purammte f onnais, isto é, sem atentarmos para o conteúdo ideológico dos discunos da lgrtjt attlal, assistimos à continuação da luta competitiva entre
Igreja e Estado pelo índio brasileiro, que lança raízes profundas na história do Brasil.
1
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Os documentos da Igreja que devem ser consultados para um exame da posição
atual do problema são: o Boletim do Cimi, bimensal que traz uma discussão programática
e detalhada das questões da terra indígena, da atividade da FUNAI; discute também a
ideologia atual da catequese e. traz um balanço muito útil das referências aos índios n~
imprensa. SugerimosaleituradoBoletim, Ano4,n.o 13;Ano 5, n.º 31eAno6, n.º 34 pa·
ra os aspectos teóricos da nova catequese. Y-Juca-Pirama, o índio: aquele que deve mo"er,
um documento
de urgência assinad~ por bispos
e missionários
sobre. o problema indígena,
,
r
•
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também e importante. Em CNBB ( 1977) temos um resumo da posição da Igreja quanto
aos problemas da colonização do Brasil. ·

Antropólogos e lndios
A antropologia é o estudo comparativo das sociedades humanas; disciplina que
lança suas raízes no Iluminismo, tornou-se possível graças à expansão colonial euporéia.
Uma das observações 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. Não existe um s6 "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 tecnológicas diversas, vivendo em diferentes ambientes, e
diferindo radicalmente quanto aos padrões de ocupação do território e à organização
social, à cosmologia, e quanto à situação de contato com a sociedade brasileira.
O enfoque do interesse dos antropólogos em sociedades tribais muda. Fernandes
(1956-7) e Baldu~ (1968) observam a importância crescente dos problemas da mudança cultural, organização social, e religião nos estudos sobre os índios brasileiros. Recentemente,
outro interesse veio à tonã: a ecologia do habitat dos índios e as formas de adaptação a
ela. Novas questões foram·levantadas nas áreas de organização social, como a posição das
mulheres, e da religião, como o uso dos alucinógenos. Em ambos os casos, o motivo do
interesse nestes temas está claramente associado a questões em pauta na sociedade dos
investigadores - pois os índios não mudaram quanto a isso, enquanto que os interesses
antropológicos sim, e radicalmente.

Materialismo Cultural
Um livro de Meggers que acaba de ser traduzido - Amazónia: 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, em geral
defendem a idéia de que as possibilidades do ecossistema determinam certos traços da
organização social e da religião de um grupo. Meggers (1977) representa um caso-limite
desta 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),
ele mostra que uma aldeia populosa pode manter-se na mesma área indefinidamente.
Assim, tamanho da aldeia e deslocamentos devem ser correlacionados com outros
fatores: Além disso, ele afirma que um excedente alimentar poderia ser produzido, por
estes ~~os, sem mudança tecnológica, pois cada indivíduo trabalha apenas cerca de duas
horas diárias em sua plantação de mandioca. Este foi também o tema de um artigo
brilhante de Marshall Sahlins (196 8), que reinterpreta o material existente para
demonstrar que as sociedades "primitivas", "tribais", foram a "primeira sociedade de
abundância". Bamberger (1967, 1971) também afirmou haverem sérios erros de avaliação da ecologia destas regiões, que levaram a enganos na interpretação dos princípios
causais da organização social. Gross (1975) fazendo um balanço da controvérsia, dirá que
o tamanho, forma e permanência das povoações, a complexidade social, e os padrões de
guerra, podem variar de acordo com diferenças, não da disponibilidade de produtos
agrícolas, mas de proteína animal que é relativamente escassa na Amazônia, devido à
ausência de grandes animais gregários. Outros estudos (Ross, no prelo), sugerem que a
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cosmologia e os tabus alimentares estão detenninados por variáveis ecológicas, e são o
resultado de uma adaptação do homem aos animais na região amazônica. ReichelDolmatoff (1976) sugere que a riqueza simbólica da cosmologia dos índios Tukano é um
"modelo para a adaptação ecológica" e exprime a precisa consciência dos índios quanto a
necessidade de normas adaptativas. Tanto Gross (1975) quanto Ross (no prelo) e Jackson
(197 5) fornecem boas bibliograíw para os que se interessam por estes tópicos.
A maioria dos trabalhos que seguem esta orientação procura reduzir a cultura parentesco, casamento, residência, e mesmo o simbolismo, a mitologia e a religião - às
condições materiais em que se encontram as sociedades estudadas. A articulação
proposta é, em geral, simples e unidirecional; não se leva muito em conta os tipos de
variação observados (dentro do mesmo habitat), e tampouco há uma teoria explícita
sobre a natureza da sociedade - 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 destes novos interesses, porém, é que a pobreza dos
estudos sobre o uso indígena do meio ambiente - característica das décadas passadas
(uma das poucas exceções é Ribeiro, 1955) - deu lugar a um bom número de análises
detalhadas (Cameiro, 1960, 1961, 1970; Silverwood-Cope, 1972; e Smole, 1976, que traz
urna bibliografia razoável).
Organização Social

Os antropólogos estudam as formas de organização social - entre elas os sistemas de
parentesco - a fim de responder a algumas 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 estas sociedades? Como estas sociedades mudam?
Um dos focos dos estudos de organização social é a descrição e análise dos sistemas
de parentesco. A preocupação com a natureza e a importância da família pode ser
remetida aos primórdios da Antropologia. Assim, enquanto o parentesco e a família
européia nesta época pareciam estar ameaçados pelo desenvolvimento da sociedade
industrial, as descrições dos viajantes -etnógrafos sublinhavam a dominância dos laços de
parentesco na organizaçio das sociedades• tribais. O parentesco aparecia em qualquer
domínio da vida social - economia, política, mitologia, ritual. Isto, evidentemente, levou
a antropologia a concentrar seus esforços no estudo da natureza dos laços de parentesco.
Tal ênfase no parentesco e organização social talvez intrigue o leigo, e o desencoraje. Mas a preocupação subjacente é com os princípios gerais de organização das sociedades, e, por esta via, os índios brasileiros estão sendo comparados com sociedades de
outros pontos do planeta. Algumas das principais etnografias sobre os índios brasileiros
tratam especificamente · de parentesco (Galvão, 1953; Murphy, 1960; Maybury - Lewis,
1967; Riviere, 1969; Melatti, 1970; Basso, 1973; Da Matta, 1976; Vida!, 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 Antiguidade.
Assim, a experiência da América do Sul levou ao questionamento de certos conceitos de
organização social desenvolvidos a partir da experiência com as sociedades grega, romana,
e da África. Isto aconteceu com os conceitos de "linhagem" e residência elaborados por
Radcliffe-Brown (1973). Uma sociedade era considerada mais "estável" ou "hannônica"
se o local da residência pós-marital era consistente com a fonna de descendência.
Qualquer outro aaanjo seria "desarmônico", e, sobretudo; raro. Mas na América do Sul,
especialmente no Brasil, são muito comuns os casos de "sistemas desarmônicos." Várias .
explicações foram sugeridas para este fenômeno: algumas apoiam-se na teoria tradicional
da linhagem (Murphy, 1956, 1960); outras criticaram tais princípios (Ramos 1974;
Seeger, 1975). Acresce que muitas sociedades foram "descobertas" (também no Brasil,
entre outros lugares), onde a linhagem não é o princípio organizador; os indivíduos
ligam-se ao pai e à mãe de fonnas complexas e variadas (Scheffler e Lounsbury, 1971;
Shapiro, 1968; 1974; Ramos, 1974; da Matta, 1976). Muitas sociedades que se acreditava

BIB 16

T

r

l

possuírem linhagens, por terem sido descritas por etnógrafos influenciados pelos modelos
africanos, foram reinterpretadas (Da Matta, 1968, 1976; Kaplan, 1973; Basso, 1973).
Assim, a antropologia dos índios brasileiros sugere novas formas de análise (Da Matta,
1976; Seeger, 1975). Em muitas sociedades a nominação é um princípio muito importante na atribuição da identidade social dos indivíduos - mais do que a descendência
(Melatti, 1968; Lave, 1969; Ramos, 1973, Bamberger, 1974; Viertler, 1976). Em outra
direção a aparente "flexibilidade" dos sistemas sociais - a não adesão a princípios
rígidos como linhagem ou descendência - levou a uma busca de outros princípios
organizacionais, como o grupo de substância (Da Matta, 1976; Viveiros de Castro, 1977)
ou a análises dos processos e estragégias da tomada de decisões (Turner, 1968; Basso,
1970).
Outra firme suposição sobre a natureza da sociedade, que consistia em admitir 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. Importante
aqui é o debate entre Lévi-Strauss e Maybury-Lewis (Lévi-Strauss, 1956, 1960;
Maybury-Lewis, 1960). Estas 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 parentesco, alguma~ sociedades brasileiras tornaram-se famosas na Antropologia, especialmente os Gê e os Bororo
do Brasil Central. Estas sociedades, extremamente complexas, utilizando uma multiplicidade de princípios para a formação de grupos, possuem uma organização social notavelmente elaborada, em comparação com seus vizinhos da floresta tropical, além de uma vida
cerimonial organizada em ciclos longos. Trabalhos pioneiros incluem Nimuendaju (1939,
1942, 1946) e Colbacchini e Albisetti (1942). Lévi-Strauss (1952) sugeriu que eles
fossem reestudados, pois o material de Nirnuendaju colocava problemas para a teoria dos
sistemas de casamento proposta por lévi-Strauss. Esta tarefa foi empreendida por
Maybury-Lewis (1967) e por estudantes seus (T.Turner, 1966; C.Crocker, 1969, 1971;
Melatti, 1971, 1975, demais referências; Lave, 1967, 1971; e da Matta, 1968, 1976).
Outros antropólogos produziram trabalhos importantes sobre os Gê, como Vidal ( 1977),
W.Crocker (1971), Seeger (1974, no prelo), e Carneiro da Cunha (1975, no prelo). Os
grupos de lingua Gê tomaram-se exemplares, tanto no que diz respeito às contribuições
sul-americanas à Antropologia, quanto na elaboração de hipóteses sobre a natureza das
sociedades em geral. As publicações recentes no Brasil (Da Matta 1976; Vidal, 1977;
Carneiro da Cunha, no prelo) e fora (Maybury-Lewis, no prelo) divulgando materiais até
então apenas mimeografados, produzirão mudanças importantes na Antropologia
brasileira.
Como a maioria dos antropólogos que estudaram os índios brasileiros eram do sexo
masculino, surgiu a suspeita de que eles desprezaram um aspecto vital da organização
destas sociedades - o papel das mulheres. Algumas tentativas de corrigir este preconceito
foram empreendidas por Murphy e Murphy (1974), e outros (Bamberger, 1971; Shapiro,
1972; Seeger, 1974). Alguns ensaios sobre comportamento sexual e intimidade levaram,
igualmente à recolocação de algumas posições (Crocker 1964; Basso, 1973; Gregor,
1973, 1974).
Alguns trabalhos recentes chamam a atenção para o significado social e simbólico
de certos papéis centrais nas sociedades tribais do continente: o xamã, o "feiticeiro'', o
"chefe", o líder facciona!. A literatura sobre o xamanismo sul-americano é vasta; Baldus
(1965/66) apresenta sugestões para pesquisa neste tema, além de uma bibliografia por
região etnográfica. Algumas monografias, sobre religião (Fock, 1963) ou gerais
(Goldman, 1963, Crocker, 1967, Hamer, 1972, Basso, 1973) apresentam boas informações sobre o xamanismo, situando-o dentro do repertório de papéis, analisando os
diferentes tipos de especialistas (xamã, curador, herbalista). Métraux (1944), Barandiarán
(1962), Butt (1962), Münzel (1971), Harner (1973) e Kensinger (1974) podem ser
citados quanto a ensaios específicos sobre o tema, além do livro de Reichel-Dolmatoff
(197 5), que discorre sobre o uso xamanístico dos alucinógenos entre os Tukano 5 • Butt
(1965/66) e Dole ([1964] 1973) trazem contribuições sobre o papel político-legal do
xamanismo, em termos de controle social. Baldus ( 1964) analisa os efeitos da aculturação sobre o xamanismo Tapirapé. Melatti (1970) correlaciona os xamãs Krahó e a
mitologia, sugerindo a noção de "mito individual" para explicar as narrativas xamanís-
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ticas. 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 Lévi-Strauss (1949a e 1949b) sobre a
"eficácia simbólica" são fundamentais.
Seeger (no prelo) compara o especialista ritual Suyá com o chefe, em termos de um
dualismo característico das sociedades Gê. Em outra direção, Clastres ((1970) 1974) vai
comparar os profetas tupi-guarani com os chefes. Aqui 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" não correspondia absolutamente às noções de autoridade e poder típicas do
Ocidente. Castres (1974) 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 (termo mais apropriado que ºchef~"), com
efeito, parece ser característico das sociedades do continente (altiplano excetuado).
Lévi-Strauss ([Í944) 1973) escreveu um ensaio famoso sobre a chefia entre os Nambikwara, que apresenta algumas idéias básicas a este respeito.
O trabalho de Maybury-Lewis sobre os Xavante (1967) oferece uma importante
contribuição. ao estudo do faccionalismo e chefia. Aí são analisados o papel do chefe
grupal em suas relações ·com a liderança faccionai, caracterizada pela ambiguidade entre
função representativa e função de liderança. Basso (1973) desenvolve para os Kalapalo
(Alto Xingu) estas relações entre chefia e faccionalismo - em um sistema onde o
representante grupal funciona como mediador cerimonial entre sua aldeia e as outras da
região. 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 estes papéis se confundem, como nos grupos Kayapó
(Turner, 1966, que discute em detalhe o faccionalismo).
Os estudos sobre a vida política nas sociedades sul-americanas incluem trabalhos
sobre a atividade guerreira (Fernandes, (1952) 1971 para os Tupinambá; para
sociedades atuais, ver Hamer, 1972, Chagnon, 1968a, 1968b), faccionalismo e acusaçôes
de feitiçaria. Algumac; regiões apresentam um panorama mais complexo, onde comércio,
intercasamentos e vida ritual ligam vários grupos em um único sistema - casos do Alto
Xingu e do Noroeste amazónico.
O estudo do faccionalismo (inter ou intra-aldeia) permite à Antropologia escapar
às visões idílicas de um consenso pacífico e universal entre os membros de um grupo; e as
acusações de feitiçaria surgem como tema relevante uma vez que são o idioma básico na
veiculação de lutas faccionais. Maybury-Lewis (1967), T.Tumer (1966), Da Matta (1976)
e Seeger (1974) discutem feitiçaria e faccionalismo entre os grupos Gê, permitindo uma
comparação controlada interessante; Riviere (1970) compara os tipos de acusação de
feitiçaria e a estrutura política dos Trio e Xavante. Uma referência teórica para o estudo
das acusações de feitiçaria são as obras de M. Douglas (1966, 1970).
Religião e Cosmologia

Muitos autores tratam de aspectos religiosos da vida dos índios brasileiros (ver
Baldus, 1954, 1968, no índice por a~')unto). Já no século XX, algumas obras podem ser
consideradas importantes como etnografia religiosa: Nimuendaju (1914) estudou a
religião e o profetismo de um grupo Guarani, em um trabalho clássico; Métraux (1928)
compilou os dados dos cronistas sobre a religião dos Tupinambá; Ribeiro (1950) estuda a
religião e mitologia dos Kadiwéu. Deve-se mencionar também os trabalhos de Capistrano
de Abreu (ver Abreu, 1914, sobre a língua e cosmologia dos Kaxinawá; e Abreu, 1895,
sobre língua e cosmologia Bakaíri).
Uma das regiões mais ricas pard o estudo da religião e simbolismo é o Noroeste
amazônico. Esta é uma área densamente povoada, onde grupos diferentes intercasaram e
geraram uma situação multilingüística; todos eles possuem uma vida cerimonial e
artística altamente elaborada. As melhores análises publicadas sobre a organização social
e a cosmologia da região são as de Koch-Grunberg ( 1917), e mais recentemente Goldrnan
(1963); há pouco, Goldman (1976) exprimiu algwnas reservas quanto a seus escritos
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anteriores sobre os Cubeo. Mais acessível, mas nio tão bom, é Brüzzi (1962). ReichelDolmatoff fez uma descrição excelente da cQsmologia dos Tulcano (1968), e alguns
trabalhos interessantes começam a surgir, baseados em pesquisa intensiva (H~-Jones,
1974; cf. também a pesquisa em curso de Melatti e Melatti sobre os Mafubo I l 97 5) ).
Outros grupos do Norte do país também foram rapidamente descritos em termos de
cosmplogia (Chagnon, 1968a para os Yanomamo). A concepção do cosmos como
disposto em camadas superpostas, presente entre os Yanomamo e Marubo (para citarmos
dois grupos muito diferentes), é interessante, e é necessário wn estudo mais detalhado
sobre isto.
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
Gê do Brasil Central está muito mais claramente ligada à organização social - wna área
de considerável complexidade, como já foi mencionado. Talvez por esta razão, os Gê têm
sido usados para se demonstrar a relação íntima entre estrutura social e sistemas de
crença (Da Matta, 1976; Maybury-Lewis, 1967; Seeger, 1974).
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 generalizações fecundas. Elas frustaram 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
destes aspectos da cultura dos índios do Brassil.
Numerosas são 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
(1974) para o Xingu, e Lukesch (1969) para os Kayapó. Giaccaria e Heide (1975)
compilam mitos e narrativas XaYante. O probelema com a maioria das coletâneas de
textos míticos é que elas foram elaboradas a partir de narrativas na línaua de contato
(português), raramente na língua nativa. Muitas vezes, elas reswnem o que foi realmente
dito pelos índios, ou reescrevem integralmente o material - quando não censuram
passagens escatológicas. Necessariamente, adaptam o estilo oral ao escrito; isto 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 um mito em sua língua nativa: wna
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 focalizar a relação entre mito e movimentos religiosos (Melatti, 1972; Carneiro da
Cunha, 1973).
Os estudos de ritual são mais raros, embora muitas etnografias tragam descrições por vezes detalhadas, como em Nimuendaju (1946). A análise do Kwarup xinguano feita
por Agostinho (1974a), e a monografia de Melatti sobre os rituais Krahó (1975) (ver
também Vidal, 1977), são excelentes.
Boa parte da lite.r atura 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; Hamer, 1973). Alguns livros tratam o assunto em profundidade (Reichel-Dolmatoff, 1975; Hamer, 1972; Dobkin de Rios, 1972). ReichelDolmatoff discute em detalhe os documentos históricos sobre o uso da Banisteriopsis
Caapi .( ayahuasca, yagé, caapi), e descreve sua própria experiência com a droga, entre os
Índios Tukano. O mesmo faz Hamer (1973) com os Jívaro; uma comparação destes dois
é muito interessante. Os Jívaro bolivianos parecem levar esta prática ao limite, uma vez
que "a vida normal, da vigília, ... é simplesmente uma 'mentira• ou ilusão, enquanto que
as verdadeiras forças que determinam os fenômenos são sobrenaturais, e só podem ser
vistas e manipuladas por meio do uso das drogas alucinógenas" (Hamer, 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 (Schults, 1972; Wassén, 1976); outros descrevem etnograficamente a
organização social das sessões e dos transes provocados pelas drogas (Hamer, 1973;
Kensinger, 1973). Alguns autores sugerem a possibilidade de uma universalidade dos
símbolos e da experiência do transe aJucinogênico (Reichel-Dolmatoff 1972; Hamer,
1973; Naranjo, 1973; La Barre, 1972).
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Arte

1! difícil separar a "arte" dos outros domínios, em qualquer sociedade indígena. A
pintura corporal, por exemplo, é "arte", mas é também cerimonial, cosmológia (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 nas 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 Von den Steinen (1886, 1894).
Lévi-Strauss analisou a pintura facial Kadiwéu (1944/45; 1955); muitas informações
sobre este grupo, neste aspecto, podem ser encontradas em Boggiani (1945, reeditado
recentemente). Nas Mythologiques de Lévi-Strauss (1964, 1966, 1968, 1971) surgem
inúmeras sugestões sobre o simbolismo e arte dos índios sul-americanos (cf., por
exemplo, a análise do cromatismo, em Le Cru et le 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 poste.
riores, sua análise do simbolismo (1968, 1974, 1975). Castro Faria (1959) analisou a
representação em cerâmica das figuras humanas e animais. Heloísa 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 reconhecidos pela sociedade brasileira,
produzindo obras expostas em galerias de arte (por exemplo, o Trumai Amatí).
A importância da música na vida cerimonial dos índios brasileiros tem sido
freqüentemente esquecida; só há pouco a etnomusicologia tem sido levada a sério (Aytai,
1976 para os Xa\'ante; Bastos, 1976 sobre o sistema sonoro Kamayurá; Doblcin de Rios e
Katz, 1975 sobre a importância da música no ritual alucinogênico; Seeger (1977)
sobre a relação entre estrutura musical e cosmologica entre os ·s uyá.).

Contato e Mudança Cultural
Embora os antropólogos tendam a estudar sociedades índígenas individuais, e
utiJizam-se de um referencial histórico bastante raso (não existem dados escritos sobre
inúmeros grupos), estas sociedades mantiveram contato entre si - guerra, comêrcio,
aliança - e efetuaram empréstimos culturais consideráveis. As sociedades indígenas nio
são estáticas, mas dinâmicas e em mutação. As fontes deste dinamismo, -ademais, não
resultam apenas de fatores externos, mas de processos inerentes à própria estrutura social
e aos mecanismos adaptativos da sociedade.
O primeiro contato dos brancos com uma sociedade indígena pode tomar uma
variedade de formas. O filme de Adrian Cowell ("Uma Tribo que se esconde do
homem") e o livro do mesmo nome (Cowell, 1974) dá uma certa idéia do que é uma
expedição de pacificação da FUNAI. O despovoamento que imediatamente segue o
• contato, provocado por epidemias, causa profundas mudanças na organização social
(Laraia, 1963; Wat).ey, 1940, 1951); o grupo pode ser abandonado depois da ''pacificação" (Moreira Neto, 1959) 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 contribuição geral aos estudos da aculturação, e contém uma boa bibliografia.
Os efeitos do contato com os brancos não são apenas físicos ou tecnoiógicos;
provocam mudanças ao nível da religião, ideologia, e da auto-imagem (identidade étnica,
tribal, pessoal). Da Matta (1970) analisa o mito Apinayé de origem do homem branco, e
demonstra como ele se constitui em um esforço de explicação feito pelos Apinayé sobre
sua situação atual. Na mesma região - o Tocantins - houve vários movimentos meto
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siânicos, organizados a partir de um simbolismo coerente com a mitologia do grupo
(Carneiro da Cunha, 1973). Estes movimentos foram descritos por W.Crocker (1967) e
Melatti (1972). Os movimentos messiânicos são particulannente 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 às pressões da dominação branca através da criação de uma nova realidade. Pereira
de Queiroz (1965) escrewu uma análise geral sobre os movimentos messiânicos.
No estudo dos efeitos da invasão da sociedade brasileira nos territórios e na
sociedade indígena, a Antropologia brasileira produziu contribuições importantes à
ciência. O efeito geral do contato brancos-índios tem sido o extermínio físico e cultural
dos segundos, mas não há uniformidade. A melhor introdução ao assunto é Ribeiro
(1957). Este artigo é indispensável a quem quer que deseja tomar conhecimento do
..problema" indígena no Brasil. Muitas idéia apresentadas neste trabalho foram elaboradas em trabalho posterior (Ribeiro, 1970).
Os dados numéricos e qualitativos sobre a situação dos índios sul-americanos estão,
atua1i1.ados, em uma série de documentos. Dostal (1972) é a melhor coletânE'.a; possui
uma boa bibliografia, embora a melhor esteja em Fuerst (1972), que cobre de 1957 a
1972. O relatório de Brooks et. ai. (1973) à Aboriginal Protection Society of England
traz algumas informações úteis. 6 Narrativas mais jornalísticas sobre a situação atual dos
índios brasileiro incluem Hanbury-Tennyson (1973), que indica o contraste radical entre
os saudáveis e orgulhosos índios do Parque Nacional do Xingue a miséria vista em outras
regiões. Bodard (1971) é mais sensacionalista, e não tão preciso quanto Dostal (1972).
Jaulin ( 1970) causou impacto nos leitores estrangeiros. Algumas publicações do lnternational Work Group of lndigenous A!fairs (IWGIA, 1971-77) analisam situações tribais
específica.s, e sugerem políticas co·ncretas. Até agora, não saiu nenhum relatório sobre
um grupo indígena brasileiro. Em CNBB (1977) encontram-se também algumas
informações.
Na análise do contato interétnico, ficou claro que, não só cada sociedade indígena é
diferente da outra, mas cada uma defronta-se com situações específicas no contato. Esta
variação deve-se ao tipo de frente de expansão (Ribeiro, 1957, 1960), mas também ao
tipo de recursos de que dispõem os índios. Os Gaviões do Pará, possuidores de vastos
castanhais, controlam parcialmente um recurso econômico inacessíwl a outros grupos,
expropriados de cada palmo de teua que um dia possuíram. Roberto Cardoso de Oliveira
fez importantes contribuições teóricas e empíricas ao estudo das situações de "fricção
interétnica"; este 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 e exclusão recíproca das visões de mundo (Cardoso
de Oliveira, 1960a, 1964, 1968). Moreira Neto (1960) também contribuiu nesta área.
Cardoso de Oliveira orientou vários estudos sobre situações específicas de contato
(Laraia e Da Matta, 1967; Melatti, 1967; Santos, 1973). Junqueira (1973) e Viertler
(1973) discutem alguns traços da situação no Parque Nacional do·'Xingu.
Os processos históricos de contato decouentes da expansão brasileira sofrem
inflexões específicas de acordo com as instituições em competição que atuam diretamente na área do contato. Estas instituições,através de seus agentes, são manipuladas
pelos índios, que têm seus próprios objetivos, diferentes dos de cada instituição. Entre
estas, a principal é a FUNAI (antigo SPI), através dos Postos Indígenas, cuja influência
foi estudada por Cardoso de Oliveira (1960b), Junqueira (1973), ~antos (1970) e Tavener
(1973); ver também Ribeiro (1970). Outra instituição, ainda não sistematicamente estudada, são as missões: ver Baldus (1964); Bonil,la (1972); Butt (1960); Miller (1970); ReichelDolmatoff (1972). A educação é outro tipo de influência, estudada por Santos (1976) .
Embora algum trabalho tenha sido feito sobre o papel da FUNAI e das missões, ainda
não se sabe muito sobre isso, embora o impacto destas agências sobre índios recémcontatados seja muito grande. Os efeitos da presença do antropólogo também foram
pouco estudados.
Estas instituições, bem como os segmentos da sociedade nacional presentes nas
frentes de expansão, definam campos sociais onde se constituem as identidades étnicas.
Cardoso de Oliveira dedicou-se a este tema (ver especialmente 1976), e Da Matta apresentou um trabalho interessante (1976b).

BIB 21

Nota J<'inal

A Antropologia. embora tenha chegado relativamente tarde no drama do índio
brasileiro. teve um impacto considerável sobre a política e a visão nacionais sobre os
índios. Alguns antropólogos têm estado vinculados à FUNAI (embora quase sempre sem
dispor de poder); certos deles alinharem-se com as vozes que têm 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
CIMI (ver também Laborde. 1969-72). Antropólogos brasileiros e estrangeiros estiveram
envolvidos cm projetos que visavam as necessidades de sociedades tribais específicas
(frequentemente, sociedades que eles estudaram por outros motivos). Estes 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 o
antropólogo). Embora eles tenham encontrado obstáculos a nível local - e nacional - .
são um 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 estão
tomando contato inicial com a Etnologia. mas também buscar dar conta dos trabalhos
mais recentes na área. No que diz respeito às 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 desta disciplina, tenderam a interpretar os pontos de vista concorrentes a partir da Antropologia. Procuramos corrigir esta
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 não implicar uma intenção transformadora das sociedades indígenas. e que nesta perspectiva o conhecimento é mais importante, fundado como está
num pluralismo cultural, isto não deve ser interpretado como uma demissão/omissão
diante dos processos de mudança sofridos pelos grupos indígenas que restam no Brasil.
Muito facilmente, é verdade, o antropólogo acomoda-se em um 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. Outro canal de ação aberto é o contato
com a opinião pública, e a formação de gerações de estudantes mais conscientes da
irracionalidade radical que marcou a atitude dos brancos diante dos índios. Trata-se de
J'uncionar, do melhor modo possível, como porta-voz daqueles que foram silenciados os índios.

I

NOTAS
l

A expressão ..problema indígena" é capciosa: pode sugerir que os índios "criam" um
problema para a sociedade nacional, quando é justamente o oposto. O "problema".
na verdade. é nacional.

2

Thekla Hartmann, ..Contribuições em língua alemã para a etnologia do Brasil
(1966-1976)'', em fase de publicação, deverá ser consultado para fontes em alemão.

3

O Sumnier Jnstitute of ling11istics publica periodicamente suplementos bibliográficos
sobre os trabalhos de seus pesquisadores (indexação por língua estudada).

4

Ver, porém, Simões (1972).

s

Harner (1973) organizou uma coletânea sobre xamanismo e alucinógenos.

6

Davis (no prelo) é também uma obra importante.
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