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1\ APROX L:\!1\.ÇAO 

Intelectual e fi sicarnente preparado, e n1unido do equipa1nento 
co11veniente, cabe cletern1inar o dia da partida. Não são, en1 todos 

• 
os casos e en1 todo o Brasil, os n1esn1os n1eses os 111ais recomen-
daYeis para viajar. Tanto para o navegante, nos rios, con10 para 
os que 111archan1, a cavalo ou a pé. a carência ou excesso de agua 
poden1 ser perigos ignaln1cnte graves. Por falta de agua, encalha 
a en1barcação, e a sêde inutiliza hon1e111 e anima1. Mas ·con1 o ex
cesso de agua podem ocorrer naufragios; e, aurnentanclo, forn1ida
Yeln1ente, a violencia dos rios, desaparecen1 os lugares de pouso 
nas margens. E a inundação impede a passagen1 ele tropas e pe
destres. Si a sêca, por sua vez, despoja vastas regiões de seus 
pastos e de outros a lin1entos vegetais, afugentando a f'auna e con
centrando-a en1 alguns pontos, a chuva, por outro lado, não per-
111ite caçar, abafando con1 o gotejar o ruído do andar dos anirnais, 
ou deixando-os con1pletan1ente iinoveis nas suas guaridas. E' o 
vai e vem das aguas que faz tambcn1 surgire1n e sun1ire1n as di
versas pragas de insetos e as doenças por elas trazidas . 
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Assin1, pode-se rccon1endar, por cx<..:111plo. os n1eses <lc :,\{aio 
a Sete111bro aos que qllcren1 descer o i\raguaia con1 ten1po sufi
ciente para estudar i.ndios ou caçar, restando a outra parte do ano 
aos passageii-os 1nuito apressadcs. Co1n essa reco111enclação feita etn 
sã conciencia, dever11os lcn1brar, ainda, que não baixan1 e soben1 
as aguas, todos os anos, exatamente na mesma epoca e da 111esn1a 
forma. Certas variações se verificatn, por toda parte, que mere
cem consideração. 

i\ 1nelhor época para v1a3ar não é, forçosai11ente, a n1ais 
oportuna para aproxiinar-se da tribu a estudar. As n1esn1as cir
cunstâncias que favorecen1 a nossa n1arch.a. facilita1n·. tan1he111, 
as can1inhadas dos índios que, então, se ausenta111 por 1nuitos dias 
ele sua aldeia ou do acampamento comun1, para ir pescar. caçar ou 
negociar com os vizinhos. i\s intempéries, por outra parte, que 
impedem nossos passos, retêm tambem em sua casa os índios que. 
desse modo, obrigatorian1ente unidos e seclentarios .. oferece1n à in
vestigação etnográfica possibilidades muito maiores do que quando 
<lispersos; os índios não se livram, assitn, tão facilinente, c-01110 

no estado vagueante, do nosso contacto . 

. O problema, agora, consiste em saber co1110 entrar e1n contacto. 
E' preciso, primeira1nente, descobrir o paradeiro da gente que 
queren1os visitar ou sugerir-lhe, de gualquer maneira, o desejo de 
aproxin1ar-se ele nós. 

Sendo tribu desconhecida, agressiva ou disposta a fugir, sen1-
pre será preferível surpreende-la, a ser surpreendido por ela. 
Para conseguir isso, torna-se necessário saber ver e ler os rastos. 
Nen1 sen1pre enxerga1nos fun1aça de fogueiras ou de nm capiln
sal incendiado que nos possa111 guiar. E' preciso, então, procurar 
outros meios de orientação. No can1po, en1 geral, é inais facil di
visar u111a pista fitando a grama nu111a distância de vinte 1nctros 
en1 vez de estuda-la de perto. No inato, galhos quebrados po<len1 
servir de indício. Sobre o ta1nanho do grupo que seguin1os. in
forn1a1n-nos, às vezes, o nú1nero das fogueiras, os pousos ou os 
restos de con1ida nu1n acampa1nento abandonado. Os vcstigios 
no chão, f'óra, das pousadas, são, quasi se1npre, menos instrutivos 
a respeito da quantidade, pois o índio en1 viagem coloca o pé di
reito exatan1ente no lugar pisado pelo pé direito elo que vai à 
frente, procedendo ele maneira correspondente tamben1 1con1 o pé 
esquerdo. 

Entretanto, ainda quando inuita gente pisou no n1es1no lu
gar, acontece, freque11temente, que, exan1inando con1 n1aior aten
ção o solo, não encontra111os indício algun1 de sua passagen1. A n-
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dando eu nos 111atos do Alto Paran~t, guiado por utn Guayakí. na 
pista de un1 bando dos seus, o inclio apontou o chão, dizendo a 
palavra 1

' senhora". Olhei e não pude ver nada que denunciasse 
a n1ais vaga impressão de un1 pé hun1ano e, n1uito n1enos ainda. 
o facto da pegada provir de u'a n1ulher. 

Sucede, porén1, que o próprio in<lio, procurando seus se111 ~'
lhantes, não encontra ne1n galhos quebrados nen1 vestígios no solo. 
Não fica, por isso, sen1 recursos. Basta-lhe, em geral, para não 
errar o can1inho, in1aginar as intenções e precauções que dirigc1u, 
necessarian1ente, os passos da gente do rnato. Ora é o tronco 
ôco dun1a velha arvore que faz n1udaren1 de direção os viandante:-; 
pois precisa ser exan1inaclo en1 vista da possivel existencia clu111a col
.1neia; or:i é tun atoleiro quasi invisivcl que lhes aconselha dar 
meia volta. Viver , assim, a vida desses homens, é possível para os 
que nasceran1 e foran1 criados en1 seu an1biente. :-:!' ós só pode111os 
constatar a diferença radical existente entre nós e eles e tentar 
perceber, con1preendcr e sentir as suas necessidades. Natural
mente, o indianista aprende 1nuito investigando o modo de viver 
de u1na tribu pelo que encontra, a esse respeito, en1 seu can1inho. 
Especialn1ente os indios sem paradeiro fixo, devem ser observa
dos desta forn1a, co1no no n1eu caso, estudando os Guayakí. 

Não conseguindo descobri r o paradeiro <la tribu procurada 
ou não querendo ir até lá, poden1os denunciar a nossa presença, 
pelo ruido, disparando nossas arn1as, pelo estouro e luz de fo
guetes ou por fumaça. Un1 meio ultra-moderno é o altof'alante. 
Torna-se extre111a1nente in1pressionante quando se enfeitiçam a!'l 
solidões con1 o Ave J\1aria ·de Schubert, ou, satisfazendo tnais o 
gôsto dos índios, co111 o ritino ben1 n1arcado da n1archa ott do 
sa111ba. 

Encontrando-se un1 atalho, frequente1nente visitado, é conve
niente espalharem-se brindes se quizermos atrair u111a tribu de~
conhecida ou den1onstrar no$sas intenções pacificas a índios nle
drosos ou agressivos. 

Foi assim que se iniciou, por exe1nplo, a celebre pacificação 
dos Parintintin do rio Madeira, en1prccnclida e realizada, en1 1922, 
por Curt Nirnuendajú. Estabeleceran1-se postos de presentes nos 
lugares en1 que havia indicios evidentes de frequente passage1n desta 
ten1ida tribu tupi. Eran1 abrigos cobertos de folhas de zinco, que 
defendiam da chuva as missangas, roüpas, facões, machados e ou
tros utensílios . Depois de alguns dias, esses objetos desaparc
ceran1, achando-se cn1 lugar deles, flechas fincadas no chão. ()s 
indios tinhan1 aceito os presentes, n1as sua resposta signi f'ícaYa 
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que não confiavam no doador . ~ste, por sua ycz, repetia sen1 ces
sar as ofertas. Os Parintintin, então, acusavan1 a recepçao ar·· 
n1ando estrtpes con1 pontas de flecha . 

:Não se conten~aran1, porén1, con1 isso. Seu pri1neiro ataque 
deu-se pouco n1ais tarde. Nin1uendajú não foi surpreendido. 
Co11struira, com folhas de zinco, u1n solidp barracào que o abri
gava e a seus ca1naraclas. Era un1a casa forte nu111 ponto estra
tégico, oferecendo larga vista ao redor e facilitando a defesa. Os 
indios deram gritos de guerra e atiraran1 flechas. Não houve 
reação hostil. Então, co1n nova gritaria, af astaran1-se. 

Depois de outro ataque sen1clhante, Nin1uendajú os seguiu, 
procurando atraí-los con1 palavras <la I~ingua Geral, faladas bran
damente, e oferecendo-lhes n1achados e facões que tinha nas n1ãos 
levantadas. Não obteve exito. Os índios su111iran1. 

Mais atrevido foi o terceiro ataque. Logo depois ele desfe
chadas as setas contra o barracão, os agressores forçaran1 a por
teira da cêrca de ara1ne farpado que circundava a casa. Nitnue11-
dajú n1andou disparar as arn1as de fogo para o ar. i\. 1naioria 
dos intrusos saiu correndo. Alguns, porén1, recuaran1 somente 
até o lado de fóra da cêrca, aí pern1anecenclo a descoberto . Ni-
111uendajú, con1 palavras amaYeis. aproximou-se da porteira e, não 
sendo atendido colocou tuna bacia co111 diversos presentes e 
retirou-se . 

Os índios apoderaran1-sc da bacia. Outros J>arintintin. que c:s
tavan1 separados de Nimuendajú pelo rio limitrof e do estabele
cimento (o rio J\1aicí-n1irin1), con1cçaran1 a pedir presentes . O 
pa,cíficador n1anclou lançar sobre a agua un1a bacia cheia de coi
sas boas. Dois índios tentaran1 alcança-la a nado. enquanto un1 
de seus con1panheiros atirava un1a flecha ql1e quasi atingiu seu 
intuito . 

Apesar desse co111portz.n1ento traiçoeiro, Nín1uendajú ofere
ceu tuna terceira bacia, e o Parintíntin n1ais valoroso atravessou o 
rio, apanhou o presente e voltou para os seus . 

Assin1 desenvolveu-se, pnuco a pot~co, a aproximação 111útua. 
Quando Niinuendajú falou en1 guaraní foi 1nelhor entendido. 
pois esse idion1a se assen1clha 111ais do que a L .. ingna Geral ao 
parintintin. 

Um índio, então, n1ostrou-lhe, con1 gestos inuito expressivos. 
que estava con1 a barriga vasia. O alen1ão 111andou buscar fari
nha de 1nandioca. co1ncu pri1neiro uu1 pouco à vista do fa1ninto, 
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convidando-o a servir-se . Dessa feita Nitnuendajú 
tregar a dádiva direta1nente en1 mãos, concluindo, 
111e1ro capítulo da pacificação. 

. 
conseguiu en-. . 
ass11n, o pr<-

Podemos observar, por esse exe1nplo, ser indispensavel para 
aproxi1nar-se de tribus agressivas, não son1entc corage1n, sangue 
frio, inteligência e bôa vontade, 1nas tan1ben1 nn1itos presentes da
dos oportu na1ncnte e u1n2. casa forte de grande resistência . 

Há, no Brasil, .:.iinda, numerosas tribus nas n1esmas condições 
e1n que estiveran1, até 1922, os Parintintin. l.,embren1os apenac; 
os Chavantes do r io das !v1ortcs e, inais ao norte, os Kayapós . 

Para cativar os +eorações de tribus pacíficas, é preciso, ante~ 
ele tudo. saber rir e fazer rir aos indios. Não é de proveito, na
turahnente1 mostrar-lhes ou provocar neles u1na risada artificial. 
De\'en1os dar gargalhadas e fazc-los rir ela mesma forma, dcs 
preccupadan1entc. co1no crianças, sen1 que isso nos leve a desen1-
penhar un1 papel ridículo que ditninua a nossa autoridade. Basta. 
em geral, estar verdadeiran1entc alegre, para dar alegria a 111uitos. 
Que1n, porén1. não puder livrar-se de todas as ideias negras e sen
t imentos tristes, para ver a v iela cheia de belezas e atratiYos. f'iq ue 
em casa, em sua própria casa, e bem longe das casas dos índios! 

A respeito da nossa aproxin1ação com os ho1nens. por uni 
lado, e com as 111ulheres, por outro, podemos dizer que isso se 
dá, en1 geral, entre os indios con10 entre nós: a principio, o ho-
1nem se aproxi n1a 111a1s facilmente do ho1ne111, e a 1nulher da mu
lher. Ha, porém, exeções, que aun1entan1 com o decorrer do 
tempo . i\ss.im, o etnógrafo tem de tratar, na n1aioria elos casos. 
prin1eira111ente con1 os homens, ficando as 1nulheres em certa re
serva e, muitas vezes, até complcta1nente escondidas . l\ [as, pou;:o 
a pouco, são elas mesmas ou. pelo menos, algun1as delas que se 
acercan1 espontaneamente. E pode acontecer, então, esta apro
ximação tornar-se mais intensa do que a existente entre os ho-
1nens. Ao contrário, a etnógrafa, a princípio. n1ais facilmente 
se aproximará das suas companheiras de sexo, embora não queira 
dizer co111 isso que os hon1ens f u jan1 quando ela aparece . 

Un1 dos 1neios mais seguros para cativar a todos, homens e 
n1ulheres, consiste em agradar as crianças. Consegue-se isso con1 
presentes e carinhos. Elogiar os íjlhos é tan1ben1 um bom can1i
nho P.?ra conquistar os pais . 

Para assistir a cerünonias secretas e outros processos que os 
índios querem ocultar, é reco1nendavel esperar até ter conquis
tado a conf ianç~. deles <le maneira a que tolerem a nossa presença 
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ou, inelhor ainda. nos convidern paré1. to1nar parte nas festivida
des. Sendo, pc,rén1, itnpossivel aguardar esse inon1ento, ten1 o 
indianista. a 1neu ver, a obrigação ele arriscar tudo para co111pletar 
as suas observações. 

Podemos dizer, en1 resumo, que o con1portamento geral do 
pesquisador deve orientar-se pelas seguintes regras: respeitar os 
índios, agrada-los e fazer-se respeitado deles . 

Para respeitar os inclios não basta dar-lhes presentes, en1 vez 
ele n1ata-los. E' preciso ter na 111aior consideração seus conceitos 
e <:ostu1nes, aplicando no trato ·con1 esses hon1cns a extre111a deli
cadeza ele que eles proprios nos dão as melhores provas. N unca, 
por exen1plo, um índio inostrou o n1ais leve sorriso, quando defor-
111ava o seu iclion1a pela minha pronuncia atrapalhada ou quando 
en1pregava as suas palavras, co1nican1cnte, e1n outro sentido. Isso 
não quer dizer que os 111eus erros passassen1 despercebidos. Ao 
contrário: ou êle os corrigia, a meu pedido, inf'atigavel111ente. ou 
leva\'a a cortezia ao cún1ulo de adaptar-se completan1ente à n1i
nha inaneira de falar e usar seus voe-abulos na nova significação 
introduzida por 111in1 . Não sorria, tão pouco, por incapacidade 
de divisar o r idículo. As alcunhas con1 que ·denon1ina, frequente
mente, os con1panheiros e os brancos, revelan1 un1 sagaz observa
dor de caracteristicas grotescas e 11111 fino hun1orista. 

Enquanto. o indio apresenta assin1. nas suas relações con1-
nosco e co111 os seus semelhantes. aquele cotn portan1ento que, se 
encontrassen1os entre nós, chamarian1os de ''boa educação", nó:;, 
por nossa parte, cleve1nos esforçar-nos por não lhe ser inferiores. 
Meu bon1 can1arada Daniel, por exen1plo, vendo os Tapirapé tratar 
sua dern1atose, quasi rebentava de gargalhadas quando ho1nens. 
mulheres e crianças. para livrar-se ela insuportavel coceira, aproxi
mavan1. cuidadosan1ente, suas coxas elas chan1as ela fogueira. ''Es
ses ·diabos não te1n. dó ela pele'', g ri tava êle, rindo se111 cessar. 
Os índios consideravairi, scn1 dúvida, n1uito grosseiro o procedi
n1ento desse hospede branco. 

Os n1aJogros de muitos n1issionarios tên1 sua causa, en1 grande 
parte, na co11de11ação proferida per esses hon1ens contra todas as 
crenças que divergen1 das suas proprias. F,viclentcn1cnte, n1a
neiras tão asperas não se prestan1 a despertar si1npatias entre su
jeitos tão concientes de si proprios con10 são os indios. , 

l\!Ias tarr1hen1 a astucia do diplon1ata n1ais cxperiinentado ne111 
se111pre basta en1 tai.s casos. .,.:\ 's yezes, o carinho deYc ser sin
cero. E' verdade que, para 111uita gente, é n1ais facil pensar co111 
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a cabeça do que, por assün dizer, con1 o coração . Recomendo 
que tamben1 as pessoas nestas condições fiquem en1 casa, em sua 

.,1 propria casa, e ben1 longe <las casas dos índios. 

Pois, tais pessoas dirian1, pr0Yaveln1cnte. que os índios não 
têtn nada ,de se111elhante com a nossa "boa educação" quando, já 
na prin1eira re<C~epção, nos toman1, se111 pedir licença, o chapéu da 
cabeça para pô-lo na sua propria cabeleira cheia de piolhos e, de
pois, sucessivamente, nas criações da n1esma especie aniinal de to
dos os seus con1panheiros . 

As pessoas incapazes de pensar co111 o coração não tolera
rian1 e não poderian1 tolerar, provavel111ente, que os índios lhes 
tirassen1 a can1isa f'óra das calças, para lin1par nela o nariz ou 
estudar con1 seus dedos a pele branca por baixo. :Nias si não 
quizern1os provocar a desconfiança ela tribu «leveren1os suportar 
que os seus n1en1bros, uns após outros, venhan1 dar-nos bôas vin
das e enfiar en1 nossa boca as n1ãos sempre sujas, afin1 de ter a 
sensação ele apalpar o brilho curioso dun1a corôa ele ouro, por 
excn1plo. 

Tudo isso: tirar 'fhapéo e ca111isa e mexer na boca elo adven
ticio, não são possibilidades n1eran1ente fi ctivas, 111as atos já rea
lizados pelos indios Tapirapé. 

Alé111 dessa tolerancia exccssi va, ha n1uitas outras n1anciras 
de agradar: por excrnplo. cantar e fazer n1úsica, to111ar parte nas 
clansas e en1 toe.las as atividades en1 que possa111os clcsc111penhar u 11 

papel conve11ie11te, n1ostrar livros ilustrados, contar historias, es
pccial1nente de anin1ais. e faze r brincadeiras que sugira111 ser-
111os donos de algun1a força 111agica. Pois. agradando os índios. 
deven1os fazer-nos respeitados . Quando, cochichando nlisteriosa
n1c1llc con1 a 1ninha lapizei ra. a f iz aun1entar e cli1ninuir de ta-
111anho. sen1 que alguen1 percebesse a n1anip ulação que provocava. 
na realidade, a saida e retirada cio grafite. esse espectaculo tanto 
satisfazia. agradaYeln1ente, a curiosidade do.; indios con10 parecia 
aconselhar-lhes certo respeito às 111inhas capa cidades de feiticeiro. 
l\1·a:s iinpressionante ainda, f'oi a n1inha arte de engulir fun1aça 
de cigarro e solta-la depois de ter con1ido. bebido e íaladc . 

Outro n1cio, n1enos honesto ,do que essas brincadeiras. 11 ctS 

ta1nben1 con1pletan1ente inofensivo e capaz de au n1.entar a nossa 
autoridade, é vangloriar-se con1 geito. O que, segundo Yves d 'E
vrcux, que esteve, en1 1613. no :\f aranhão, se deu naquele ten1po 
con1 os franceses entre os Tupi11an1bá, sucedeu co111igo de for1na 
be:n1 se111elhante. quando visitei os Ta pi rapé. Conta o vcl ho ini ~-
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sionario que o Tupinambá costun1ava perguntar ao francês: "Co111-
vosco quantos superiores, guerreiros, capitães e principais vic
ran1 ", obtendo a resposta: "Mui tos". A respeito da pergunta 
que o indio, depois disso, dirigiu ao européu, indagando se este era 
um dos principais, observa o pa·dre capuchinho: "Bem podeis 
pensar que não ha ninguen1, por mais inediocre que seja a sua 
-condição, que de si não diga bem". Por isso respondeu o f ran
cês: "Che muruuichoc", (sim, sou um dos principais). Diz o 
selvagem: "Teh ogeypo" (muito ben1, estou 111uito contente; bas
ta; f alen1os de outra coisa) . 

Se o Tupina1nbá ficou, realn1ente, contente con1 a infor111a
ção dada pelo francês, .foi porque gostou ele reconhecer certa gra
duação, dignidade e poder, tenden·cia essa que aparece entre mui
tos indios e, especialmente nas tribus tupi e que não provên1 do 
servilismo, mas, por assim dizer, de uma n1entalidade aristocra
tica que exige sejam consideradas as diferenças. Essa gente ten1. 
visivelmente, maior satisfação em tratar com um chefe en1inente do 
que co1n u1n plebeu qualquer. 

Para conservar nossa autoridade é preciso, naturaln1ente, nun
ca nos n1eterrnos a ridículo rios trabalhos, clansas, etc., de que 
participamos; nunca assu1nirn1os um compro1nisso sem poder cun1-
pri-lo; nunca proferir111os uma ameaça sem poder realiza-la; nun
ca importunamos alguem con1 a nossa inúsica ou outros n1cios 
para agradar, mas deixarn1os os índios pedir e sabermos n~gar, à~ 
vezes. E' verdade que pern1ití aos Tapirapé tocar co1n a n1ão 
nos n1eus dentes e assoar o nariz na 1ninba ca1n1sa, mas nunca 
os deixei pegar no meu revólver carregado. 

O padre Serafim Leite escreve: "Se 1ne fôra permitido in-
. vocar a minha pequena experiência pessoal con1 os índios pouco 

civilizados dos confins a1nazónicos do Brasil_. Colon1bia e \ 7 ene
zueia, onde vivi alguns anos antes de entrar na Co1npanhia, diria 
sem hesitação que o ho1nen1 branco está de mais entre os índio~ 

no dia e111 que n1ostra fraqueza". 

Essa afirmação do conhecido historiador jesuíta só é inexata 
por que generaliza den1ais. Inclubitavchnente, o branco que não 
sabe fazer-se respeitado pelos indios. encontrará as maiores difi
culdades como etnógrafo ou catequista, não sendo mais tomado a 
sério e recebendo, então, infor1nações falsas ou nenhu1na expli
cação . 1Iuitas tribus chegam ta1nbem, a roubar e, até, n1atar 
os brancos, e certas circunstancias de alguns desses casos denun
ciam ·claran1ente que <...s próprias vítin1as facilitaran1 o saqne e 
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assassínio, por desprezaren1 os índios~ ou se con1portarc111 con10 
palhaços on ainda brígaren1 entre si de tal maneira que todo o 
mundo percebesse a discordia. 

Pór outro Jado, porén1, é bastante conl1ccido o carinhoso e r e:--
peitoso tratan1ento que certas tribu::> dera111 justan1entc áquelcs 
·brancos que mostrara1n fraqueza física ou psíquica. (..T1n d ia, no 
Jneio dos Tapirapé) n1cu ·camarada Daniel, por causa de uma ba
gatela qualquer, perdeu o controle dos nervos e co111eçou a chorar 
com soluços ·convulsivos, co1110 11111a n1ulher histérica. () chefe da 
tribu colocou-lhe a mão no on1bro, consolando-o con10 se ' fosse 
t1111a criança. Daniel desesperado queixa-se, co111 1agrin1as 
nos olhos. perante os índios que ele tanto despreza. Eu salvu a 
situação declarando ser a sat1<lade da família que leva o n1eu con1-
panheiro a um estado tão deploravel . Perguntam-n1e se tenho 
sentin1entos se1nelhantes. Digo que não, inas que a ininha . sau
dade nascerá no dia de 1ninha partida desta aldeia e será. éntão. 
a saudade dos Tapirapé. Provocou esta resposta r isadas alegres. 
e o chefe. para dar. ainda. maior consôlo a Daniel. pro111eteu-lhc 
que a tribu faria dansas bonitas e o presentearia con1 bananas · gos
tosas. En1 todo caso. Daniel não era demais entre estes índios 
nesse dia en1 que r evelou sua fraqueza e não o teria sido. tão 
pouco, como único brJ.nco na aldeia, pois, era bom caçador e. con10 
tal, estin1ado fornecedor de carne . 

Nlcsmo depois de conseguir ser bem vistos e respeitados pelos 
?ndios. não ternos, ainda . garantia algun1a de que seínpre será as
sin1. Poden1 surgir ínuitas razões diferentes que f aça111 os indios 
desejar a nossa partida; por exemplo, doença, falta de viveres. 
aborrecimer.to ou descon fiança por causa do inquerito energico e 
sen1 fin1. esperança de obter presentes na nossa despedida. etc. 
Em geral, dev~mos ter.tar prolongar a nossa permânencia o 1nais 
possível, para nos fa111iliarizar111os, ·cada dia 111elhor, con1 os índios 
e seu 1nodo de viver. Tssc: depende, porén1. en1 grande parte, 
das possibilidades de ali1nentaç?.o e de transporte. exigindo, por 
conseguinte, que ton1en1os em consideração. n1ais un1a yez. as pe
culiaridades dac;; estações do ano. 

As tribus que tivera1n pouco ou nenh11111 contato con1 a noss:-t 
civilização, são ora mais. ora menos próprias para serem estuda
das, do que as que ji andam ele calças e falan1 correntemente n 

português. As prin1eiras, frequenten1ente, sfto n1enos inaliciosa~ 

e n1enos capazes de nos enganar, ao passo que as últin1as, si t ive
re111 boa vontade estarão e1n conclições ele auxiliar-nos pelo ·.:onhe
cin1ento da nossa língua e dos nossos conceitos . 
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Con1 o entabolar das relações con1eça a coleta de inforn1a
ções. I-:Ia casos cn1 que já recebe1nos inf or1nações, antes ele ter 
Yi::-tn o:-; infor111antes. (0111 as flechas fincadas no chão. os Parin
tintin infor1naran1 Xi111uen<lajú de sua hostilidade. Os índios ern 
geral. tr111 diferentes n1aneiras de dar. ccultando-se. essa n1esn1a 
noticia. 

'!'ratando con1 eles ele perto C' se1n conhcccrn1os a língua de
le::, e ne1n eles a nossa. poclen1os nos entender por gesto:;. Cada 
gesto e.:-tprin1e u1na inforn1ação. Apesar de ignorar111os certos 
gestos dos índios e vice-versa, os gestos sen1pre facilitan1 deci
frar a~ con1unica<.:Õe3 nccc:;;sarias. A n1aior parte dos gestos, po
réc1, 11~10 nós cl<.'ixará dúvida algun1a. Quando, por exen1plo, ao 
chegan11os na aldeia, o inclio an1eaça co111 un1 páo seus cães que 
se aproxin1an1 de nós, e nos entrega. depois, o inesn10 páo, perce
benir"Js cxata111entc a necess'.dade ele nos def endern1os contra esse;0 
anit11ais. Ou quando êle coloca aos nossos pés un1a panela con1 
con1irla. olhando-nos con1 u111 sorriso alegre e ton1ando do 111es1no 
n1anjar co111 visivel e auclivc1 apetite, saben1os estar convidados a 
parti :i par do pcti sco indio. 

E' tan1ben1 por n1eio de gestos que co111eça1nos a aprender a 
Jingua. Prin1eiran1·ente, apontan1os o nosso nariz, dizendo nariz, 
o ôlhu. dizendo ôlho, a bt>ca, dizendo bôca. etc . Ao rcpctirn1os 
os 111es1nos gestos. pode ser que o índio já tenha entendido. di
zendo as palavras correspondentes na sua lingua. Pro\'aYeln1entc 
dirá, então. apontando n1eu nariz. a palavra que significa ·'seu" 
nariz, apontando 1neu ôlho, a palavra que signi f'ica " seu" ôlho. 
etc. J=>ois o índio sen1prc concebe so111ente u111 objeto dcter111inado 
e concreto. podendr> dcnon1inar. por isso, son1ente esse 111es1no ob
jeto cleter1ninado e -~oncreto e não o oobjeto co1110 tal e co1no con
ceito total que con1preencle todos os objetos <la n1esn1a espccie. 
Por isso, se indago pela designação para ôlho. apontando 111en 
ôlho, o inàio só pode pensar neste ôlho apontado, não chegando 
à ah~tração elo olho en1 si. Não entende. natural1nente, tão pcuco o 
n1eu desejo ele obter tradução literal. pois dizer ·' 111eu ôlho '' quando 
é apontado o ôlho do outro. exige tan1be111 tuna ahstração de 
que u1na pessoa se111 o nosso treino inteletual não é capaz. E' 
por isso que encontran1os, f requente111ente. no inaterja} ling11istic-o 

' 

• 



PESQ"CIZ.-\.S ET~OGRAFIC~\.S EXTRE O~ I:-JDIOS DO BR.ASIL 263 

recolhido entre índios, por viajantes scn1 o preparo necessário, 
frases que en1 vez de r cpresentare111 a tradução desejada, não são 
outra coisa do que a réplica dada pelo 1nclio en1 sua língua à per
gunta feita por gestos ou en1 lingua eu ropea. 

E' p reciso considerar alén1 disso ser possível que o índio, ao 
apontar n1eu olho, n1e diga a palavra que significa na sua língua 
ou ((tua palpebra" ou " tua pestana" ou certa qualidade de n1eu 
ôlho. T odo escrupulo é pois insufi r ientc nas pesc1uisas linguisti
<'as . Esses escrupnlos cleven1 levar-nos a renovar continuan1ente, 
o controle. E' preciso. para isso. fazer varias vezes. ao n1es1110 in
dividuo, a inesn1a pergunta e repeti -la perante o maior nú1nero 
possível de individuos. A1én1 ele diferenças de pronúncia, encon
trare1nos, às vezrs, clivergencias na designação do n1esn10 objeto 
que, natura ln1ente, devern ser registradas sem exceção. As in
f or111ações tên1 que ser controladas. si pcssivel pela observação pro
pria, prestando-se atenção, por exen1plo, ao n1oclo por que os ín
dios designan1 entre si u1n cletern1inado objeto cujo non1e qucre-
1nos saber. 

Deve-se considerar, tan1ben1, que a extensão da significação 
de un1a palavra india nen1 sen1pre coincide con1 a da palavra cor
respondente de nossa lingua, ·con10, no t.apirapé, por exen1plo. 1nos
ninas de diferentes idades. E' sabido teren1 as línguas europeas, 
enquanto por outro lado, e xisten1 varias designações para 111e

tra o vocabulo a111011ú que significa tanto '' 1r orto" con10 ''doente''. 
tan1ben1, entre si, di ferenças na extensão da signif'icação das pa
lavras . 

Naturaln1ente, é clesejavel recolher inforn1ações ein Jingua ín
dia, n1as son1cnte quando <:onhece1nos a lingua. Conven1. e1n geral. 
servir-se, para esse iiin. da lingua 111elhor elltendida !)elo infor-
1nante e por nó:;. e ~sta língua será, frequentc;11 cnte, un1a 1nistt:ra 
ela sua e ela nossa. 

Considerando a extensão ela signif icação das palavras, j ú cn
caran1os fenon1enos part iculares do povo que estudan1os. 1 sso nos 
deve levar a nfto identific~ar. diretan1entc, todos os concei tos in
clios co111 os nossos. Encontrando . por exen1plo, nos vocabulario~ 
organizados pelos viajantes. palavra con10 ''casar' '. .. deus'' 011 
"111uito " , deven1os considerar que signi fican1 na lingua jn<lia n1uita 
coisa diferente na nossa. Que con1plexo de icléias costun1a apa
recer-nos co111 a palavra casar? Talvez pensen1cs na prin1eira so
licitação que o pretendente dirige à sua eleita por n1eio de olh8-
r es e . depois. do cochichar e do apertar ele n1ão; talvez nos le1n-

' 
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brcn1os de sua entrevista decisiva con1 os futuros sogros, do con1-
pron1isso of'icial com o anel no dêdo, das nupcias, con1 ou sem o 
véu da noiva, e do jura111ento de eterna fidelidade. Ouvindo a pa
lavra Deus, pensamos, talvez, numa f ôi;ça n1otriz de toda a viela, 
e a palavra '· n1uito" nos faz in1aginar un1a grande quantidade. 
Que se dá con1 o índio quando ouve, na sua lingua, essas palavras? 
Entre 1nuitas tribus é ·costume a 1noça ton1ar a iniciativa do an1ôr 
e cio n1atrin1onio, n~o sendo nunca os rapazes os que procuran1 
atrai r com os olhos ou abrir a bôca para tais fins e, muito inenos 
ainda, os que, nestas ocasiões, apertam as n1ãos. 1\!Iesmo entre 
as tribus en1 que o 1noço dese1npenha o papel do pretendente, êle 
mesn10· e todo o a1nbiente se distinguen1 ele un1 pretendente e de 
seu a111biente entre nós. Se ben1 que seja costume en1 alguns lu
gares trazer o índio certos presentes à casa dos sogros não pode
mos co1nparar a veação ou a lenha com o nosso " bouquet" de flo
res. Tambem o noivo índio não vai gastar nada com o joalheiro. 
nen1 ventilar o problen1a cio véu. Por fim, muitos índios consi
derara1n a 'Coisa nlais natural, a intenção do rece1n-casado de obter 
quanto antes, uma segunda mulher. E1 verdade que a palavra 
casar significará a união de dois parceiros sexuais, tanto para o 
índio con10 para nós, mas êle associará a esse conceito basico ideias 
con1pletamente diferentes das nossas. A palavra traduzida. c1n 
certos vocabularios, por "deus", designa, talvez, tambem tuna fôr
ça sobrenatural, embora não raramente na pessoa de un1 111alvadc 
que faz traYessuras de toda especie. se1n relação alguma <eom o 
conceito cristão cio senhor do n1undo. A palavra "nluito" indica 
un1a quantidade, tanto entre os índios con10 entre nós. inas para 
nós, treinados pela arit111ética, é inesperado ·den1ais o fato de co-
111eçar essa quantidade, como por exemplo no tapirapé, co1n mais 
de un1, isto é, co1n dois. de maneira que, frequenten1ente, já se diz 
' ' 1nuito" em vez de "dois", ou de aparecer o "1nuito", o n1ais 
tarde, depois do nún1ero quatro, isto é, em lugar elo ·cinco . Destes 
exemplos torna-se evidente que os nossos conceitos "casar". 
'' Deus" e ·'muito" poden1 corresponder aos conceitos índios, mas 
son1ente abstraidos de sua conexão cultural e despidos de tudo o 
que distingue o indio ele nós . Serão. então, conceitos que não tên1 
vida e contam nada da viela, rnas que Se deixa111 classificar, COtTIO

cla.mente, con10 besouros enfiados en1 agulhas dentro de tuna caixa 
de vidro. 

_\ diferença do a111bien1.e en1 que nasccn1 os nossos conceitos 
e o dos indios, faz que. frequente1nente, o índio reaja de outra 111a
neira ante o estin:ulo int.cletual exercido pur un1a pergunta. Per
guntado pelo nome dun1a lança, por exemplo, o indio pode ser in-
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citado a pcIJsar e111 dansar por usar con10 instrun1ento de baile a 
ine~111a lança considerada arn·1a por nós. Ou ele en1ndcce por pa
recer-lhe qualquer pergunta nossa un1a exigência i1npossivel ou 
confusa. 

Nós mesn1os fican1os embaraçados con1 n1uitas perguntas de 
nossas crianças pois estas, apesar de viveren1, aparentemente, no 
mesmo ambiente que nós. tê1n as suas ideias próprias vendo, por 
isso. ele outro modo o alnbiente, isto é, não estando, realn1ente, en1 
nosso an1biente, 1nas num outro, a saber, no seu próprio an1biente . 
Ta1nbem, f requente111ente, custa-nos n1ttito responder, porque o 
vocahulario da criança possu.e: ainda lacunas para que entenda tudo 
o que nós queren1os dizer, cu porque supon1os saber tudo o que 
tuna criança pode perguntar, se1n que tenha1nos dado conta a nós 
proprios de certas coisas a ponto ele pcdcrn1os explica-las, tan1-
ben1, a outros . Todavia estan1os fan1iliarizacl os, rr,ais ou n1enos, 
con1 os conceitos ele nossas crianças, de n1aneira que a resposta a 
suas perguntas, se cst<'.ls não s<; r efcrire111 a fatos desconhecidos 
por nós, poderá ser di ficil, 1nas não impossível. 

Conhecendo eu, ta111be1n, de algu1na 111aneira, os conceitos dos 
Tapirapé, estive e1n condições de inanifestar-111e quando quizeram 
saber se nieu ,camarada Daniel era n1édico-f'eiti:ceiro e sonhava 
' 'grande" ou "pequeno" . Apesar de ser evidente que Daniel fazia 
o que lhe 111andava, possuia êle n1uitas habilidades que, para os 
índios, deviam indicai um poder extraordinário, justificando sua 
pergunta, principahnente porque eu mesn10, ho1ne1n de posse se-
1nell.1ante, já n1e tinha apresentado como pagé. O n1édico-feitt·· 
ceiro ·distingue-se dos hon1ens con1uns, entre outras coisas, pelo 
fato de cn1preender no sonho, grandes viagens vendo nelas 1r1uito 
inais do que, en1 geral. seus co1npanheiros de: trihu. Cha1na-se 
isso ''sonhar grande' ' , e quanto n1a1or e rica de aventuras a via
gem, tanto n1aior o sonho. ,,A.. gente con1un1, porétn, não costu1na 
afastar-se n1uito no sonho, e é por isso que se diz que ela sonha 
"pequeno". Eu sabia tudo isso e tomei-o e111 ·consideração antt=>s 
de responder que Daniel, certatnente, não sonharia co1no eu até. 
São Paulo, n1as, ein todo caso. até o Araguaia, por conseguinte 
numa distancia de algumas boas jornadas. Era isso unia resposta 
verídica 4ue, tambem, indicava a proporção real entre a importàn
cia n1ágica de Daniel e a n1inha. 

Outra pregunta que. de n1odo sen1clhantc:, transferia con
ceitos índios para a nossa vida, foi feita pelos Tapirapé quando 
n1e interrogara1n se nós sept1lta1nos con1 os nossos inortos o seu 
livro de notas . Quen1 n1orre nesta tribu, leva todos seus bens 
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con1sigo para baixo da terra, os ho1ncn~ o arco e a flecha, e as 
111ulhtres o fuso . Mostrando-111e inseparavcl de n1eu livro de no
tas. <'ra IJetn facil aos índios supôren1 que este nie acon1panhasse_. 
depois da n1orte. 

Outra pergunta dos Tapirapé visou o hon1e1n que tinha seu re
trato gravado na minha lata de aveia n1arca Qllal?er Oats. Quc
rian1 saber se esse ho1ne1n era chefe. A pergunta era justif1cada 
porque na lata estava un1 representante n1uito ben1 vestido da seita 
de 1-i'ox e Pcnn que, alén1 disso, usava sapatos e. tinha, até, papel 
na Inão, apresentando, por conseguinte, característicos sen1elhan
tes aos de nn1 chefe branco, u1na Yez que eu era conhecido. Na
tural111entc, levei cn1 conta essas circunstancias, dando ao quaker 
as n1es1nas honras que já tinha conferido a nün1 inesn10. 

Con1 esta pergunta, por conseguinte, os Tapirapé punhan1 e1n 
relação, como com as duas prúneiras, sua propria cultura ·con1 a 
nossa, 1nas· partiam do que já sabiam de nós, para averiguar ou
tros detalhes. O absurdo de sua pergunta não está. neste caso, 
na aplicação de seus conceitos a nossas coisas, mas no conheci
mento e na aplicação deficientes de nossos conceitos. 

Caso idêntico ocorreu quando os índios, vendo o côrpo ine
diano de un1 atleta despido que estava estatnpado numa outra lata 
para recon1endar con1 a sua musculatura o efeito fortificante do 
conteúdo, quizeran1 saber se esse ho1nern ia ton1ar banho. Ti
nha1n observado con10 particularidade de nossa ,cultura, que n1e 
-despia antes de n1ergulhar, de 1nanhã e de tarde, no corrego. Na 
sua propria cultura r1ão havia, orclinarian1enle, nada que despir. 
Não tendo eles a menor ideia ela propaganda con1ercial ,estando, 
por conseguinte, só muito insuficienten1ente inf orn1ados a res
peito de nossa cultura, sua pergunta não lhes podia parecer absurda. 

Suas indagações só nos são con1preensivcis na 111edicla em que 
apreendemos os seus conceitos. e. não só estes con10 a sua capa
cidade -de entender ::>s nossos. Do mesmo n1odo nossas perguntas 
só lhe serão co1nprecnsiveis si estiver familiarizado con1 os nossos 
conceitos. Por excrnplo, os índios não tem expressão para ágra
decin1ento. O que podem fazer quando querernos saber a palavra 
ou o gesto de agradecimento? Se não observaran1 n1ani festação 
correspondente entre nós, entendendo sua signif'icação, nen1 se
quer pressentirão o que desejamos. Entretanto, n1es1no que não 
ignoren1 o nosso conceito de agraclecin1ento •ne1n o seu sinal, fal
ta-lhes ainda en1preenrler a in1ensa tarefa de explicar-nos porque 
não ha coisa sc1T1elhante entre eles. 

• 
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Considerando tudo isso. deven1os co111preenclcr que, só en1 cer
tos casos, as perguntas diretas e precisas levan1 o etnografo ao fim 
desejado. Tendo sêde e pedindo por agua, não o faren1os por 
certo vagan1ente e con1 rodeios. l\1as, se quizcrn1os averiguar a1-
gu1na coisa da vida e do trabalho dos hon1ens, de suas opiniões l' 

esperanças, conven1, e1n geral, não exigir uma infor111ação 1nuito 
lin1itacla, n1as, por ineio ele interrogações superficiais. aparente
mente f uleis ou cortezes. Frequentemente ainda poderen1os con
segui-lo ·contando algun1a história, ele n1odo a anin1ar o curso das 
ideias de nosso interlocutor e dar-lhes, in1perceptiveln1cnte, a di
reção desejada por nós. Muitas vezes é assiin, unica1nente, que 
poden1os evitar de sugerir -lhe respostas que nào rcpresentan1 seu 
verdadeiro saber e opinião, n1as que estão destinadas, so1nente, a 
satisfazer a nossa curiosidade ou a i1npressionar-110s de qualqtte:i 
forma . 

Por outro lado, é evidente que não poden1os, sin1plcs111ente, 
dei~ar de perguntar com detalhes, pois o indio não é capaz de 
presun1ir tudo o que queremos saber dele. Se A lexander Gol
den\\·ciscr afirn1a que e: etnografo 'parece ao interrogado sen1pre 
estupiclo ou suspeito. por informar-se acerca de coisas que todos 
saben1, n1esn10 as crianças, é isto u ma das gencraíizações não jus
t.i ficadas que no capitulo .. 1-lo\v anthropologists worlc" de sua 
"Anthropology" ( Ne\~ York, 1937, pp . 47 e scg . ) levan1 a va
rias inexatidões. No convívio íntiino con1 os índios, ten1os bas
tante ocasião para mostrar-lhe que não son1os nen1 i111becis nen1 
dignos ele desconfiança. Além disso seria considerar o propr io 
indio con10 in1bccil, supormos que êle não 1con1preende porque o 
estrangeiro não sabe a n1esrna coisa que un1a criança de sua pro
pria tribu, tendo naturalmente, en1 con1pensação, outros conheci
n1entos . E' verd::icle que, às vezes, pode tornar-se suspeito pela 
interrogação zelosa den1ais -- e isto já se <leu ta1r1ben1 co1nigo -
1nas tais obstaculos só surge1n excepciona1111ente, podendo ser re
n1ovidos, na inaior parte dos casos, pelo au1nento ela precaução e 
da paciencia. 

T ere1nos de desenvolver um tacto que nos evite sen1pre uma 
curiosidade importuna. Quasi sempre é melhor começarmos a 
contar em vez de perguntar . Será preciso, co111 isso, inventar 
certas coisas, para que o índio fale sobre aquilo que quere111os ave
riguar. Como, em geral, lhe interessam nlais os assuntos de ou
tras tribus ele índios do que os nossos, por lhe sere1n mais conge
nitos e, ieom isso, mais compreensíveis, é recon1endavel contar -lhe, 
primeira111ente, como se apresenta, entre aquelas t.rihus, o f enôme· 
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no cuja existencia, configuração e função na tribu de nosso inter
locutor clcYen1 ser constatadas por nós . Frequentemente, porém, 
nãn esta111os inforn1ados de n1aneira alguma, ou talvez deficiente-
1nentc. acerca da existência, f orn1a e importância de deter1ninado 
traço cultural entre os índios inencionados por nós. ou, por outro 
lado, sabe!nos que não ha esse traço entre eles. E' preciso, então, 
dar livre curso à nossa fantasia e enfeitar o nosso conto de tal 
n1odo que o ouvinte não queira ficar atrás, e, ou relate con1 todos 
os detalhes con10 são as coisas corre~pondentes dele e dos seus, ou 
nos replique1n co111 outras particu]aridades ele .sua tribu, assin1 dc
nunciancln nfro conheccre1n ou nada possuiren1 que se a3sen1elhe ao 
dc~'ci-ito por nós . 

N u111 dialogo dessa especie, que não dú ao índio a i111pressão 
de ser êle o único doador e nós os recebedores, obten1os cn1 geral, 
não son1c11te inforn1ações n1ais seguras e extensas. do que pela in
terrogação direta. n1as ouvin1os ta111be1n n1uitas coisas cuja exis
tência nunca terian1os presumido e, acerca das quais nunca nos 
teria ocorrido in<lagar. J,.\.lén1 disso, un1a conversa desse tipo, não 
causa ao inf'orn1a nte tanto cansaço, aborreciinento ou desconfiança 
con10 un1 intcrrogatorio inais ou n1enos rígido. Por fin1, deve ser 
considerado que o inclio aplica o princípio da reciprocidade. não só 
aos bens n1ateriais. con10 aos espirituais; é o que se co1nprova pela 
pern1nta de clansas e cantos entre Tapirapé e l(arajá. para a qual 
representantes ele an1bas as tribus se encontraran1 nur~ determi
nado lugar, sendo alternadan1ente fornecedor e recetiedor, tudo 
isso da 1nesn1a for1na por que fazian1 o co1n<!rcio do urucú, filho
tes de arara vcrn1elha e facões. Entre os Tapirapé, eu tan1be1n 
troquei <lç 111óclo sen1elhante, por exe1n.plo, canções infantis, reci
tando, cnt rc1naneração de un1a ein que o ca111onclongo era prota
gonista, urna n1odinha das crianças alen1ãs que trata du1na raposa 
que roubou t1n1 ganso . 

:Naturalincnte, a pern1uta ele bens culturais, ·con10 certos co
nhecin1entos. opin:õcs ou cantos, é preferivel ao pagan1ento de 
nosso inf or1nante por n1eio de coisas 111ateriais e, principaln1ente de 
d inheiro. pois, éls yczes. a remuneração palpavel e e1n 1noeda pode 
proYocar a inYcja e o ódio dos con1panhciros ele tribu e despertar 
no própril) inforn1ante unia cobiça que o leva a inventar histórias 
e Pazê-las passar por n1itos tradicionais. LT1n a farnaclo explorador , 
por excn1plo, voltou ·\ pátria con1 -..11na coleção de contos africanos 
cujo enor111c nú111ero deixou pas1nos os especialistas. l\tia~ s tarde, 
pessoas qlle dcvütn1 ~star ben1 inforn1adas, af ir111ara1u que aquele 
viaj ante oferecendo ClTl cidades a f rica112s nina hoa rcn1uneração 
pelos contos. icz de arabes es1)ertos e de outros indígenas verda-
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deiros fabricantes de contos, que co111binaYa1n secretan1ente para 
serc1n contados ao estrangeiro. Tais contos, feitos por encomenda, 
representam, naturahnente, 1naterial i)sicológico in1portante, desde;? 
que seja con\lecida a sua orige111. E' verdade que justan1ente na 
coleta de textos se torna inevitavel, frequentemente, o pagamento 
c1n dinheiro ou valores 1nateriais correspondentes, pois o falar 
<lesusadamente lento e n1onot@no no ditar e a abundâcia do 1na
terial que procuran1os reunir, tão co1npleto quanto possivcl, trans
forn1a111, em trabalho, a ação de narrar, desaparecendo. co1n iss0, 
qualquer se1nblante de dialogo divertido, e o indio, por outro lado, 
não quer de nós retribuição en1 for1na de trabalho correspondente. 

Na coleta não so1nente de textos, n1as de con1unicações uc 
quaiquer especie precisan1os de cont role se1nelhante áquele que 
aplica1nos no aponta1nento dos vocabulos. Con1 certos interYalos 
tentare1nos levar o n1esn10 inf'or1nante a r epetir suas inforn1ações. 
1"'an1ben1 levarl.!1nos a tratar do te1na em questão o 1naior número 
possível de outr as pessoas. Com isso, corr10 no estudo linguistico, 
descobriremos diferenças e contradições . • Pode ser, por cxen1pio, 
que ouçan1os na n1esn1á tribu, na !Ttes1na cabana e, até, elo n1es1110 
individuo, <luas versões do n1ito sobre a orige1n elo fogo . que pouco 
tenh::i.n1 de con1um . A causa disso pode ser o casan1eP.to, pelo 
qual hon1en~ ou 1nulheres de outras . tribus fora1n incorporados {1 

tribu que estudan1os. Talvez viajantes tenha1n trazido novos 
n1otivos do exterior. Da rnesn1a 111aneira poden1os receber inior
n1açõcs divergentes sobre un1 ·costun1e ou uso de qualquer obj eto. 
porque os conhecirnentos e opiniões a respeito não são iguais entr<> 
t odas pessoas de uma tribu ou n1udara1n en1 detern1inada pessoc;1 
desde a prüneira entrevista que tiven1os con1 ela. 

Se1npre cleven1os ton1ar nota de todas as variantes. con10 ta111- · 
be111 registrar tanto quanto possível tudo o qGe ouvin1os e ven1os, 
nunca deixando de escrever o nosso cliario. pois, do contrário, 
1nuita coisa que. no n1on1ento de encontrarn1os, parecia não dever 
ser esquecida. apaga-se cn1 nossa n1emoria pelo fluxo crescente de 
novas iinpressões, es:ando perdida .. co:11 isso, para a ciência . 

A n1ndança nas inforn1ações, dadas pelo n1esn10 ~ ndi vi duo. 
pode, tan1be1n, repre~entar un1 proctsso in1portante, a saber: a 
assiinilação voluntaria ou 1nvoluntaria desse i;!diYicluo a nós, por 
cortesia ou perfídia, por conciência de si proprio ou sujeição, ou 
si111plesniente pela propensão à inlÍtação qi_1c cletern1ina 1nais ou 
n1enos o ·pensan1ento e con1portatnento de todos os hon1ens. · Já 
esta últin1a causa indica que a assinlilação nunca é unilateral; n1as 
que ela se realiza ta1nben1 en1 nós. / \ conseqncncia disso, entre 

~ . ... 
• .. . ... 

• 
• • 

• 

... 

• 

• 



" 

... 

• 

270 REVI:STA DO ARQUIVO MUNl CI P .A T • 

outras, é enfraquecer-se, cada vez n1ais, o nosso interesse por n1ui
tos f enon1enos que, no co1neçô, pela sua estranheza, nos parecia111 
dignos de nota . Severo controle àe si proprio é, por isso, ind i::;
pensavel. Em cada observação que fazen1os, deve1nos observai. 
tambt1n, a nós n1esrnos, e em -:ada conversa que temos, dcvcn10~ 
desempenhar, ao n1esn10 Lempo, o papel do invisive1 terceiro que 
nos -controla e ..ic nossc parceiro. 

_L\_ssim, encarando 1nais rigorc·s::uncnte, não só nós n1es1nos, 
n1as tamben1 o nosso 1nforn1ante, au1nenta a possibilidade de cons
tatar, se e em que n1edida as suas iníorn1ações são seguras ou in
f'luenciadas por nós. F requente1nente, o conhecin1ent9 deficiente 
ela lingua nos obriga a entrar en1 relação com aquela gente que 
1nelhor entende o nosso idion1a. Então é preciso nao esquecet 
que justan1ente essa gente esteve exposta à influência n1ais forte 
ela nossa civilização, não sendo, de forma alguma, os inforn1antes 
1nais exatos. Certamente, só raras vezes temos de supôr que os 
índios nos dão, de proposito, infor111ações falsas . Em geral o 
fazen1 por ignorância e, na maior parte dos ·casós, terian1 ficado 
calados completan1ente, se não tivessen1 sido apertados pelo nosso . , . 
interrogator10 . 

Para dar o justo valor ao que disse o nosso informante, é n1is
tcr conhecer o seu passado. Saber se, como e onde conviveu co1n 
brancos e indios de outras tribus e quais foraiTI esses brancos ou 
indios, facilita-nos constatar influências estranhas. Sabendo o que 
lhe aconteceu na sua propria t ribu, podemos estimar, em boa parte, 
o valor de suas inf'orn1ôçÕes. Seu c1:rso ele vida nos revela 0s 
assuntos a. respeito dos quais ele pode dar-.nos as melhores indica
ções. Un1 caçador apaixonado é capaz de co1nunicar-nos outros 
dados do que un1 hon1en1 que se especializou em talhar cabaça::; 
ou fazer cestos. Por conseguinte. não poden1os contentar-nos 
com o mesmo informante en1 todos os dominios . 

Tam.ben1 é preciso investigar en1 cada caso. se convem t irai 
1nforn1ações dos velhos ou dos moços, dos hon1ens ou das n1ulhc
res . Apesar de se achare111 os narradores ele n1itos, en1 geral, en
tre os velhos, ha tan1bem n1oços que possuen1 conhecin1entos nüo 
menores a respeito, compreendendo e satisfazendo, alé111 disso. me
lhor elo que os velhos os nossos desejos de ui.na pronúncia lenta e 
unifor1ne no ditado. A's vezes, tan1ben1. cada geração ten1 sua 
própria versão ou concepção. o que, naturalirente. é muito notavel. 

Como a habilidade para determinadas inforn1ações e as opi
niões sobre n1uitas coisas poden1 variar co111 a idade, assi111 tan1-
ben1 con1 o sexo. ~ícnci•Jnc-se, a es$e respeito, que poclen1os es-
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perar inforn1ações re]ativa111ente co111pletas só dos representantes 
de nosso próprio sexo. Isso evidencia como indispensavei para o 
trabalho no campo a colaboração de ho1nem e mulher. 

Se1npre devemos tentar distinguir entre as co1nunicações dL 
fatos e as opiniões. Isso frequentemente, poré1n, será impossivel. 
especiahnente porque o informante pode n1anifestar sua opini ão 
já pela escolha dos fatos. Por outro lado, na elaboração científica 
do material recolhido devemos separar, claran1ente, das indicações 
dos indios as nossas proprias explicações, o que, 111uitas vezes, n<1o 
é feito, desvalorizando, por isso, numerosos relatórios etnograficos. 

No restante, todas as interpretações, tanto nossas con10 inclias, 
rnerecen1 a 1naior consideração . Jnún1eros são os fenon1enos que 
não con1preendemos sem explicação n1ais detalhada. Si esta falta. 
é, frequentemente, porque o índio esqueceu seus conhc
cünentos a respeito. Não raramente, a nossa pergunta acerca 
do objetivo de uma ação recebe só a resposta: "Nossos avós fi
zeran1 assin1" . E quando pedin1os porn1enores de- un1a notícia, o 
indio, em n1uitos casos, ten1 só as palavras: "Os velhos disseran1 

. " ass11n . 

Muitas vezes, poré111, tambe1n o próprio investigador não con
sidera a explicação dada ad. hoc pelo inforn1ante co1110 digna ele 
nota, por parecer-lhe carecer, na sua qualidade de itnprovisação. 
de um carater r epresentativo . Mas deveria lembrar-se de que tais 
manifestações não representam, se bem que nem se1npre ou só frag
mentariamente, a psi·que da tribu estudada, poré111 a do individuo 
em questão. Assin1 co1no os contos inventados por encornenda no:; 
dão a conhecer a n1entalidade do narrador, quando saben1os a sua 
origem, assim tan1ben1 cada inf or1nação mesmo errada con1 ou scn1 
intenção, conhecendo nós a circunstancia dessa falsif'icação inten
cional ou involuntaria, representa um meio para compreender n1c
lhor aquele que a deu . 

No n1esn10 sentido deve111os estin1ar, ta111ben1, todas as per
guntas aparenten1ente absurdas como, por exe111plo, aquelas j'â 
mencionadas que n1e fizeram os Tapirapé . Varias dessas pergun
tas nos denunciam, a que fenomeno de nossa e de sua própria viela 
o indio dá importância especial. , 

I 

Só depois de nos ter1nos familiarizado, dessa 111aneira, corn 
seus ·conceitos e intenções, é que o v iver ao lado dele pode se tor- / 
nar un1a vida junto com êle, na qual suas informações e as nossa3 
proprias se completa111 e corrigen1 reciprocamente, levando-nos a 
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sentir, se bem que não con10 ele, n1as con1 ele, ou, co1n outras pa
lavras, a reagir, e1nbora não na n1cs1na n1edi<la elo que ele, inas 
do incsn10 n1odo e sob o 111esn10 estí1nulo. 

Naturahnente, esse convívio, sendo o único que abre os ca111i
nhos para a con1preensão, não nasce somente do parentesco en1 
pensar e sentir. mas da ação identica. Aprender entre os índios 
a trançar cestos ou fiar con.10 eles. será a n1elhor n1ane:ira de co
nhecer a sua tecnica, servindo tan1bern para aproximar-se de sua 
alma. 

Por fin1 seja indicada, ainda, a necessidade das pesquisas e111 
co1nun1 . E' verdade que surgem possibilidades de cliscorclias nun·('a 
presun1idas, quando dois brancos de cultura precisam viver juntos 
dia e noite, durante semanas e n1eses, pois, entre nós, provavel
n1ente, nen1 os esposos inais felizes suportarão essa convivência 
ele vinte e quatro horas dia rias. Nlas no interesse da ciencia devc
n1os arriscar, tan1be1n, essa prova de nervos) porque numerosos -são 
os casos em ·que un1 pesquisador só não pode obsen·ar por con1-
pleto un1 fe1101ncno con1plexo, aparecendo suas partes ao n1es1110 
te111po en1 diversos lugares . Assin1 ha, por exen1plo, festas nas 
quais um grupo clansa e canta na aldeia, enquanto o outro faz cer-

' tos prepares no n1ato . Nlas, ta1nbe1n, quando dois etnografo!:i 
vêm juntos a n1esn1a coisa, observan1, en1 geral, inais do que 11111 
só, podendo corrigir-se e completar-se n1utua111ente. E' natural 
que <levemos ta111bcn1 considerar o que um bon1 colega pode ser na 
nossa viela particular, especialn1ente quando f'ica1n os doentes . 

r 

• 

O ideal é, naturahnentc, a colaboração entre hon1e111 e 1nu
lher , con10 já f rizei a :::i111a. O indianista 111.asculino <li ficil111ente 
terá oportunidade de assistir a utn parto, e a elnografa nem sempr~ 
será benvinda na casa-dos-ho1nens ou con10 con1panheira de caça. 
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