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POS,SIBILIDADES DE PESQUISAS ETNO-, , 
GRAFIC.AS ENTRE OS l'NDIOS DO BRASIL 

HERBERT BALDUS 

O Brasil é um paraíso não só para 
os pesquisadores dos problemas rela
cionados com o contacto, direto e con
tínuo, de grupos de indivíduos repre
sentantes de diferentes culturas euro
péias, africanas e asiáticas. Oferece 
também possibilidades inexauríveis 
para estudar o contacto, tanto o direto 
e contínuo, co1no o indireto e intermi
tente, que ocorre enti:e vários dêsses 
grupos e as ttibus índias das diversas 
regiões do país . 

Considerando aquí os postos do 
Serviço de Proteção aos índios e os 
estabelechnentos a·e missões religiosas, 
de colonos e de emprêsas comerciais e 
industriais, é fácil encontrar mais de 
cern lugares nos quais índios vivem 
em contacto direto e contínuo com 
gente branca. Convívio de índios com 
11egros, acompanhado de intercâmbio 
de ele1nentos culturais americanos e 

-

africanos, dá-se, por exe1nplÕ, no Es
tado do Maranhão ( 1) . 

Em g_eral, o contacto direto e con-
tínuo com a nossa civilização acarre
tou, mais ou menos ràpidamente, a re
dução numérica da tribu, senão a sua 
extinção ou completá assiinilação e 
conseqüente iniscigenação. Há, po
rém, exceções a respeito. Uma delas 
parece ser representada pelos Tereno, 
tribu aruak do sul do Estado de Mato 
Grosso, cujo número, segundo os re
latos feitos nas diferentes épocas, os
cila, desde o co111êço do século passado 
até hoje, entre dois e quatro mil (2) . 

1 - Cf. Wagley, Charles: " Notas sôbre acultu· 
ração entre os Guajajara " , Boletim do Mu· 
seu Nacional, Nova série, Antropologia, n . 
i, Rio de Janeiro, 1943, pp . 10-11. 

2 ~ Cf. Schmidt, Max: "Guaná", Zeitschriftc 
für Ethnologie, XXXV, Berlim, 1903 . pp. 
329 e 331; Baldus, Herbert: "Ensaios de 
Etnologia Brasileira", série Brasiliana, vol. 
CI, S. Palíllo, 1937, p. 71. 

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



52 BOLETIM 

Muitas tribus e agrupamentos 1ne
nores têtn contacto direto e intermi
tente conosco. Mas enquanto os con
tactos contínuos varian1 segundo a in
tensidade, os intermitentes se distin
gue1n entre si pela frqüência e duração 
das interrupções. Assim, por exen1-
plo, dificiln1ente passará un1 n1ês em 
que os I(arajá do r io Araguaia não 
aviste1n u1na etnbarcação co1n gente 
vestida de calças e camisa, ao passo que 
os seus vizinhos do hinterland, os Ta
pirapé, às vêzes tên1 de esperar duran
te n1ais de um ano o reapareci111ento 
dos ho1nens de tal aspecto. Entre os 
próprios Karajá, porén1, há grupos es
tabelecidos ao lado das 1noraclas de 
n1issionários ou colonos, e outros gru
pos cujas aldeias ou acainpa1nentos fi
can1 ben1 distantes de qualquer casa 
"cristã" . 

En1 várias tribus pode ser estuda
da a coexistência de diferentes das 
n1encionadas espécies de contacto. No 
planalto oriental de Mato Grosso, por 
exe1nplo, há duas n1issões salesianas 
f orn1adas por Bororo que vive111 e1n 
contacto direto e contÍ11uo com os bran
cos, habitando numa delas pequenas 
casas de tijolos construídas sob a di
reção dos padres, e conservando na 
outra, pelo 1nenos parcialmente, a for
n1a tradicional da casa e aldeia dos an
tepassados. U1na aldeia da mes1na tri
bu está situada a cêrca de duas léguas 
da cidadezinha de Lageado, sendo o 
contacto de seus habitantes con1 os 
brancos não contínuo, n1as muito fre
qüente. Há outras aldeias 1nais afas
tadas cujo contacto direto con1 repre
sentantes da nossa civilização é raro 
ou mesmo raríssitno. Neste caso já 
predominan1 os contactos indiretos. 
Por outro lado, há nun1erosos Bororo 
que vivem entre os brasileiros, e há 
alguns que estudaram no colégio sale
siano de Cuiapá, capital do Estado. 

BIBLIOGRÁFICO 

Não faltam · oportunidades para 
estudar os efeitos da vizinhança entre 
u1na aldeia índia e uma cidadezinha. 
Nesta situação estão, por exe1nplo, 
alé1n da mencionada aldeia bororo per
to de Lageado, a dos Tereno perto de 
Miranda e a dos Kaingang perto de 
Paln1as. O caráter rural destas peque
nas cidades não deixa surgir, porém, 
os contrastes extren1os entre "cultura 
de folk" e "civilização urbana", que 
Redfied encontrou em Yucatã ( 3) . 

Dividindo os contactos indiretos 
da mes111a maneira con10 os contactos 
diretos, isto é, em contínuos e intern1i
tentes, pode111 ser classificados co1no 
contínuos os que, por exen1plo, os Ta
pirapé tiveran1, no século passado e 
no co1nêço do século presente, rece
bendo dos Karajá regular1nente, por 
1neio de troca, objetos de ferro e ou
tros produtos da nossa indústria, que 
estes índios tinham adquirido direta
n1ente dos brancos. Co1np contactos 
indiretos e intern1itentes poden1 figu
rar, talvez, os que não se baseian1 en1 
intercâ111bio costu1neiro con1 os inter
n1ediários, n1as só en1 encontros mais 
ou inenos fortuitos. Considerando a 
grande extensão das ter ras incógnitas 
no Brasil, devemos supor que .nelas 
haja n1uitos casos de contactos indi
retos de ambas as espécies, e ainda não 
pode1nos negar por con1pleto a possi
bilidade de existir, naquelas n1anchas 
hrancas do mapa, un1a cultura "isola
da" no sentido de os seus portadores 
nen1 sequer tere1n ouvido falar dos 
hon1ens brancos. A êsse respeito con
vén1 n1encionar, ainda, o fato de nen1 
tôdas as zonas exploradas geogràfica
n1ente o serem ta1nbén1 etnogràfica
n1ente, e vice-versa : assim, certas re· 

S - Cf. Pierson, Donald: "Um sistema de 1·e
ferência para o estudo do contactos raciais 
e culturais", Sociologia, vol. III, nº l, São 
Paulo, 1941, pp. 2-6. - Redfield, Robert: 
The Folk Culture of Yncatan, Chicago, 
1941. 
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giões fronteiriças do norte continuam 
guardando segredos para o indianista, 
e, por outro lado, há, situadas entre o 
Araguaia e o Xingú, algumas partes 
cujas tribus são melhor conhecidas elo 
que o curso de suas águas . 

• 
É possível dar, de u1n modo ge-

ral, conselhos no tocaante ao con1por
tamento do pesquisador por ocasião da 
aproxin1ação dos índios e da coleta dos 
dados, como também indicar inú1ne
ros problemas a sere1n estudados ( 4) . 
l\1as acêrca de muitos dêstes proble
mas é difícil ou mesmo impossível es
pecificar a tribu ou o lugar onde êles 
possan1 ser investigados. N aturalmen
te, o Serviço de Proteção aos f nclios 
conhece os "1nais de cem lugares" aci
ma aludidos, que representa1n ca1npo 
apropriado para pesquisas de acultura
ção. Os funcionários desta importan
te organização oficial, poré111, não são 
etnólogos, não estando, portanto, en1 
condições de pormenorizar strf iciente
n1ente os f enón1enos resultantes do 
contacto direto e contínuo. Inforn1a
ções satisfatórias no tocante ao estado 
atual das possibilidades de pesquisas 
pode1n ser dadas exclusivamente pelos 
especialistas e só acêrca das regiões 
por êles visitadas recentemente. É nos 
dedos dwna única nlão que se deixa 
contar o número destas pessoas. 

Para essa dificuldade de obter 
dados exatos contribuem, ainda, os 
n1ovimentos migratórios de tribus es
sencialmente captaras, os deslocan1en
tos periódicos das residências ele tri
bus que vivem principaln1ente da la-

4 - Cf. Baldus, Herbert: "Instruções gerais 
para pesquisas etnográíica.s entre os índios 
do Brasil", Revisrta do Arquivo Municipal, 
vol. LXIV, São Paulo, 1940, pp. 253-272; 
idem: " Aldeia, ca sa, móveis e utensílios 
entre os índios do Brasil", Sociologia, vol. 
IV, n° 2, São Paulo, 1942, pp. 157-172; 
idem: '•Comunicação e comércio ent1·e os 
índios do Brasil", ibidem, vol. VI, nº 3, São 
Paulo, 1944, PP . 237-249; Henry, Jules: 
" A method for learning to talk pl'imitive 
languages", American Anthropologi.st, nº s. 
42, Menasha, W isconsin, 1940, pp . 635-641. 

voura, os despovoan1entos repentinos 
ein conseqüência de epide1nias e guer
ras, as mudanças culturais e, last but 
not least, o fato de os próprios vizi
nhos, seja1n êles brancos ou igualmen
te índios, espalharem f reqüenten1ente 
os boatos mais fantásticos acêrca ela 
tribu a ser pesquisada ou revelare1n 
a n1ais co1npleta ignorância a seu 
respeito . 

É claro que, nesas condições, u1n 
etnográfico do Brasil atual pode ser 
1ninucioso só etn algumas partes. 

Conhecemos os nomes de 1nuitas 
tribus, nlas poucas tribus são bem co
nhecidas. Há numerosos autores e 
centenas de publicações que tratam dos 
índios brasileiros, n1as poucos dêsses 
trabalhos satisfazen1 exigências cicn
tíf icas nlodernas, e menor ainda é o 
nú1nero daqueles que chama1n expres
sa1nente a atenção para proble1nas ain
da não resolvidos, mas solucionáveis 
no an1biente descrito pelo autor. 

Não há n1onografias sôbre deter
minada tribu do Brasil que conside
rem suficienten1ente todos os princi
pais aspectos da cultura estudada. Nas 
suas obras mais importantes preferetn 
Karl von den Steinen ( 5), Kock
Grünberg (6), Max Schmidt (7) a 
ergologia, a n1itologia e a lingüística; 

6 - Von den Steinen, Karl: Unter den Natur
volkern Zentral-Braslliens, Berlin, 1894, XV 
e 571 PP. (Edição brasileira : Entre os abo
rigen es do B rasil Central, "tradução de Egon 
Schaden, 714 PP.) ; idem : Die BakaXri
Sprache, L eipzig, 1892, 404 pp . 

6 - Koch-Grünberg, Theodor: Zwei Jahre unter 
den Indianern, I, Berlin, 1909, IV e 359 
pp; II, Berlin, 1910, 418 pp; idem: Vom 
Roroima zum Orinoco, 1, Be1·1in, 1917, X e 
406 PP. ; II, Berlin, 1916, XI e 314 p p.; 
IlI, Stuttgart, 1923, XII e 446 pp; IV,, 
Stuttgart, 1928, XII e 3"57 PP ., V, Stutt
gart, 1923, 27 pp. 

7 - Schmidt, Max: Jndianestudien in Zentral
brasilien, Ilerlin 1905, XIV e 456 pp. (Edição 
bra~ileira: Estudos de Etnologia B ras.ile.irn, 
tradução de Catarina Baratz Cannab1·ava, 
B1·asiliana Grande Formato, vol . II, São 
Paulo, 1942, XVIII e 393 pp.); idem: " L os 
Paressis ", Revista de la Sociedad Cientifica 
del Paraguay, tomo VI nº 1, Asuncion, 
1943, PP. 1-296. 
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Fritz K rause (8) a ergologia; Capis
trano de Abreu (9) a lingüística e a mi
tologia; Colbacchini e Albisetti ( 10), 
Curt Nimuendajú (11) e Jules H en
ry ( 12) a organização social, a mito
logia e a lingiiística. As únicas tenta-

8 - Kraus e, Fritz: l n den Wildnissen Brasi
liens, Leipzig, 1911, VIII e 512 PP . (Pu_
blicado em português, na tra dução de E iron 
Scbaden, sob o t ftulo: Nos sertões do Bra
sil Central, na Revista do Ar quivo Munici
pal, vol. LXVI-XCV, São Paulo, 1940-
1944). 

9 - Capistrano de Abreu, J oão: rã-txa hu-ni
ku-Y, Rio de Janeiro, 1914, 680pp. (2.• edi
ção, Rio de Janeiro, 1941, 685 pp.). 

10 - Colbacchini, P. Antonio, e Albisetti, P. 
César: Os Boróros Orientai&, B1·aslllana 
Grande Formato, vol. IV, São Paulo, 1942, 
454 pp. 

11 - Nimuendajú Unkel, Curt: " Die Sagen von 
der Erschaffung und Verniehtung der Welt 
als Grundlagen der Religion der Apapo. 
cúva-Guaraní, Zeltschrfft ftir Ethnologie, 
XLVI, Berlin, 1914, PP. 284-403; idem: 
"Sagen der Tembé-I ndianer ", ibidem, 
XLVII, Berlin , 1915, pp , 281-801 ; idem: 
"Bruchstücke aus Religion und Ueberlie
ferung der Sipá ia-Indianer", Anthropos, 
XIV-XV, W ien, 1919-1920, pp. 1002-1039, 
XVI-XVII, Wien, 1921-1922, pp. 367-406; 
idem: "Os índios Parintintin do rio Madei
ra", J ournal de la Societé des Amér ica
nist es de P aris, n . s., XVI, Paris, 1924, 
pp. 201-278; idem: " Die P alikur-Ind\aner 
u nd ihre Nachbarn, Got ehorgs Kungel. 
V~tenskapsoch Vit terhets-Samhalles Hand
lingar, Fjãrde í õljden, XXXI, nº 2, Gõte
borg, 1926 144 PP. ; idem : " The Social 
Structnre of the Ramkópa mekr a (Canel-

~ la)''. Amerkan Anthi;opolog ist , n. 40, 1988, 
PP. 5-7 4; idem : "The Apinaye " , The Ca· 
tholic University of America, Anthropolo
gical Series, nº 8, Washington, 1939, VI 
189 pp . ; idem : " The Serente", Publica
tions of t he F rederick Webb Hodge Anni
versary Pnblication F u nd, IV, Southwest 
Museum, Los Angeles, 1942, IX e 106 pp. ; 
idem : " Seren te Tales", Journal of Ameri
can Folklore. L VII, nº 225, Menasba, Wis. , 
1944, pp. 181-187; idem: numerosos voca
bulários de idiomas índios, publicados em 
diversas r evistas espeeializadas. 

12 - Henry, J ules: " A kaingáng text", Inter
national J oumal of American Lingui11tics, 
VIII, New York, 1935, pp. 172-218 ; idem : 
" J ungle P eople", N ew York, 1941, XIX e 
216 p p . 

B I B L I O 
, 
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tivas de estudar sistemàtican1ente cer
tos proble1nas de aculturação f oran1 f ei
tas por Wagley (13) e pelo autor das 
presentes linhas ( 14), não passando, 
porém, de ligeiras notas. As sínteses 
do material da Etnologia Brasileira 
que melhor serve1n para familiarizar 
o estudioso com o que já foi realizado 
nesse ca1npo são de E stêvão Pinto 
( 1 S), Pericot y García ( 16), I{ricke
berg ( 17), Gillin ( 18) e Arthur Ra
mos ( 19), referindo-se exclusiva111en
te à Iingüística as publicadas por Ri
vet (20) , Wilheltn Schmidt (21) e 
Loukotka (22) . 

13 - Wagley, Cha rles: o. e., 12 pp. 
14 - Baldus, Hel'bert: Ensaios de Etnolo~ia Br a

sileira, cit., passim. 
16 - Pinto, Estêvão: "Os Indigenas do Nor

deste, I, Brasiliana, XLIV, São Paulo, 1935, 
260 PP. ; II, Brasiliana, CXII, São Paulo, 
1938, 366 PP. 

16 - Pericot y Garcia, Luis : América Jndigena, 
I, Barcelona, 1986, XXXII e 732 PJ~. 

17 - Krickeberg, Wa lter : Atnerika, Die Grosse 
Võlkerkunde, herausgegeben von H 11go A . 
Bernatzip, III, Leipzig, 1939, pp. 18-258. 

18 - Gillin, John: "Some anthropological pro
blema of the tropical ;forest area of South 
America '', American Anthr opologist, n. 42, 
Menasha, Wisconsin, 1940, pp. 642-656. 

19 - Ramos, Artbur: Int rodução à Antropologia 
Brasileira , I, As c ulturas não-européias, 
Rio de Janeiro, 1943, 640 PP. (As PP. 25-
289 t ratam das "culturas indígenas "). 

20 - Rivet, Paul: Langues amér icainefl!, Les 
Lang ues du Monde, par un groupe de lin
gnistes, sous la direetion de A . Meillet et 
Marcel Cohen, Collection linguistique pu
bliée par !a Société de Lingu istique ele 
Paris, XVI, Paris, 1924, pp . 597-712. 

21 - Schmidt, P. Wilhelm: Die Sprachfamilien 
und Sprachenkreise der Erde, Iieidelberg, 
1926, XXVI e 595 pp. e um atlas . 

22 - Loukotka, Chestmir : "Linguas ind{genas 
do Brasil", Revista do Arquivo Municipal, 
VQl. LIV, São Paulo, 1939, pp. 147-174. 

(De "Acta A1nericana ", vol. III , 
n.0 4, 1945) . 
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