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PREFACIO 

O presente volume constitui uma coletânea de trabalhos heterogê
neos, escritos em datas diversas e sob incentivos intelectuais distintos. 
Nêle não se trata propriamente da história da etnologia e da socio
logia no Brasil, mas de certos aspectos da formação e do desenvolvi
mento dessas disciplinas em nosso país. Por isso, convém entender os 
vário..s trabal.hos como peças autônomas e considerar, diessa forma, a 
contribuição positiva que êste livro possa trazer ao esclarecimento dos 
temas anaJ.isados. 

Há, naturtdmente, mguma unidade nessa indisfarçável diversidade. 
Entre outras coisas, o modo de encarar os diferentes temas é relativa
mente unifor1ne e algumas preocupações fundamentais transparecem 
em todos os escritos. A êsse respeito, mesmo o segundo ensaio, que 
contrasta com os demtli.s em virtude do seu teor metodológico, é coe
rente com o coniunto. A análise nêle desenvolvida, sôbre as implica
ções da crônica como forma de conhecimento da retdidade e as cond~ 
ções histórico ... sociais de sua exploração cognitiva pelo sujeito-observa
dor, corresponde às" mesmas exigências de indagação crítica, que foram 
enfrentadtfS nos ensaios sôbre a etnologia, a sociologia e o folclore. 

' 
O primeiro trabalho, ''Tendências Teóricas da Mo·derna Investiga-

ção Etnológica no Brasil", foi redigido êste ano, para uma publicação 
em homenagem a Paul Rivet, patrocinada pela Sociedade dos Ameri
canistas. Entregue fora do prazo previsto, não pôde ser aproveitado 
para aquêle fim. Não obstante, é preciso mencionar essa circunstân
cia, que permite explicàr porque um balanço tão geral foi feito de 
forma tão condensada. Sua atual publicação, sem outros acréscimos, 
nasceu da convicção do autor de que o trabalho poderá ser útil aos 
estudiosos do assunto, ainda que apresente certas limitafÕes. _J 

O segundo trabaJ.ho, nResultados de um Balanço Crítico da Con
tribuição· Etnográfica dos Cronistas", foi escrito em 1947. Por sua 
natureza, tanto pode ser considerado como uma achêga aos estudos 
sôbre a formação da etn·ologia no Brasil, quanto como uma análise 
dos problemas da reconstrução histórica na pesquisa sociológica. E 
óbvio que sua inserção no presente volume se justifica apmas do 
primeiro ponto de vista. O fato· é que três quartas partes dês se tra
balho foram aproveitadas na discussão direta das fontes quinhentistas 
e seiscentistas e que nêle se tenta, pela primeira vez, demonstrar em
piricamente o grau de consistência das informafÕes etnográficas dos 
cronistas para a investigação científica. 

• 
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O terceiro traba/,ho, "Ciência e Sociedade na Evolufão. Social do 
Brasil", constituía uma introduf ão ao estudo subsequente (o quarto), 
"O Desenvolvimento Histórico-Social da Sociologia no Brasil", red·i
gido em fins de 1955, por indicação do dr. Herbert Baldus, para are
vista Sociologus. As lim.itações de espaço forçaram-nos a suprimir a 
introdu,ção. Entretanto, ambos os traba/,hos se completam. De um la
do, porque no primeiro está esboçado um quadro de referências, cons
truido em têrmos sociológicos, do desenvolvimento da ciência no Brasil. 
De outro, porque no segundo se encontra um·a ilustração empírica das 
afirmações formuladas, abstratamente, no primeiro. Nenhum dêles cuida 
de temas ligados à história das idéi.as e das co"entes sociológicas, que 
vêm merecendo especial atenção d:e outros sociólogos, como Fernando 
de Azevedo, Ro ger Bastide e Antônio Cândido. Limitamo-nos a ana
lisar, sociolõgicamente, o processo de desenvolvimento institucional. da 
ciência e da sociologia na sociedade brasileira. Daí resultam lacunas 
que poderão ser f àcilmente co"igidas, mediante o recurso às contri
buifões dos referidos autores. 

O quinto estudo, "O Padrão de Trabalho Científico dos Sociólogos 
Brasileiros", examina questões que exigiam análise mais ampla e me
ticulosa. Escrito sob o intento de in·cluir neste volume um debate 
sério de um assunto que deve, na atualidade, preocupar fundamental.
mente os especialistas brasileiros, não pôde receber o devido desen
volvimento. Todavia, parece que êle consegue ventilar os principais 
aspectos do tema e sugerir uma solução viável, nas condições brasilei
ras, para o melhor entrosamento das diferentes tarefas intelectuais, que 
precisam ser enfrentadas pelo investigador no campo da soci·ologia. 
Além disso, êle complementa os resultados dos dois trabalhos ante
riores, demonstrando com-o, no Brasil, os f atôres sócio-culturais in
terferem nos alvos e na organização da pesquisa sociológica, nas 
expectativas que cercam a produção intelectual dos sociólogos e nas 
atitudes dêstes em face das influências do meio social ambiente. 

O sexto trabalho, rro Ensino da Sociologia na Escola 9ecundária 
Brasileira'', foi elaborado em 1954, na forma de comunicação p·ara o 
l Congresso Brasileiro de Sociologia. Também aqui a análise está 
voltada para os problemas que dizem respeito à integração e à trans
formação do sistema de instituições, que vem condicionando e restrin
gindo o desenvolvimento das ciências sociais no Brasil. Desta vez, 
porém, a discussão foi orientada no sentido de indicar quais seriam o 
significado e as funções educacionais da introdução da sociolO'gia no 
currículo da escola secundária brasüeira. 

O grupo de estudos concernentes ao folclore tem uma bi.stória 
própria. uMário de Andrade e o Folclore Brasileiro", foi preparado 
em. 1946, para um número especial da Revista do Arquivo Municipal; 
enquanto que ttAmadeu Amaral e o Folclore Brasileiro" resultou de 
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comentários feitos a propósito da edição de Tradições Populares, em 
1946. Os dois trdbalhos se voltavam, naturalmente, para os proble
mas da investigação folclórica. Como Paulo Duarte sugeriu a inclu
são de ambos neste volume, pareceu-nos conveniente acrescentar.:/hes 
uma espécie de introdução, que permitisse estabelecer: J .9) a posição 
de Amadeu Amaral e de Mário de Andrade na história das investi
gações folclóricas em São Paulo; 2,9) as modificações sofridas pelas 
investigações folclóricas, graças ao recente desenvolvimento do ensino 
das ciências sociais,· 3.9) as implicações do nosso modo pessoal de 
encarar a natureza do folclore, como disciplina autônoma, e suas re
lações com a etnologia e a sociologia. 1!.ste último p·onto não pesou 
mais que os outros, mas tem uma importância específica, pois conti
nuamos a chamar de nfolclore" um tipo de labor intelectual que, in
clusive em Portugal - desde Adolfo Coelho e Leite de Vasconcelos (lJ 

- vem sendo designado, com maior propriedade como 'tetnografia''. 
Daí resultou a redação de ''Os Estudos Folclóricos em S. Paulo", feita 
com a intenção de satisfazer necessidades criadas pelo presente volume. 

Qual.quer t1Utor só assume a responsabilidade de reunir em um 
mesmo volume, trabalhos marcadamente heterogêneo.s, quando está con
victo de que êles possuem algum valor, que justifique semelhante risco. 
No caso, não nos moveu nenhuma certeza de que os diversos ensaios 
tragam uma contribuição essencial. Sabemos, muito bem, das limita
ções que pesam sôbre cada um dêles, · em maior ou menor grau. Mas 
supomos que poderão ser úteis, pelas razões que vamos expor, e foi 
isso qué nos animou a publicá-las na forma de livro. 

Para tratar primeiro do que é mais evidente: os três grupos de 
ensaios focalizam problemas ainda mal conhecidos ou inexplorados. 
Embora sejam numeroso$_ os trabalhos que cuidam do desenvolvimento 
da etnologia no Brasil, nenhum dêles tentou dar um balanço, relati
vamente completo, nos resultados teóricos das contribuições recentes, 
consideradas em conjunto. As melhores análises se confinam aQ es
tudo das obras-clássicas e dos investigadores-pioneiros ou tomam por 
objeto áreas particulares de investigação. Com referência aos cronis
tas, ninguém se preocupara com a critica sistemática de suas informa
ções etnográficas, segundo critérios científicos, nem com as possibilJ,. 
dades que elas abrem às investigações etnológicas ou sociológicas de 
reconstrução histórica. Certos clichês passam de um autor a outro, 
perpetuando injustiças flagrantes de avaliação, como as que já foram 
aplicadas a T bevet ou a Staden. Tornava-se urgente introduzir, aí, um 
espírito positivo de trabalho, comparável ao que se estabelecera na 
crítica histórica, graças aos esforços de Capistrano de Abreu, V ale Ca-

(1) Consulte·se A. Jorge Dias, Bosquejo Histórico da Etnografia Portuguêsa, Cohnbra, 
Casa do Castelo, Editor111 1952. 
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bral, Rodolfo Garcia e tantos outros. Quanto aos estudos folclóricos 
em São Paulo: quem lhes fêz justiça até boie? Os melhores estu
diosos do assunto tendem a tratar do tema como se São Paulo fôsse 
igualmente desprovido de folclore e de folcloristas . . . Por fim, o 
segundo grupo de ensaios lida com problemas que foram postos na 
ordem do dia pela evolução industrial e urbana de certas regiões do 
país. Tais problemas estão comefando a interessar os especialistas por
que são índices de um estado de coisas que a/ eta tanto as condifões 
de desenvolvimento das ciências no Brasü, quanto o aproveitamento 
pedagógico ou prático dos con·hecimentos que elas põem, atualmente, 
ao alcance do homem moderno. 

Portanto, pela natureza mesma dos temas que abordam, os en
saios aqui reunidos apresentam alguma utilidade aos estudiosos brasi
leiros. Eles contêm uma contribuifão positiva na esfera restrita dos 
assuntos que foram debatidos. É certo que essa contribuifão precisa 
ser medida segundo u1na escala bem modesta. Mas, ela existe, e con
fere a êsses ensaios uma importância própria: a de servirem como 
ponto de partida de indagaf ões que merecem ser aprofundádas e a 
de oferecerem resultados indispensáveis a estudos de maior fôlego. 
Nisso repousa seu caráter fundamental, de achegas às investigações 
sôbre a f ormtlfão e º' dersenvolvimento das ciências sociais no Brasil. 

Em segundo lugar, por:ém, p·arece-nos que os ensaios aqui reuni
dos trazem dois tipos d'e contribuição, de relativo interêsse científico 
para o sociólogo. D'e um lado, a análise do condicionamento sócio
-cultural das formas de consciência e de explicafão das situações de 
existência foi feita tanto com relação à crónica, quanto com referência 
à etnologia e à sociologia. De outro, as implicafÕes dessa análise fo
ram exploradas quer na discussão do significado historiográfico da 
crónica, como meio de conhecimento da rea/,idade histórico-social,, quer 
na apreciação da estratégia de trabalho que precisa ser adotada pelos 
etnólogos e pelos sociólogos no Brasil, tendo em vista o melhor apro
veitamento possível dos recursos e das oportunidades de pesquisa, exis
tentes no meio social brasileiro. Os· ensaios sôbre os estudos f olclóri
cos em São Paulo sugerem, além disso, como os recursos intelectuai.s 
da herança cultural podem ser aproi.eitados espontaneamente, na des
crição de certos produtos da vida social, preenchendo funções cogni
tivas que, em outrtM circunstâncias, seriam desempenhadas por disci
plinas como a psicologia social, a etnologia e a sociologia. 

Isso quer dizer que os ensaios aqui reunidos também possuem 
algum interêsse para a investigação sociológica propriamente dita. 
Assinalamos êsse fato porque procuramos ir além da simples consta
tação empírica de que a pesquisa etnológica e a pe·squisa sociológica 
são condicionadas socialmente. Sempre que possível ou indispensável, 
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passamos da descrição das conexões histórico-culturais, que liga1n as 
atividades científicas à vida social, para a reflexão metodológica. Em 
países como o Brasil, os padrões de organização da investigação cien
tífica precisam ser a;ustados a condições relativamente insatisf atórias 
de trabalho· científico, o que põe em risco, especial.mente, as possibi
lidades da pesquisa fundamental. 'l;.m conseqüência, ou o investigador 
alarga o âmbito e a natureza da reflexão metodológica, conduzindo-a 
para. a solUfão dos problemas peculiares à sua situação de trabalho, ou 
se verá convertido em mero artífice do aumento da base empírica da 
ciência e em repetidor das descobertas teóricas, feitas em países melhor 
aparelh·ados para a investigação científica. 

Em resumo, ao publicarmos esta coleção de ensaios, embora cons
cientes de suas limitações, o fizemos movidos pela presunção de que 
êles serão úteis aos estudiosos brasileiros e aos especialistas preocupa
dos com a evolução das ciências sociais no Brasü. Quanto às limita
ções, esperamos corrigi-las no futuro, escrevendo novos ensaios sôbre 
os aspectos que foram negligenciados. Em particular, pretendemos 
fazer uma aná/.ise da metodologia e dos resultados da história social 
e da sociologia descritiva no Brasil, bem como dar um ba/.anço nas 
tentativas de sistematização teórica, empreendidas por sociólogos bra
sileiros. Deixamos essas tarefas para mais tarde porque ;ulgamos pre
maturo o exame de tais questões. Enquanto não se fizerem estudos 
relativamente meticulosos sôbre as diferentes tendências da sociologia 
em nosso país, não será conveniente arrostar temas tão co·mplexos. 

Gostaríamos de agradecer, finalmente, o interêsse de Paulo Duarte 
pela publicação dêstes ensaios, e a prestimosa cooperação que recebe
mos, na preparação ou revisãà dos originais, da licenciada Ophelia 
Fe"a.z do Amaral e dos meus assistentes, professôres dra. Maria lzaura 
Pereira de Queiroz, Fernando Henrique Cardoso e Octávio lanni. 

São Paulo, outubro de 1956. 



• 



PRIMEIRA PARTE 

ASPECTOS DA EVOLUÇÃO DA 
ETNOLOGIA NO BRASIL 

• 

/~ ,,.,.. 
' 



J 
, 
;f 

.. 

, 



TENDÊNCIAS 
INVESTIGAÇÃO 

CAPÍTULO 1 

TEÓRICAS DA 
ETNOLÓGICA 

1 - INTRODUÇÃO 

MODERNA 
NO BRASIL<•> 

A etnologia se desenvolveu no Brasil, até o primeiro quartel do 
presente século, principalmente através das obras e das. realizações de 
investigadores estrangeiros. Graças. à criação do ensino universitário 
de ciências sociais, ao contrato e permanência de mestres estrangeiros, 
para lecionar essas disciplinas nos principais centros. universitários, e 
à nova orientação no p·reenchimento de cargos de direção em institui
ções devotadas ao labor ·etnográfico ou à política indigenista, com o 
aproveitamento de especialistas no campo da etnologia, surgiram. cer
tas possibilidades de desenvolvimento autônomo do ensino e da pes
quisa dessa matéria. Ainda que tais possibilidades não alimentem, 
por enquanto, muitas ambições, parece pacífico que elas traduzem· um 
estado de coisas bastante p·romissor e permitem encarar a investiga
ção etnológica no país através dos resultados conseguidos pelos p·ró
prios. especialistas brasileiros . 

. :e fácil compreender-se o progresso alcançado em. poucos anos pela 
investigação etnológica no Brasil, quando se comparam as inspirações 
diretrizes dos trabalhos de Curt Nimuendajú com as que alimentam 
as pretensões científicas dos etnólogos brasileiros das novas gerações. 
Curt Nimuendajú continua (e continuará, naturalmente) a ser, sem 
nenhuma dúvida, a .principal figura da etnologia brasileira, nesta pri
meira metade do século XX. Contudo, dia a dia se evidenciam as 
limitações. de sua produção etnológica, resultantes quase sempre da 
falta de um sólido p·reparo especializado. Em contraste com deter
minados representantes das novas gerações de etnólogos, tendia a cui
dar mais da consistência empírica e da limpidez etnográfica de suas 
contribuições, que do grau de elaboração interpretativa dos materiais 
apresentados. Qualquer uma de suas monografias mais importantes 
já não oferece um ideal de trabalho a se atingir, representando o mí
nimo que um esp·ecialista procurará realizar. 

(*) llste trabalho foi publicado em Anhembi, números 72, 73 e 74, 1956·1957. Pos· 
ceriormente, foi transcrito pela Re11ista Filosófica, Coimbra, números 18·19, 1957. 
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Por isso, um balanço crítico, embora despretensioso e incompleto, 
das tendências teóricas que prevalecem atualmente na moderna inves
tigação etnológica no Brasil, possui algum interêsse científico. A ma
turidade de urna disciplina qualquer, em qualquer meio intelectual, se 
revela melhor pelo exame dos fundamentos e do sentido teóricos das 
pesquisas efetuadas. Como salienta Claude Bernard, ua acumulação 
indefinida de observações não conduz a nada". <1> O levantamento dos 
dados e a sua elaboração descritiva ou interpretativa, na etnologia 
como em qualquer outra disciplina científica, deve submeter-se a fins 
teóricos precisos. Não se poderia esperar que os etnólogos brasilei.
ros, a êsse respeito, procedessem com maior rigor que os seus colegas 
de outros países... No entanto, procuram combinar, em suas p~
quisas, os dois ideais da ciência, que consistem em conhecer empiri
camente a realidade e em explicá-la através de categorias universais? 
Formulam-se, em suas contribuições, de modo explícito, propósitos de
finidos de associar a investigação de uma realidade particular ao pro
gresso de determinados setores da teoria etnológica? 

.B claro que um tema dessa ordem é demasiado complexo para 
um curto artigo. Podemos examiná-lo, porém, em seus aspectos fun
damentais. Primeiro, no que diz respeit_o ao cosmos moral que es
timula e orienta o labor intelectual dos etnólogos brasileiros. Segun
do, naquilo· que as contribuições individuais possuírem de relevante 
ou de inconfundível. Assim, delineiam-se à análise três questões bá
sicas: as impulsões que levaram· a explorar a etnologia corno um ins
trumento cognitivo, adequado à descrição (e às vêzes também. à in
terpretação) de segmentos de um, mundo cultural tão heterogêneo e 
complexo como o Brasil; as influências e os incentivos à formação de 
um padrão científico de labor etnológico, suficientemente elaborado 
para ligar as pesquisas, de campo ou de reconstrução histórica, a alvos 
teóricos preci~os; os focos teóricos do labor etnológico, como êles po· 
dem ser entendidos através dos resultados das investigações realizadas. 

II - ESTIMULOS AO "CONHECIMENTO DA 
SITUAÇÃO" 

A autonomia do investigador, no campo da ciência, varia com a 
natureza dos fenômenos investigados e com os tipos de pressão, di
retos ou indiretos, exercidos sôbre êle através de ideologias, de con
trôles e de valores sociais. A institucionalização da investigação cien
tífica e a especialização são :variáveis muito importantes, nesse condi
cionamento, porque organizam a pesquisa científica de modo a garantir 
econômica, cultural e socialmente o grau de autonomia moral indis-

( 1) Claude Bernard, Introductio• a l'Btude de la. Médecine Experimenta/e, Genebra, 
Les ~ditions du Chcval Ailé, 1945, pág. 83. 
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pensável à realização das atividades positivas de investigação e à di
vulgação dos resultados ·descobertos. Dess~ maneira, a própria ciência 
dá origem a mecanismos organizatórios capazes de reagir, dentro de 
certos limites, às pressões das ideologias, dos contrôles e dos valores 
sociais, que possam colidir ou prejudicar frontalmente a própria na
tureza da investigação científica.. Ora, é sabido que as ciências so
ciais, mesmo nos países onde elas se encontram mais desenvolvidas, 
não conseguiram atingir um nível de institucionalização das atividades 
de pesquisa suficiente para proporcionar ao investigador plena aut~ 
nomia na escolha de temas a serem estudados ou a constituição de uma 
carreira científica. Isso se reflete particular.rµente em dois setores: 
1) no da investigação dos problemas sociais cuja análise afete, de 
forma exp·lícita, os fundamentos da ordem social vigente; 2) no das 
possibilidades de conduzir as atividades de investigação .para fins es
peàficamente teóricos. Quanto à segunda conseqüência, que nos inte
ressa no momento, ela se justifica pela aparente falta de perspectivas 
compensadoras da investigação teórica nas ciências sociais. As ciências 
de laboratório se beneficiam com as expectativas, muito fortes em nossa 
civilização, de que a pesquisa teórica, por mais cara e laboriosa que 
seja, acelera o progresso dos conhecimentos científicos e redunda, por 
isso, na ampliação dos recursos da ciência aplicada ou da tecnologia. 
Como isso não parece evidente, com relação às ciências sociais, o tra
balho teórico tende a ser encarado, fora dos círculos especializados, 
como uma espécie de consumo ocioso ou uacadêmico" de inteligência, 
de dinheiro e de energias humanas. Em outras palavras, o grau de 

· especialização alcançado por essas disciplinas oferece parcos incentivos 
e escassa cobertura à investigação teórica. 

Em conseqüência, o investigador fica relativamente desarmado 
diante das pressões que acaba sofrendo. No ajustamento a seus pa
péis intelectuais, pouca resistência pode oferecer às expectativas extra
-científicas, que aguardam do seu trabalho de investigação o esclareci
mento de questões ou de problemas relevantes para a coletividade. 
O próprio investigador, como fruto do seu meio, com freqüência con
sidera legítimas aquelas expectativas, propondo-se como ideal de tra
balho o estudo das questões ou dos problemas que se elevam social
mente à esfera da consciência. ::nsse processo não afeta nem a integri
dade do investiga.dor, nem os seus propósitos de se devotar. às inves
tigações segundo as técnicas e os métodos científicos. Reduz, apenas, 
o alcance de elaboração dos materiais e a natureza dos alvos cien
tíficos visados. Empenhado em contribuir para o conhecimento de 
determinada realidade, o investigador negligencia certas obrigações que 
p·oderia ter perante a comunidade de especialistas, a que também per
tence, deixando de explorar os prováveis resultados das investigações, 
úteis para o p·rogresso da teoria científica. Tudo se passa como se 
os seus papéis intelectuais fôssem solicitados por dois pólos diferen-
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tes: as impulsões procedentes da coletividade (ou de seus círculos 
letrados) e os incentivos provenientes dos padrões de trabalho cien
tífico, e como se as primeiras conseguissem predomínio acentuado 
sôbre os segundos. 

Isso é fàcilmente p'erceptível com· referência ao Brasil.<2> Já se 
disse que a sociedade brasileira é um imenso cadinho de raças e de 
culturas. Os mais complicados problemas desafiam a ação do homem, 
perturbam a formação de uma consciência histórica autônoma e amea
çam o futuro da nação. E são problemas mal conhecidos; quando 
conhecidos, insuficientemente interpretados. Formou-se·, por isso, nos 
círculos letrados e nas camadas dirigentes, um conjunto de expectati
vas a respeito das ciências sociais. O que lhes interessa é o conheci
mento da sociedade brasileira e dos processos étnicos, econômicos, cul
turais e sociais que se desenrolaram ou que se desenvolvem dentro dela. 
Todo trabalho de investigação, seja do historiador, do geógrafo, do 
economista, do etnólogo, do sociólogo, encontra público e reconheci
mento de valor quando se concentra na análise de um daqueles pro
blemas e contribui de forma notória para a sua explicação·. <3> O exem
plo em face da etnologia pode ser encontrado no sucesso de certas 
obras, como as de Couto de Magalhães, Nina Rodrigues, Arthur Ra
mos e Estêvão Pinto, ou as de Euclides da Cunha, Oliveira Viana e 
Gilberto Freyre, naquilo que possuem de especificamente etnológico. 
Alguns dêsses autores alcançaram repercussões duradouras e exerceram 
profunda influência, em. grande parte por causa de descobertas que 
perm·item explicar de forma inovadora a situação racial e cultural 
do Brasil. 

A transformação de recursos da investigação etnológica em meios 
racionais de auto·-consciência das condições de existência f az·-se acom
panhar de um padrão peculiar de análise positiva. O· alvo central da 
análise não é nem o conhecimento exaustivo da realidade, nem a na
tureza dos processos descritos, mas a própria situação concreta, que 
constitui objeto da investigação. No plano empírico, o . levantamento 
dos dados termina na descrição daquilo que é encarado como urele
vante" e .. significativo" pelo sujeito investigador; no plano lógico, a 
elaboração interpretativa se restringe à .. explicação" da situação con
creta investigada, mediante a imputação de efeitos, identificados ex
-eventu, .a processos que os poderiam produzir nas condições conside
radas. Daí decorre a dupla vinculação dêsse tipo de análise com a 
pesquisa e com a teoria. De um· lado, envolve a formação seletiva 

(2) Sôbre a formação e o desenvolvimento das ciências no Brasil, veja-se As Ciências 
no Brasil, organizada por Fernando de Azevedo. São Paul.o, Edições Melhoramentos, s. d., 
2 vols. (especialmente introdução de F. Azevedo). 

(3) Sôbre as condições sociais da formação do estudo científico do comportamento 
humano no Brasil, cf. Florestan Fernandes, "O Desenvolvimento· Histórico-social da Socio
logia no Brasil'', adiante, cap. IV; quanto à supervalorização das referidas aplicações das 
ciências sociais, veja-se Guerreiro Ramos, O Processo da Sociologia. no Brasil (Esquema de 
uma história de ídéias), Rio de Janeiro, 1953. 
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de coleções de dados. De outro, o recurso contínuo a conceitos e a 
conhecimentos acumulados previamente pela etnologia. Veremos, a se
guir, alguns exemplos ·da exploração do referido tipo de análise por 
etnólogos brasileiros e como se podem situar suas conseqüências em 
face dos fundamentos indutivos ·da explicação etnológica. 

Tôda interpretação do processo histórico-cultural de formação e 
evolução da sociedade brasileira esbarra na necessidade de conhecer os 
povos aborígenes, que habitavam o Brasil na época da conquista, e 
suas p·ossibilidades sócio-culturais de reação· à colonização portuguêsa .. 
Êsse estudo, do ponto de vista monográfico, representaria um empre
endimento complexo, a ser desdobrado em diversas pesquisas parciais 
e a exigir o concurso de especialistas de gerações diferentes. Contudo, 
se o investigador se interessa apenas em estabelecer o quadro de in
fluências presumivelmente exercidas pelos nativos na vida material e 
social dos colonizadores, êle é capaz de atingir o objetivo com. redu
zido esfôrço de pesquisa. Tomem-se, como pontos de referência, o que 
realizam Gilberto Freyre, em Casa Grande & Senzala. (4), e Estêvão 
Pinto, em Os Indígenas do Nordeste.<s> Ambos os autores enfrenta
ram temas ( respectivamente: "o indígena na formação da família bra
sileira" e o .. indígena e o colono") que não podiam ser examinados 
mediante o simples aproveitamento dos resultados de investigações an
teriores. Por isso, tiveram. que proceder a um levantamento próprio 
de dados e de esclarecer, à luz dêles, as questões sugeridas pelo modo 
de encarar a situação de contacto dos portuguêses com os indígenas. 

Exemp·lo de ordem diferente se oferece em um opúsculo de Emí
lio Willems, sôbre O Problema Rural Brasileiro do Ponto de Vista 
Antropológico. <-6> Nele se evidencia como o recurso adequado a cate
gorias científicas pode favo·recer o aproveitamento de experiências in
formais do investigador, que desfrutà naturalmente das possibilidades 
cognitivas abertas pela ~"observação participante", e dentro de que 
limites o próprio método etnológico pode servir como uma "perspec
tiva de interpretação do mundo", nas reações do especialista aos pro
blemas da coletividade em que vive. O autor deixa escrupulosamente 
claro que não dispunha de materiais para um diagnóstico e que êste, 

(4) Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala, Rio de Janeiro, Schmidt-Editor, 1938, 
3• edição, cf. cap. li, "O Indígena. na Formação Brasileira" , pág. 57·128. Outros aspectos 
das contribuições de Gilberto Freyre não serão considerados, por caírem no campo da bis· 
tória social ou da sociologia. 

(S ) Estêvão Pinto, Os Indígenas do Nordeste, São Paulo, Companhia Editora Nacio
nal, 1935, l O vol) e 1938 (2º vol. ), especialmente vol. 1, cap. III, pág. 167-246. 

(6) Emílio W illems, O Problema Rural Brasileiro do Ponto de Vista Antropológico, 
São Paulo, Secretaria da Agricultura, Indúsrria e Comércio, 1944; outros aspectos das con· 
tribuições de Emílio Willems serão considerados adiante. A ligação dêste trabalho com a 
explicação fundada na elaboração de evidências circunstanciais é clara, pois o problema' da 
mudança provocada em culturas caboclas brasileiras envolve aspectos e soluções que não 
foram examinados; êle não poderia ser discutido objetivamente sem o recurso extenso a dados 
de fato, a serem obtidos pela combinação da pesquisa de reconstrução histórica com a 
pesquisa de campo. Merecem particular atenção as lacunas resultantes da negligência, pelo 
autor, de possíveis soluções paseadas em planos de desenvolvimento regional de comunida· 
des pela intervenção simultãnea na .econoll\ia, na educação, nas condições de existência, etc. 
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' portanto, nascia de convicções pessoais, fundadas na capacidade do 
etnólogo de redefinir racionalmente as exigências da situação: .. Ã vista 
da nossa ignorância quase total acêrca da cultura cabocla, qualquer 
tentativa para solucionar o "problema rural" é uma aventura com 
êxito extremamente incerto. Tão incerto quanto a intervenção médica 
num organismo que não foi submetido a nenhum exame prévio ... '' (7) 

O que não o impediu de tratar de temas muito complexos e delica
dos, quais sejam os da descontinuidade cultural na sociedade brasilei
ra e das possibilidades de intervenção deliberada nas culturas caboclas. 

Passemos, agora, a um exemplo que permita verificar como o re
ferido tipo de análise foi explorado em empreendimentos mais am· 
biciosos. Nada mais candente, para os drculos ilustrados brasileiros, 
do que o problema da "fusão" das raças e das culturas no Brasil. 
Trata-se, de fato, de um .. problema": seja por causa das condições 
sociais, em que se processaram os contactos r~ciais e culturais, as quais 
legaram algumas tensões em estado latente e outras em efervescência; 
seja porque, em um povo racial e culturalmente heterogêneo, questões 
dessa natureza criam confusões íntimas, sentimentos contraditórios e 
inseguranças quanto ao futuro. Como as investigações de an!ropolo
gia física, etnológicas e sociológicas são recentes no Brasil, falta-nos 
material seguro para um estudo comparativo das diferentes situações 
de contacto racial e cultural, que se sucederam no passado ou que 
coexistem no presente. AmparandO-se nos dados e conhecimentos dis
poníveis, de valor positivo extremamente desigual, Arthur Ramos re
digiu uma obra que pode parecer arrojada, mas que, sob vários aspec
tos, é meritória: Introdução à Antropologia Brasileira, examinando, 
no primeiro volume, as culturas dos povos aborígenes e africanos, e 
no segundo ,volume, as culturas européias ou de outros povos coloni
zadores e os contactos raciais e culturais. <s> No conjunto, uma obra 
dessas proporções, tendo-se em vista as condições desfavoráveis apon
tadas, só poderia corresponder a expectativas extra-científicas. Apesar 
de argumentos lançados aqui e ali pelo autor, para justificar antropo
lôgicamente a sua obra, parece que .ela se legitima por si mesma, como 
uma am·pla história cultural das relações raciais no· Brasil. Nela se 
responde aos mais variados dilemas que os brasileiros se vêm colo
cando há muito tempo, de modo compatível com valores centrais da 
ideologia racial brasileira mas sem constranger o relativismo do espí· 
rito científico. Afirmações como as seguintes ilustram esta ressalva: 
.. no Brasil agrário dos séculos passados, não havia prõp·riamente, como 
não há hoje, um preconceito de raça, mas não se pode deixar de obser
var que as classes sociais, embora não estanques, acompanham uma 
gradação na escala da coloração" ou .. ... a pequena linha de c&r, ape-

(7) Idem, pág. 3. 

(8) Artbur Ramos, lntrodufííO à Anlropologi11 Brasileir11 ( 10 vol., "As Culturas JNão
Européias"; 2'> .vol., "As Culturas Européias e os Contactos. Raciais e Culturais"), Rio de 
Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1943 e 1947. 
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nas se observa entre os pontos extremos da escala social. Em outros 
têrmos: a linha de casta tende a confundir-se com a linha de classe". <9> 

Em uma disciplina científica indutiva, na qual os principais alvos 
da investigação teórica são a acumulação de conhecimentos intensivos 
e exaustivos sôbre totalidades culturais e a descoberta de explicações 
sôbre a natureza dos processos culturais, semelhante tipo de análise 
constitui um procedimento interpretativo pouco consistente. As in
consistências não derivam da liberdade do sujeito-investigador na se
leção dos aspectos .urelevantes,, ou usignificativos" da realidade, nem 
da consideração fragmentária ·das situações de existência e dos pro
cessos que nelas operam, mas do modo de construir as inferências 
e de explorá-las em fins descritivos ou interpretativos. Há três pon
tos negativos, que merecem ser postos em relêvo. O primeiro diz res
peito à técnica de formação da inferência. No processo de abstra
ção e de generalização, a etnologia procede, predominantemente, por 
meios qualitativos. Os principais procedimentos empregados visam a 
pôr em evidência: a) conexões e relações de sentido; b) conexões 
e relações funcionais; e) con.exões e relações causais, descobertas atra
vés de dif eren_tes técnicas de construção empírica -de tipos. Ora, o modo 
de análise considerado não comporta nenhuma das modalidades de 
construção de tipos (ideais, médios e extremos ou modais), porque 
seus ·alicerces empíricos são insuficientes para isso. Em conseqüência, 
as inferências são elaboradas mediante técnicas inadequadas de inter
pretação e toma-se impraticável estabelecer com rigor a comprovação 
material da veracidade das premissas, em que se fundem as inf erên
cias. -~ importante salientar que as dificuldades emanam do modo de 
manipular as instâncias (sem o recurso aos métodos de interpretação 
adequados), e não do seu número. E que a aceitação das uinterpre
tações" descobertas através do referido tipo de análise, nos círculos 
de especialistas ou fora dêles, dificilmente ·se poderá basear na convic
ção de que elas tenham sido submetidas à prova. 

Os outros dois pontos se referem à exploração do conhecimento 
intuitivo e ao uso das hipóteses. Os autores que atribuíram maior 
importância à intuição, como fonte de conhecimento de conexões de 
sentido e de explicação do comportamento humano, seja na historio
grafia (Dilthey, Cassirer e os historicistas), seja na etnologia (Fro
benius), seja na sociologia (Simmel), não recomendam de modo al
gum a livre utilização do conhecimento intuitivo. Ao contrário, ela 
se sujeita a uma disciplina comparàvelmente tão rigorosa quanto os 
procedimentos positivos das ciências experimentais. Todavia, no tipo 
de análise que consideramos, a convicção subjetiva do sujeito-investi
gador é fàcilmente transformada em critério de verdade. Quanto ao 
uso de hipóteses, o referido tipo de análise oferece campo pouco fru· 

(9) Idem, vol. II, pág. S66-S67. 
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tífero para a consideração crítica senão de tôdas, pelo menos das 
principais explicações plausíveis de determinada ocorrência, compor
tamento ou ,processo. .n que isso exigiria um conhecimento exaus
tivo da situação como um todo e suficiente base empírica para le
.vantar hipóteses concorrentes. 

Tomemos um ou dois exemplos, para situar tais conseqüências na 
próp·ria trama das explanações. Tratando da forma de reação dos 
povos indígenas aos colonizadores europeus, escreve Gilberto Freyre: 
.. Mas entre os indígenas das terras de pau de tinta outras foram as 
condições de resistência ao europeu: resistência não mineral mas. ve
getal." ( ... ) "A reação ao domínio europeu, na área de cultura ame
ríndia invadida pelos portuguêses, foi quase a de pura sensibilidade 
ou contractilidade vegetal, o índio retraindo-se ou amarfanhando-se 
ao contacto civilizador do europeu por incapacidade de acomodar-se à 
nova técnica econômica e ao novo regime social e moral". Adiante, 
completando a explicação do mesmo p~ocesso, afirma: .. Enquanto o 
esf ôrço exigido pelo colono do escravo índio foi o de abater árvores, 

• • transportar os toros aos navios, grangear mantimentos, caçar, pescar, 
defender os senhores contra os selvagens inimigos e corsários estran
geiros, guiar os exploradores através do mato virgem - o indígena 
foi dando conta do trabalho servil. Já não era o mesmo selvagem 
livre de antes da colonização portuguêsa; mas esta ainda não o arran
cara pela raiz do seu meio físico e do seu ambiente moral; dos seus 
interêsses primários, elementares, hedônicos; aquêles sem os quais a 
vida se esvaziaria para êles de todos os gostos estimulantes e bons: 

, . . 
a caça, a pesca, a guerra, o contacto m1st1co e como que esport1vo 
com as águas, a mata, os animais. . Bsse desenraizamento viria com 
a colonização agrária, isto é, a latifundiária; com a monocultura, re
presentada principalmente pelo açúcar. O açúcar matou o índio". <10> 

Essas explanações demonstram o que ocorre na interpretação de 
uma situação qualquer quando o sujeito-investigador utiliza insuficien
temente os recursos da análise etnológica para explicar um· processo 
histórico-social. O padrão descrito de reação dos povos indígenas à 
conquista, o de reação vegetal do indio ao br(fnco; e a relação esta
belecida entre a estrutura econômica e a <lestribalização, o açúcar mata 
o indio - re·presentam duas idéias formadas por vias tipicamente in
tuitivas. Esquemàticamente, são duas fórmulas brilhantes e cada uma 
contém a sua parcela de verdade. Mas, explicam elas, realmente, a 
dinâmica ·da complexa situação de contacto dos índios com os bran
cos: no Brasil do século· XVI? A hipótese q~e lhes é subjacente de 
que os fatôres dinâmicos. do processo de colonização e, por conse· 
qüência, do de destribalização, se inscreviam na órbita de influência 

(10) Gilberto Freyre, CMa Grande & Snirala, trechos extraídos das páginas 58 e 125. 
Suas interpretações são endossadas por Estêvão Pinto, cf. Indígenas do Nordeste, vol. l) 
pág. 194 e segs. 
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e de ação dos brancos, seria a única etnolôgicamente relevante? Não 
seria necessário estabelecer uma rotação de perspectiva, que permitisse 
encarar os mesmos processos do ângulo dos fatôres dinâmicos que 
operavam a partir de instituições e de organizações sociais indígenas? 
Reformulando-se o problema, não seria difícil descobrir que a reação 
do indígena à conquista e à colonização nunca chegou a ser "'vegetal" 
mas sempre foi humana e, dentro dos limites de suas possibilidades 
culturais, contínua e terrível. E, o que nos parece mais importante, 
que o seu insucesso na reação, ativa ao branco se explica menos pelo 
nível da técnica do que pela incapacidade institucional de evoluir para 
novos padrões de organização social, suscetíveis de integrar socialmente 
grupos tribais contíguos, pertencentes ao mesmo estoque lingüístico e 
cultural. Doutro lado, não foi positivamente o açúcar que matou o 
índio. O processo de destribalização, no decorrer dos séculos XVI 
e XVII, foi condicionado pela ex.p.ropriação territorial das populações 
indígenas e pelos processos decorrentes, os quais expuseram os indí
genas que não conseguiram se retrair além das fronteiras móveis do 
"sertão", a condições heteronômicas ou anômicas de existência, nas 
relações com os portuguêses. 

~ preciso que se entenda, porém, que os argumentos aqui expos
tos não visam· subestimar a importância da contribuição científica, tra
zida por autores çue exploraram a análise etnológica na interpretação 
dos grandes p·rocessos histórico-culturais ou dos graves problemas étni
cos da sociedade brasileira. Tal contribuição·, desde fig.uras pioneiras, 
como Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Euclides da Cunha ou Oliveira 
Viana, até esp·ecialistas de envergadura reconhecida, como· Gilberto 
Freyre. ou Arthur Ramos, é das mais relevantes - tanto para o conhe
cimento da sociedade brasileira, quanto para o estímulo das investi
gações etnológicas no Brasil. O que pretendemos, pura e simplesmente, 
foi pôr em evidência O·~ grau de significação teórica que ela poderá 
possuir para a etnologia. 

III - FORMAÇÃO DE UM PADRÃO INTELECTIJAL 
DE TRABALHO CIENTIFICO 

A formação de um padrão intelectual de investigação científica 
constitui um processo institucional complicado. As influências exter
nas, que podem ser exercidas através de centros de difusão do pensa
mento e de conhecimentos científicos, apenas oferecem técnicas ou 
ideais de trabalho e um complexo de valores fundamentais para a mo
tivação da atividade .científica. :Êsses elementos, porém, para se incor· 
porarem e preencherem funções dinâmicas na cultura que os uimporta", 
precisam integrar-se em um· sistema institucional,, cuja criação depende 
de possibilidades internas de mudança cultural e social. Na fase atual 
de desenvolvimento das ciências no Brasil, é fàcilmente perceptível a 
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conjugação de efeitos dos processos de difusão e de mudança sócio
-cultural interna, e pode-se, por assim dizer, acompanhar pari-passu 
como a sociedade brasileira reage às . transformações do mundo mo
derno e se aparelha para reconstruir, dentro dela, as bases da cha
mada .. civilização científica". Através dêsse processo histórico-cultu
ral se criam instituições novas, constituídas para desem·penhar funções 
predeterminadas no campo da investigação científica e para servir, 
especificamente, aos alvos centrais do conhecimento científico. Por 
isso, teremos que lhe devotar alguma atenção, na medida em que êle 
atinge e reorganiza os objetivos das atividades de pesquisa dos etnó·
logos brasileiros. 

Neste passo do artigo é preciso que se tenha em mente que não 
se deve confundir o nível alcançado pelas pesquisas etnológicas sôbre 
agrupamentos indígenas brasileiros, a partir dos meados do século pas
sado, com o estado contemporâneo das investigações etnológicas no 
Brasil. As referidas pesquisas foram realizadas por especialistas estran
geiros - Karl Friedrich Philipp von Martius, Karl von den Steinen, 
Henri Coudreau, Paul Ehrenreich, Max Schmidt, Theodor Koch-Grünb
erg, Fritz Krause, Antonio Colbacchini e, mais tarde, Cesar Albisetti, 
Alfred Métraux, etc. <11> - e de modo alg:um traduzem as possibili
dades intelectuais de autores brasileiros da época. Adiante, voltare
mos a êste assunto, para assinalar em que sentido tais pesquisas exer
ceram uma influência dinâmica na história da etnologia brasileira. 
Esclarecido êsse ponto, também é indispensável deixar claro que, na 
presente discussão, pretendemos limitar-nos aos aspectos fundamentais 
do tema, como sejam: a formação de meios de preparação e de ades
tramento de etnólogos; a emergência da organização financeira e ins
titucional da pesquisa etnológica; a objetivação de ideais de investi
gação etnológica e sua projeção no labor intelectual dos etnólogos 
brasileiros; as tendências de diferenciação do público consumidor de 
publicações etnológicas. 

O treinamento sistemático do pesquisador é a primeira condição, 
e a mais importante de tôdas, para a constituição e o contínuo aper
feiçoamento de padrões intelectuais definidos. de investigação cientí
fica. Tal treinamento repousa no ensino universitário, mas só se com
pleta depois dêle, nas experiências concretas de pesquisa. A êsse 
respeito, o adestramento do etnólogo não parece menos demorado e 
complexo que o de qualquer outro especialista: o preparo geral, que 
fornece ao candidato certo domínio sôbre seu campo e sôbre matérias 

( 11) Sôbre a contribuição dêsses e de outros autores à etnologia brasileira, cf. Her· 
bert Baldus, Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira, Comissão do IV Centenário da 
Cidade de São Paulo, 1954 (introdução e verbetes); Egon Scbaden, "O Estudo do lndio 
Brasileiro - Ontem e Hoje", Revista de História, São Paulo, 1952, n. 12; Estêvão Pinto, 
A Antropologia Brasileira, Recife, Editora Nordeste, 1952; Fernando de Azevedo, " A An· 
tropologia e a Sociologia no Brasil" , As Ciências no Brasil, vol. II, págs. 355·399; Artbur 
Ramos, lntrodurão à Antropologia Brasileira, vol. 1, págs. 10·19; Estêvão Pinto, Os lnàl
genas do N ordeste, cap. II; uma bibliografia mais extensa poderá ser encontrada nessas fontes. 
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afins, deve ser seguido de um treinamento intensivo, de· aprendiza
gem no setor ·das pesquisas, o qual desenvolverá suas capacidadest de 
ajustamento aos papéis do investigador na etnologia. <12> Com isso, 
o ensino universitário se torna a pedra de toque da formação cientí
fica do etnólogo e o elo fundamental da cadeia de influências, que 
podem dar menor ou maior relêvo aos alvos teóricos da investigação 
etnológica. 

Ora, o ensino universitário das ciências sociais é recente, no 
Brasil 03) e, mesmo nos centros onde êle se processa com relativa 
eficiência, são limitadas as possibilidad'es de preparo geral e de· trei
namento dos estudantes nas tarefas de pesquisa (de campo ou de 
reconstrução histórica). As dificuldades da etnologia são comparati
vamente maiores que as de outras disciplinas, por causa da má orga
nização do currículo, que é obsoleto, e dos obstáculos inerentes à rea
lização de pesquisas etnológicas de campo. Não obstante, o jovem 
etnólogo brasileiro tem oportunidade de receber um ensino sistemático 
e, graças à criação dos ·cursos de especialização <14), de iniciar suas 
pesquisas sob a orientação de algum professor mais experimentado. 
Isso permite simplificar e organizar a transmissão de ideais de traba
lho na investigação etnológica pelo menos em um ponto: o da signi
ficação da pesquisa, tanto no plano empírico quanto no plano ló
gico, no labor intelectual do etnólogo. Mas, conduz a um conjunto 
de polarizações que, por enquanto, se manifestam de forma negati
va: evitar a mera acum·ulação de dados, não conduzir as investigações 
para fenômenos ou problemas irrelevantes e, especialmente, não di
vorciar as pesquisas pelo menos dos recursos e conhecimentos teóri
cos já acumulados pela etnologia. 

Vê-se, portanto, que o ensino universitário está contribuindo para 
criar novas disposições de espírito diante das tarefas e dos objetivos 
do labor intelectual do etpólogo no Brasil. Conseguiu, mesmo, difun
dir uma constelação de aspirações e de ideais de trabalho que são alta
mente favoráveis a desenvolvimentos mais fecundos, na combinação da 
pesquisa à elaboração teórica. Diversas contribuições etnológicas, es
critas para satisfazer as exigências da carreira universitária, <1s> com-

<12> Tomem-se em consideração, por exemplo, as condições de formação do etnólogo · 
na Universidade de Oxford (cf. E. E. Evans·Pritchard, Social Antbrop0Jogy1 Londres, 
Cohen & West, 1951, pág. SS· S7) . 

( 13) O ensino de etnografia. e de antropologia, com outras disciplinas como a socio· 
logia, a economia, etc., adquire padrões científicos com a instituição das universidades de 
São Paulo ( 1934) e do Distrito Federal ( I93S) , bem como com a fundação da Escola 
Livre de Sociologia e Política, em São Paulo (1933) . Sôbre as conseqüênc1as da criação 
das universidades no desenvolvimento das pesquisas etnológicas, cf. especialmente Fernando 
de Azevedo. "A Antropologia e a Sociologia no Brasil", op. ciJ., pág. 384 e segs. 

( 14) O curso de especialização em política, antropologia e sociologia foi instituído, 
oficialmente. pela portaria n. 497, de 15 de outubro de 1947. Contudo, êle já existia na 
Escola de Sociologia e Politica, sob a forma de estudos pós-graduados, associados à obten· 

J ção do grau de mestre em ciências. sociais. 
(IS) Veja·se, especialmente, Antônio Cândido, "Informação sôbre a Sociologia em 

São Paulo", O Estado de S. Pt111li0, 25 de janeiro de 1954, caderno V, no qual são men· 
cionados os principais trabalhos apresentados como teses de mestre ou de doutoramento à 
Universidade de São Paulo e à Escola Livre de Sociologia e Política, tanto no campo da 
etnologia brasileira, quanto no da antropologia e da sociologia. 
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provam que são poucos os especialistas que se contentam com a des
crição pura e simples da realidade. O esfõrço interpretativo, às vêzes 
associado a ambições teóricas bem definidas, está quase sempre pre
sente, em menor ou maior escala, nessas contribuições. Em conjunto, 
pois, é legítimo admitir que o ensino universitário está estimulando a 
emergência de um padrão de labor intelectual propriamente científico 
na etnologia brasileira e auxiliando a alargar o âmbito das pretensões 
teóricas das investigações. 

A segunda condição fundamental para a formação e o refinamento 
contínuo ·de um padrão intelectual de investigação etnológica consiste 
na organização institucional da pesquisa, nos diferentes setores em que 
elas possam desdobrar-se. O exemplo fornecido pela Inglaterra é o 
mais oportuno. Em menos de meio século se acumularam conheci
mentos etnológicos, obtidos .por meio da pesquisa de campo e de 
reconstrução histórica, sôbre áreas geográfic;a, cultural e socialmente 
diversas, constituíram-se equipes de investigadores com objetivos cien
tíficos definidos, e surgiram tendências construtivas tanto nas esferas 
da sistematização teórica, quanto nas da reflexão prática. 06) Os estí
mulos econômicos, políticos e administrativos, que operam na socie
dade brasileira são, obviamente, diferentes dos que levaram os inglêses 
a dar certa expansão e continuidade às pesquisas etnológicas. Con
tudo, nem por isso tais estímulos são menos ativos no Brasil, guar
dadas as proporções. O problema do índio já se colocara com cla
reza na época das lutas pela independência do Brasil e da organiza
ção político-administrativa ·do Império, o mesmo ocorrendo com· o 
problema do negro, intimamente associado às conseqüências econômi
cas e sociais do regim·e escravocrata, e com o problema nacional, que 
sempre foi concebido pelas elites dirigentes em têrmos das contradi
ções étnicas da sociedade brasileira. Depois disso, o desenvolvimento 
das regiões meridionais levantaram novos problemas, ligados à assi
milação de imigrantes, ao deslocamento de populações internas e à 
industrialização. Em virtude dêsses estímulos, a pesquisa etnológica 
foi sendo transferida, lentamente, da área das atividades conspícuas, 
para a arena em que se colocam os grandes temas nacionais e a -dis
cussão dos problemas brasileiros. O melhor exemplo a respeito dos 
efeitos dêsse processo é o que nos oferece o Serviro de Proteção aos 
lndios, ( 17) no qual a pesquisa etnológica encontrou amparo financeiro 
regular e é realizada, atualmente, tendo em vista objetivos empíricos, 

, . , . 
teor1cos e prat1cos. 

~ óbvio que um país como o Brasil não pode desviar grandes 
somas de dinheiro das inversões econômicamente produtivas. Todo o 

( 16) Tendo-se em vista, naturalmente, os desenvolvimentos recentes, inspirados pelo 
funcionalismo. Sob outros aspectos, é óbvio que havia uma longa tradição dos estudos 
etnológicos na Inglaterra. 

( 17) Sôbre a organização, OS· fins' e os serviços de museu ou de pesquisas etnológicas 
do Serviço de Proteção aos lndios, veja-se S. P. 1., edição oficial, Rio de Janeiro, 1953 • 

. . 
. . . -. 
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sistema científico brasileiro se ressente de lin1itações surgidas nesta es
fera. Todavia, tendo-se· em mente a situação econômica do país, o 
Brasil já possui uma organização institucional da pesquisa etnológica 
que está, sob muitos aspectos, acima de suas possibilidades financei
ras. .:e preciso insistir neste ponto, porque o financiamento da pesquisa 
científica representa a condição essencial da continuidade e eficiência 
das investigações. Se é verdade que não dispomos de uma organiza
ção institucional suficientemente complexa e plástica para atender à 
multiplicidade de projetos de pesquisa, imposta pelas diferenciações 
regionais., parece evidente que, em compensação, contamos com ele
vado número de instituições que concorrem, aqui e ali, para o amparo 
e fomento das atividades de pesquisa, de formação de coleções etno
gráficas, de divulgação de obras etnológicas, etc. 08) Tais instituições, 
inclusive as governamentais, estão longe de poder manter equipes nu
merosas de investigadores, de suportar financeiramente projetos am
biciosos de trabalho e de aproveitar adequadamente a mão-de-obra 
formada pelas. universidades. Mas são eficientes no amparo de pes
quisas menos custosas e de projetos individuais de investigação, na 
subvenção parcial de atividades de pesquisa e, às vêzes, na divulgação 
dos resultados das investigações. O que merece relêvo·, porém, é o 
que elas próprias significam, como ponto de partida de uma situação 

• • mais promissora. 
Em síntese, a atual organização da pesquisa etnológica no Brasil 

apresenta ~iversas insuficiências, tanto no plano financeiro, quanto 
no plano da institucionalização das atividades dos pesquisadores, na 
medida em que se revela inconsistente com os fins de projetos que 
envolvam equipes numerosas de especialistas e planos complexos de 
investigação. Por isso·, existem poucas possibilidades <le que as pes
quisas contribuam, por si m.esmas, para alargar o âmbito e os propó
sitos teóricos dos projetos de investigação, atualmente realizáveis na 
etnologia brasileira. Graças ao ensino universitário, entretanto, esta
beleceu-se uma vinculação entre a pesquisa e o padrão intelectual de 
labor etnológico, que é bastante fecunda, no presente estado de finan
ciamento e de organização das investigações etnológicas. O· amparo 
e o estímulo a realizações pessoais permite consolidar o padrão de 
trabalho alcançado mediante a influência do ensino universitário, con
tribuindo assim para pôr a própria pesquisa a serviço das preocupa
ções e ·dos alvos teóricos, que são reconhecidos como relevantes pelos 
etnólogos brasileiros das novas gerações. 

A investigação científica, como tôda atividade humana, depende 
naturalmente de fatôres dinâmicos internos, que orientem subjetiva
mente o ajustamento dos investigadores ao seu mundo social restrito. 

( 18) Sôbre as instituições que prestam serviços na área da pesquisa etnológica, cf. 
l. A. Costa Pinto e :edison Carneiro, As Ciênc;as Sociais no Brasil, Rio de Janeiro, Cam• 
panha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 1955. 

1 
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Sem dúvida, certas normas e ideais do trabalho científico são univer
sais e dêles compartilham, de uma forma ou de outra, todos os que 
se devotam profissionalmente a qualquer uma das modalidades do 
labor científico. Contudo, tais normas e ideais operam através de 
condições de trabalho que são variáveis de um país para outro, assu
mindo especial importância o clima dominante da produção científica 
em cada especialidade e os valores que motivam, através dêle, o com
portamento dos investigadores. ~ claro que ainda é cedo para se falar 
em clima de produção científica na etnologia brasileira. Podem-se 
notar, porém, certas tendências de ajustamento dos etnólogos brasi
leiros às suas situações de trabalho, as quais indicam, indiretamente, 
que espécie de valores intervém na delimitação do horizonte intelec
tual daqueles especialistas. 

Ao ensino universitário das ciências sociais cabe um papel ativís
simo na seleção e objetivação de ideais de trabalho aplicáveis às con
dições da investigação etnológica no Brasil. :e preciso dizer que êsse 
papel é menos importante pelo que supõe quanto à transferência de 
conhecimentos etnológicos da Europa e dos Estados Unidos para o 
Brasil, do que pelo que significa quanto à forma de compreensão da 
natureza e d.os recursos da etnologia como ,disciplina científica. Com 
exceção de Radcliffe-Brown, os pro.fessôres que desempenharam algu
ma influência no ensino da etnologia no Brasil, como Herbert Baldus, 
Emílio Willems, Claude Lévi-Strauss, Kalervo Oberg, Arthur Ramos 
e Roger Bastide (nos limites em que a sociologia entra em confluên
cia com a etnologia, no estudo das culturas africanas), assumiram uma 
atitude eclética diante das teorias etnológicas e de seus fundameotos 
metodológicos. Tomemos como ponto de referência antigos cursos de 
Lévi-Strauss e de Herbert Baldus: o primeiro dava grande atenção às 
possibilidades teóricas de descrição das comunidades humanas e às di
retrizes metooológicas em que elas repousavam, procurando descobrir 
em que consistia a contribuição positiva e as limitações de cada uma 
delas <19>; o segundo, como antigo aluno de Thumwald, nunca defen
deu intransigentemente o funcionalismo, esforçando-se, ao contrário, 
para pôr em evidência as vantagens e as desvantagens de outras orien
tações metodológicas, como a .. concentrista" e a .. difusionista", no 
estudo de comunidades indígenas brasileiras. (20) Essas disposições di-

( 19) Cf. Professor Lévi-Strauss, "Sociologie Générale - Metbodologie Sociale", edi· 
ção mimeografada de resumos de cursos, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, s. d. 

(20) Em cursos professados na Escola de Sociologia e Política, em particular nos de· 
bates travados nos Seminários de Etnologia Brasileira. Idéias e materiais apresentados dessa 
forma foram aproveitados em artigos publicados principalmente na revista Sociologia (cf. 
Herbert Baldus: "Difusionismo, Concentrismo e Funcionalismo", Sociologia, 1941, vol. III, 
n. 2, pág. 128·140; "Comunicação e Comércio entre os lndios do Brasil" . Sociologia, 1944. 
vol. VI, n. 3, págs. 237-249; "Aquisição do Sustento entre os lndios do Brasil", Sociologia, 
1948, vol. X, n. 4, págs. 283-302; "Alimentação dos lndios do Brasil", Sociologia., 1950, 
vol. XII, o. 1, págs. 44-58; "Bebidas e Narcóticos dos lndios do Brasil", Sociologia, 1950, 
vol. XII, o. 2, págs. 161· 169; cf. também: "Instruções Gerais para Pesquisas Etnográficas 
entre os lndios do Brasil", Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, 1940, vol. LXIV, 
págs. 253·272; "Possibilidades de Pesquisas Etnográficas entre os lndios do Brasil", Acta 



.. 

A ETNOLOGIA E A SOCIOLOGIA NO BRASIL 31 

<láticas possuíam, é óbvio, um sentido crítico e favoreciam, por isso, 
a criação de ambições teóricas e metodológicas integrativas nos jovens 
estudiosos de etnologia. Possibilidades da descrição etnológica da rea
lidade deixavam. de ser vistas com a intransigência dos componentes de 
"escolas", para serem apreciadas em sua justa significação, como ins
trumentos de trabalho e como alvos positivos da investigação de 
campo ou histórica. 

As preocupações e as contribuições dos etnólogos estrangeiros, que 
realizaram expedições no Brasil a partir dos meados do século pas
sado, encontraram ambiente intelectual propício para. serem incorpo
radas de maneira crítica às am·bições científicas dos modernos etnó
logos brasileiros. Tornou-se evidente que elas criavam modelos de tra
balho altamente apreciáveis nalguns pontos: valorização da pesquisa 
de campo, importância atribuída à descrição sistemática da realidade 
observada pelo sujeito-investigador (na qual foram atingidos níveis 
ideais na descrição de certos aspectos da cultura, como dos implemen
tos e artefatos materiais, da mitologia, de aspectos da vida econômica 
ou da estrutura social, etc.), constituição de coleções etnográficas e 
análise comparativa de situações tribais diferentes. Mas, também se 
patentearam as conseqüências negativas de interpretações unilaterais, 
que procuravam no estudo dos indígenas brasileiros esclarecimentos 
que êle não poderia fornecer, a propósito de estados anteriores da 
Humanidade, po·r exemplo, e as insuficiências de todo trabalho de· in
vestigação etnológica que não repousar em fundamentos metodológi
cos bastante sólidos. A êsse respeito, a seguinte explanação de Egon 
Schaden,. traduz, com vigor, como o moderno etnólogo brasileiro reage 
a essa riquíssima herança intelectual: "Encontramo-nos, portanto, num 
ponto em que já não se encaram as culturas aborígenes através do 
prisma de teorias unilaterais. Todo meio de conhecimento com base 
metodológica racional poderá integrar a síntese que, pela multiplici
dade das perspectivas teóricas judiciosamente coordenadas, seja capaz 
de proporcionar a visão do que é certo e .verdadeiro. Se a etnologia 
moderna desenvolver e firmar essa síntese, sem perder-se em estéril 
ecletismo, ela nos permitirá discernir o aborígene brasileiro tal qual 
êle se apresenta na realidade". <21) 

Por fim, é preciso considerar as influências exercidas pelo poder 
do exemplo e da competição. Embora ainda não exista um padrão 
definido de "carreira", entre os etnólogos brasileiros, os que são bem 

Americana, 1945, vol. III, o. 4, págs. Sl·S4). Seria importante mencionar, ainda, que a 
sistematização da bibliografia etnológica, relativa aos índios do Brasil, foi feita por Herbert 
Baldus tendo em vista as necessidades dos seus alunos nos referidos cursos; dos trabalhos 
dai resultantes seria preciso ressaltar: Fontes Primárias para o Estudo dos lndios do Brasil 
Quinhentista, Instituto de Administração da Universidade de São Paulo, 1948, publicação 
n. 28; e a Bibliografia critica da Etnologia Brasileira (op. cit), obra paciente, meticulosa 
e de grande importãncia didática, pois coloca ao alcance dos estudiosos, de modo ordenado e 
crítico, indicações a respeito de 1. 785 contribuições sôbre populações indígenas brasileiras. 

(21) Egon Schaden, "O Estudo do lndio Brasileiro", op. cit., pág. 399. 
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sucedidos em suas . atividades de pesquisa ou de sistematização dos 
dados impõem aos outros certos m-ínimos de realização. Sob êsse as
pecto, avultam a figura e a contribuição de Curt Nimuendajú, o pri· 
meiro investiga·dor que fêz uma carreira etnológica no Brasil, e de 
cujos trabalhos já se disse que "inauguram nova fase no desenvolvi
mento da etnologia brasileira". <22> A infatigável dedicação ao índio, a 
devoção aos estudos etnológicos, o paciente esf ôrço de auto-aperfeiçoa
mento científico, os recursos de pesquisador e a capa.cidade de comuni
cação com o indígena, a visão de conjunto dos problemas da etnologia 
brasileira, a conjugação de interêsses científicos a fins p-ráticos fazem 
dêle um investigador-modêlo, cujo exemplo compele os demais a acei· 
tar e a defender uma noção ·tão complexa quão elevada das tarefas e 
dos deveres do etnólogo brasileiro. Apesar de limitações empíricas e 
teóricas inegáveis de sua obra, deve-se à sua influência um novo estilo 
de trabalho etnológico, baseado na permanência prolongada nas co
munidades investigadas, no uso das linguagens nativas como meio de 
comunicação e na compreensão da interdependência fundamental dos 
componentes da personalidade, da cultura e da sociedade, bem como 
um padrão preciso de descrição monográfica. ,. 

Existem, portanto, influências convergentes, que tendem a projetar 
ou a redefinir centros de interêsse, teórico no horizonte intelectual dos 
etnólogos brasileiros. ~sses centros de interêsse teórico ainda são, pre-. 
sentemente, confinados pelas fronteiras empíricas das investigações mo
nog.ráficas. Mas êles já são suficientemente claros para compelir os 
especialistas a tomar consciência dos p·roblemas teóricos, inerentes a 
qualquer pesquisa de campo ou de· reconstrução histórica, e a fazer a 
crítica dos principais recursos metodológicos da etnologia que permi
tam resolvê-los. Com a acumulação dos resultados das investigações 
empírico-indutivas, será inevitável o aparecimento de problemas teó
ricos mais complexos e a realização de análises etnológicas de· escopo 
especificamente teórico. (23) Por aqui se vê que o padrão de labor 
etnológico emergente contém, dentro de si, tendências dinâmicas sufi
cientemente fortes para conduzir a novos esquemas de combinação da 
sistematização teórica às investigações empírico-indutivas. 

Por fim, nenhuma disciplina .científica prescinde da racionalização 
dos meios de comunicação dos especialistas entre si ou da divulgação 
dos conhecimentos obtidos em círculos intelectuais mais vastos. Seme-

( 22) Herbert Baldus, Bibliografia Crítica da Etnogr11fia Bra.síleira, pág. 16 e "Curt 
Nimuendajú" , etc. Sôbre Curt Nimuendajú consulte·se : Egon Schaden, "Curt N imuendajú, ' 
Anales dei Instituto de Etnologi11 Americana, Mendoza, Universidade de Cuyo, .1946, tomo 
VII, págs. 193·195; Nunes Pereira, Curt Nimuenda;ú (SJntese de uma vida e de uma obra), 
Belém do Pará, 1946. 

( 23 ) Sôbre as áreas nas quais estão surgindo problemas que impõem novas tentativas 
de sistematização· teórica, cf. Egon Schaden, "Problemas Fundamentais e Estado Atual das 
Pesquisas sôbre os Indios do Brasil", in "Symposium Etno·socíológico sôbre Comunidades 
Humanas no Brasil", Anais do XXXI Congresso Internacional d e Americanistas, São Paulo, 
1955, págs. 297·311. 
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lhante divulgação confere às diversas disciplinas a possibilidade de 
contribuir para a construção do sistema científico de concepção do 
mundo, para a renovação dos fins e dos meios da educação e para 
a solução dos problemas técnicos, econômicos e humanos da civiliza
ção moderna. (24) ~ preciso mencionar êsse fato porque os recursos 
financeiros e os pontos de apoio institucionais das .pesquisas científicas 
dependem diretamente da importância que cada disciplina científica 
alcança naqueles três níveis. Por causa das funções limitadí~imas que 
as ciências sociais conseguem preencher em cada um dêles ou em con
junto, elas desfrutam de pouca consideração pública no mundo mo
derno. Não se poderia esperar que as coisas se p~sassem de modo 
diferente no Brasil, em particular com referência à etnologia. 

Não obstante, as instituições que concorrem para o ensino ou para 
a realização de pesquisas no campo da etnologia mantêm publicações 
periódicas, que estabelecem alguma comunicação entre especialistas 
localizados em diferentes regiões do país. Atualmente, as principais 
publicações são editadas em São Paulo: a revista Sociologia, dirigida 
por Oracy Nogueira e Donald Pierson, e patrocinada pela Escola de 
Sociologia e Política - a qual devota uma secção regular . à etnologia; 
a Revista do Museu Patàista, em sua nova série, dirigida por Herbert 
Baldus - ·que é uma publicação exclusivamente etnológica e a Revista 
de Antropologia, subvencionada privadamente por Egon Schaden, que 
é seu diretor e professor de Antropologia da Universidade de São Paul<:>. 
Em comparação com as dificuldades do passado, parecem enormes as 
facilidades editoriais do p·resente. Em São Paulo, por exemplo, não 
só a Universidade de São Paulo patrocina a edição de contribuições 
etnológicas, sob a forma de boletins, <2s> cômo as editôras particulares 
dão crescente acolhida a obras que pareçam. contar com boas perspec
tivas de venda. Contudo, é nesta esfera que a mudança foi mais lenta 
e contribuiu menos para eonsolidar as tendências de desenvolvimento 
da etnologia brasileira. De um lado, as editôras tendem a evitar tôdas 
as contribuições que parecem "muito especializadas'' ou "difíceis" para 
o público leigo. De outro, raramente os especialistas qualificados 
encontram oportunidades para preparar livros didáticos ou de textos. 

As limitações fundamentais se erguem, porém, nas condições do
minantes de comunicação dos especialistas entre si e na relativa indi
ferenciação do público intelectual consumidor. Entre os etnólogos, 
como entre outros especialistas no campo das ciências sociais, preva
lecem padrões de trabalho que acentuam o isolamento do investiga-

(24 ) Dispensamo-nos de apresentar uma bibliografia sôbre os principais trabalhos que 
procuram analisar a ciência como fenômeno cultural e soei.ai, pois isso fugiria aos pro· 
pósitos de nosso estudo. 

(25) Só na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, a 
cadeira de Antropologia concorre com três, a de Sociologia 1 com quatro e a cadeira de 
Etnografi a e Língua Tupi-Guarani com trinta boletins de ihterêsse etnográfico ou ·etno
lógico. Está no prelo o ~oletim n. l da Cadeira de Sociologia li, de autoria de Frank 
Goldman e Aziz Simão, que é um estudo de comunidade ( ltanhaem: Contribuifão ao Es
tudo Sociológico do Descnv.olvimenlo Econ6mico e Social de uma Comunidade litorânea). 
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dor individual. O interêsse pelo que os colegas fazem é diminuto, 
o que cria um ambiente intelectual pouco propício à conjugação de 
esforços nas pesquisas ou à realização de tentativas complexas de sis
tematização teórica. Quanto às relações com o público leigo, a con
dição desfavorável mais importante diz respeito à incapacidade dos 
círculos intelectuais em ap·roveitar pronta e fecundamente os conheci
mentos descobertos pelas modetnas investigações · etnológicas. Parece 
que a passagem do. antigo tipo de análise, em que a interpretação 
etnológica era explorada de· forma universalmente acessível, para o 
novo padrão de análise etnológica positiva, foi demasiado rápida. Não 
houve tempo para que ocorresse uma diferenciação do público leigo 
suficientemente profunda para se constituírem círculos intelectuais ca
pazes de dar um destino conveniente às contribuições dos etnólogos. 
Embora as publicações etnológicas encontrem algum público, por causa 
da curiosidade pelo "índio", pelo ccfolclore negro", pelos "assuntos bra
sileiros", etc., as tendências à reelaboração intelectual das descobertas 
dos etnólogos são quase nulas. Mesmo contribuições cujo sentido su
pra-etnológico seja evidente - para a interpretação histórica do pas
sado ou para o conhecimento do presente - permanecem , inapro
veitadas ou sofrem severas restrições, o que demonstra o apêgo de 
larga parte do público leigo pelos modos pré-científicos de concep
ção do mundo. 

Eis porque alguns progressos foram conseguidos. Mas êles são 
ainda insuficientes para estimular o padrão· de trabalho intelectual ine
rente à investigação etnológica de caráter rigorosamente científico. 
Nem se formou um p·úblico orgânico, resultante da comunicação dos 
especialistas entre si e com novas gerações de estudantes. Nem º' pú
blico leigo sofreu modificações que comportem relações construtivas 
contínuas com os círculos brasileiros de· produção e·tnoló·gica. Em 
conseqüência, são diminutas as possibilidades de promover maior in
tegração nas atividades de pesquisa, principalmente tendo em· vista 
os problemas teóricos que resultam· da acumulação de conhecimentos 
empíricos, e são pouco compensadores os influxos do público leigo, 
mesmo nos setores mais interessados, em benefício das investigações 
etnológicas. 

A discussão dos quatro aspectos fundamentais, do tema que nos 
cabia examinar, deixa bastante claro que as transformações sofridas 
pela etnologia brasileira, no último quartel do século, tendem a pro
duzir o mesmo efeito. :nste consiste na formação e consolidação de 
um padrão intelectual de labor etnológico de natureza estritamente 
científica. Graças a isso, a investigação etnológica no Brasil passou 
por dois desenvolvimentos concomitantes: 1) a tendência a focali
zar, com o rigor e com a precisão possíveis, os objetivos empíricos 
das pesquisas, e a escolher as técnicas ou os métodos de investigação 
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adequados para atingí-los; 2) a tendência a orientar as investigações 
pelo menos até os problemas teóricos fundamentais para a descrição 
e para a interpretação dos fenômenos investigados. O fato das duas 
tendências se associarem e se condicionarem apresenta a maior impor
tância, pois aí se encontram as principais garantias da fundamentação 
empírica das elaborações interpretativas e de que os próximos desen
volvimentos da etnologia brasileira não se farão às custas nem do tra
balho de pesquisa nem1 do trabalho· de sistematização teórica. Várias 
contribuições recentes justificam o cabimento desta interpretação, como 
se verá adiante. 

O novo padrão intelectual de labor etnológico conduz à utiliza
ção sistemática, com sucesso naturalmente variável de um investigador 
a outro, das técnicas científicas de construção da inf e·rência indutiva 
- tanto na manipulação de conexões e de relações explicativas, quanto 
na exploração dos .procedimentos de abstração e de generalização. 
Algumas limitações surgem aqui e ali, seja por causa de defeitos de 
planejamento e de realização das pesquisas, seja em virtude da po
breza dos alvos teóricos visados ou da insuficiente elaboração inter
pretativa das instâncias relevantes para a descrição ou para a expli
cação dos f enômenos investigados. Limitações dessa espécie exigem 
críticas metodológicas, as quais caem na esfera da etnologia geral e 
fogem, por isso, dos propósitos do presente artigo. 

I 
IV - FOCOS DE INTERJ!SSE NA ELABORAÇÃO TEôRICA 

En.tre os vários critérios que permitem apreciar a consistência e o 
grau de maturidade de uma disciplina científica qualquer, em determi
nado país ou em dada época, salienta-se o que indaga a respeito do 
alcance teórico das investigações. O que caracteriza a marcha do pen
samento científico não é a simples realização de pesquisas, nem certos 
atributos ou condições delas, como a habilidade em conduzi-las, os 
recursos materiais ou humanos postos à sua disposição, as possibilida
des de repetí-las, etc. B verdadeiro que a pesquisa ocupa um papel 
primordial na ciência, sendo por assim dizer a própria conditio síne 
qua non do conhecimento científico. Mas, a pesquisa constitui um 
meio, não um fim em si mesmo. A .pesquisa pela pesquisa é tão abo
minável quanto o pensamento puramente especulativo. . . A Ciência 
visa explicar a realidade, o que confere um fim à pesquisa e dá pleno 
sentido às atividades intelectuais dos cientistas. Por isso, seria legítimo 
indagar se as investigações, empreendidas presentemente pelos etnólo
gos brasileiros, contribuem para a explicação dos fenômenos investi
gados. e de que modo isso oco·rre. Talvez seja prematuro ou arriscado 
aventurar-se alguém à discussão de semelhante tema, no estado atual 
da etnologia brasileira. Todavia, nenhum outro critério completaria 
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tão bem o quadro que procuramos traçar nas duas partes anteriores 
dêste artigo, o que nos obriga a aceitar uma responsabilidade quase 
acima de nosso poder de imaginação. 

A etnologia estuda o condicionamento, as orientações e os efeitos 
supra-individuais do comportamento humano, que só podem ser des
critos e interpretados mediante a consideração de f atôres ou de pro
cessos que operam em algum ou em vários níveis da cultura. Por 
isso, o caráter etnológico de uma investigação não repousa no grau 
de abstração das explanações nem no recurso sistemático ao método 
comparativo, como pensam os que ainda hoje mantêm a velha distin.
ção entre uetnologia" e "etnografia". Mas, no modo de conceber e 
de tratar o objeto da análise. Além das construções que visam a se
leção e a ordenação dos conceitos etnológicos fundamentais em uma 
terminologia precisa, a formulação de uma teoria geral da investi
gação etnológica e a sistematização das principais descobertas etnoló
gicas, feitas em diferentes áreas geográficas ou atinentes a diversas 
unidades de investigação, caem no campo específico da etnologia . ·as 
investigações inspiradas por .propósitos explicativos precisos, quer êles 
sejam ou não evidenciados teoricamente, quer êles conduzam ou não 
a explanações que transcendam ao universo empírico focalizado. Muito 
mais importante que estas duas circunstâncias parece ser a realização 
alcançada pelo sujeito-investigador em face dos dois tipos de expla
nação, fundamentalmente ligados às tarefas de reconstrução e de ex
plicação de totalidades culturais ou de situações de existência. 

Quando o investigador se propõe pura e simplesmente descrever 
uma totalidade cultural, situação ·de existência ou os efeitos de deter
minado processo em dadas condições histórico-culturais, sua realiza
ção deve ser avaliada em têrmos dos fins da expl11nação descritiva. <26> 

(26) O têrmo desrriçãQ adquiriu, nas ciência·s experimentais (especialmente na física) 
e na matemática, uma conotação que não cabe às ciências de observação e às explicações 
obtidas pela indução qualitativa. Tendo-se em vista, as diferentes possibilidades de funda
mentação empírico-indutiva da explicação etnológica, pode-se distinguir a explanação des
rriti1111 da ex planafá-0 interpretativa de modo a considerar-se: a) a explanação descritiva 
como a modalidade de explicação etnológica na qual a manipulação de inferências indutivas 
se subordina: empiricamente, aos limites de manifestação do fenômeno observado, interpr~ 
tativamente, à reconstrução da totalidade constituída pelo segmento ou pelo sistema cultural 
investigado; b) a explanação interpretativa como a modalidade de explicação etnológ!ica 
que toma por objeto a interpretação da natureza e efeitos de processos culturais, nos limites 
de sistemas sócio-culturais concretos, ou a construção de inferências indutivas baseadas no 
tratamento analítico de tipos ou na abstração de caracteres. elementares, comuns ou gerais, 
dos fenômenos analisados. O que importa, nessa distinção, é a possibilidade de situar a 
explicação etnológica nos dois níveis fundamentais de abstração em que ela opera, na aná
lise indutiva, e a demonstração pragmática de que a "descrição" e a "interpretação" são 
inseparáveis, em graus diversos, de qualquer forma de aplicação da explicação etnológica. 
Por isso, na explanação descritiva o etnólogo precisa recorrer aos métodos etnológicos de 
interpretação, para fins reconstrutivos; e na explanação interpretativa êle precisa recorrer 
aos resultados da reconstrução, para fins interpretativos. Essa distinção foi utilizada em 
trabalho de investigação do autor (cf. Florestan Fernandes, A FunçãQ Soda/ da Guerra na 
Sociedade Tupinambá, São Paulo, Ed. Museu Paulista, 1952, passim; especialmente, a dis
cussão do problema na introdução). e encontra fundamentos ló~icos na natureza inclusiva 
da explicação cientifica .(cf. esp. A. Wolf, Texbook of Logir, Londres George Allen & Unwin, 
2.• ed., 1938; e P. Gardiner, The Nat111·e of Historíra/ Explanation Oxford University Press, 
1952, especial.mente parte 1). 
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Ela se baseia principalmente nas instâncias e evidências obtidas de 
modo imediato pela pesquisa de campo ou pela pesquisa de recons
trução histórica. Devido ao fato de que ao etnólogo não interessa 
a ''reprodução" da realidade, mas a sua reconstrução, tendo em vista 
os aspectos dela que sejam relevantes ou significativos para a etnolo
gia, a "descrição" jamais chega a ser uma mera acumulação de dados. 
A ela é inerente um paciente e complexo esfô·rço de elaboração inter
pretativa, que exige a exploração sistemática da análise indutiva, atra
vés dos métodos usuais de interpretação etnológica. Assim, a unidade 
reconstruída constitui uma construção sintética, que retém os aspectos 
essenciais da realidade, e oferece uma explicação positiva dos efeitos 
estáticos e dinâmicos dos f atôres ou dos processos considerados, den
tro dos limites restritos do universo empírico investigado. Quando o 
investigador pretende explorar os resultados de uma investigação ou 
os conhecimentos previamente adquiridos sôbre uma unidade de inves
tigação, para 1) explicar os fatôres e os processos responsáveis pela 
dinâmica interna de um sistema cultural concreto (em estado de equi
líbrio instável ou de mudança), 2) caracterizar a totalidade cultural 
considerada, como se fôsse um espécime típico, 3) conhecer a natu
reza, a função e os efeitos de uma instituição, de um processo ou de 
um grupo de instituições e de processos, a sua realização deve ser 
apreciada em têrmos da explttnação interpretativa. <21> Por causa dos 
pressupostos da análise, da natureza das evidências ou das bases em
píricas maiS; amplas, as inferências estabelecidas podem ser generali
zadas, dan.do origem a ex.plicações universalmente válidas: a) nos 
limites do sistema cultural concreto; b) através de elaborações tipo
lógicas com propósitos conceptuais de caracterização ou classificató
rios; e) mediante a delimitação ou na verificação de conceitos, por 
meios emp·íricos, e a construção de teorias que tomam por objeto gru
pos particulares de fenômenos. Da eficiência do sujeito-investigador 
no terreno teórico em que se empenhar passa a depender o caráter 
de sua contribuição empírico-indutiva à etnologia e, especialmente, a 
rapidez com que ela poderá ser incorporada ao corpus teórico desta 
disciplina. 

Os dois tipos de explanação contribuem de forma diferente para 
o progresso teórico da etnologia. O primeiro, cria problemas capi
tais na esfera da pesquisa e produz grande interêsse pelo exame crÍ· 
tico dos meios de investigação e de reconstrução da realidade, domi
nados pelos etnólogos. O segundo, levanta as questões teóricas bási
cas, de cuja solução depende o amadurecimento da etnologia como 
ciência. Além disso, ambos concorrem para a. acumulação e a siste
matização de conhecimentos positivos, única via de crescimento de uma 
disciplina empírico-indutiva. As dificuldades que apresentam, por sua . 

(27) Conforme referências da nota anterior. Veja-se, também, A Reronstrufíío da 
Realidade nas Ciências Sodais, trabalho do autor, publicado em Anbembl, n,9 82 e 83, 1957. 
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vez, só erguem barreiras insuperáveis no que concerne às aptidões ou 
à vocação ·do especialista, como investigador. D·aí a possibilidade de 
se originarem igualmente, embora em proporções desiguais, em centros . 
novos e pouco desenvolvidos de investigação etnológica (como o de
monstram, aliás, os exemplos da lndia, da China, do México, do Brasil 
e de outros países, que recentemente conheceram· uma fase de renova
ção científica dos estudos etnológicos). 

No estado atual da etnologia brasileira prevalece a tendência à 
exploração do primeiro tipo de explanação. A combinação de teoria 
e pesquisa que êle envolve é encarada como uma demonstração satis
fatória de capacidade científica e é apontada, mesmo por alguns pro
fessôres estrangeiros, como o alvo essencial da investigação etnológica. 
Tendo-se em vista a situação peculiar do Brasil, como campo para as 
pesquisas etnológicas, isso se toma verdadeiro, mas por outras razões. 
Há certa urgência em intensificar os trabalhos dêsse gênero, porque 
se sabe que as oportunidades perdidas no presente são irremediáveis. 
A transformação do cenário é rápida, e muitas situações terão que ser 
descritas agora, ou nunca o· serão, o mesmo se podendo dizer sôbre 
a análise dos problemas que elas colocam à investigação "'etnológica. 
Tais razões valem tanto para os estudos sôbre as culturas indígenas, 
quanto para os que focalizam as sobrevivências africanas, as culturas 
cam·pesinas, as relações raciais, os efeitos da industrialização e da ur
banização, etc. Isso faz com que se processe, doutro lado, uma sele
ção quase espontânea dos focos centrais de interêsse teórico, expondo 
os problemas de mudança cultural no primeiro plano das preocupa
ções dominantes nos círculos etnológicos. 

Contudo, não foi só a mudança cultural que se impôs à investi
gação etnológica como um foco de interêsses teóricos, primàriamente 
reconhecido de forma empírica. A gênese de outros temas fundamen
tais da etnologia brasileira é similar. Assim, o segundo foco de inte
rêsses. teóricos, pela O·rdem de importância das contribuições, é o que 
diz respeito ao estudo do xamanismo, da magia, da religião e da mi
tologia. ~sses aspectos da cultura são muito elaborados no seio das 
populações indígenas e no das populações afro-brasileiras, oferecendo 
com freqüência uma boa perspectiva para comp·reender as reações de 
tais culturas a influências modificadoras externas. ~les se impuseram 
à consideração dos pesquisadores como uma espécie de conseqüência 
inelutável do seu ajustamento intelectual às situações de pesquisa. 
Apenas no terceiro foco de interêsses teóricos, que consiste no estudo 
da organização social, é possível perceber influxos uacadêmicos", que 
concorrem ainda assim com os estímulos já mencionados. Nas pági
nas seguintes, procuraremos dar um balanço resumido dos resultados 
mais relevantes, alcançados pelo desenvolvimento das investigações nes-
ses três focos de interêsses teóricos, observando as distinções metodo
lógicas apontadas acima . 
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As principais unidades de investigação, nos estudos de mudança 
cultural, <2s> têm sido selecionadas nas culturas indígenas, nas culturas 
afro-brasileiras, nas culturas campesinas e nas culturas transplantadas 
pelos imigrantes. Embora prevaleça a tendência a dar maior relêvo 
à descrição de mecanismos e de processos aculturativos, os proble
mas específicos de cada uma dessas unidades de investigação condu
ziram, naturalmente, à análise de outros aspectos da dinâmica cul
tural e, mesmo, de mecanismos e· de processos que operam na esfera 
da personalidade, da organização social e de sistemas regionais da aco
modação interétnica. 

A investigação da mudança cultural em comunidades indígenas se 
defronta com certas <lificuldades teóricas, criadas pelo número de va
riáveis que intervêm de forma própria em cada uma das culturas ou 
que produz·em efeitos diferentes, conforme as condições regionais de 
contacto dos indígenas com outras populações brasileiras. Desde os 
estudos de· Herbert Baldus, <29> em que são comparadas as reações dos 
antigos Tupi e dos Kaingang, Bororo, Karajá e Tapirapé contempo
râneos, se evidenciaram: 1) que as diferenças tribais constituem fatô
res ativos na motivaÇão ·de atitudes favoráveis ou desfavoráveis diante 
do branco e da civilização·; 2) que o intercâmbio cultural se processa 
de modo ·desigual, pois os brancos só aceitam elementos ou complexos 
culturais isolados das culturas indígenas; 3) que a tendência limite, 
nas condições de contacto contínuo e intenso dos índios com os bran
cos, consiste na umudança totar' das culturas indígenas, com a desa
gregação. e a progressiva substituição da herança cultural nativa pela 
cultura das populações brasileiras circundantes. Investigações poste
riores, do próprio Baldus, <30> de Charles Wagley, (31) de Fernando 

(28) Sôbre a bibliografia existente a respeito da mudança cultural e, especialmente, 
sôbre as possibilidades de investigação nessa área, cf. Donald Pierson· e l\lário Wagner 
Vieira da Cunha, "Pesquisa e Possibilidades de Pesquisa no Brasil (com especial referên· 
eia a "cultura" e "mudança cultural")", Sociologia, 1947, vol. IX, os. 3 e 4 e 1948, 
vol. X, n. I. Veja-se, também, A. Guerreiro Ramos e E. da Silva Garcia, Noticia sôbre 
as Pesquisas e os Estudos Sociológicos no Brasil (1940-49) (com espeçíal referência a mi
grações, contatos àe raça, çolonização e assuntos correlatos), Rio de Janeiro, Conselho de 
Imigração e Colonização, s. d. 

(29) Herbert Baldus, "A Mudança de Cultura entre tndios do Brasil'', Ensaios de 
Etnologia Brasileira, São Pa1,1Io, Companhia Editôra Nacional, 1937, págs. 276·330. 

(30) Herbert Baldus, "Tribos da Bacia do Araguaia e o Serviço de Proteção aos 
lndios", Revitta do Museu Ptrulist11, N. S., São Paulo, 1948, vol. II, págs. 137·168. 

(31) Charles Wagley, "Os Efeitos do Despovoamento sôbre a Organização Social entre 
os lndios Tapirapé", Sociologia, 1942, vol. IV, n-. 4, págs. 407-411; "Notas sôbre Acultu· 
ração entre os Guajajara", Boletim ào Museu Naçíonal, N. S., Antropologia, Rio de }a· 
neiro, 1943, n. 2; "Cultural Influences on Population: A Comparison of Two Tupí Tribes", 
Revista do Museu Paulista, N. S., São Paulo, 1951, vol. V, págs. 95·104; "Tapirapé Social 
and Culture Change - 1940-1953", Anais do XXXI Congresso lnternllfional de America· 
nistas, São Paulo, 1955, vol. 1, págs. 99·112. 
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Altenfelder Silva, (32) de Kalervo Oberg, (33) de James B. Watson, (34) 

de Darei Ribeiro, (35) de Harald Schultz <36> e de Wilhelm Saake, (37) 

comprovaram que as variáveis operativas, além de numerosas, produ
zem efeitos' heterogêneos, de acôrdo com as circunstâncias ou condi
ções regionais que presidam à combinação das :variáveis entre si. A 
única variável constante seria, portanto, a pressão exercida pelos bran
cos, direta ou indiretamente, no sentido da destribalização e da assi
milação das comunidades indígenas. Mas, ela mesma se manifesta em 
função de condições e de motivos que . não são estáveis sequer nas 
populações brancas. (38) 

Daí a necessidade de submeter os trabalhos de reconstrução e de 
descrição da realidade a procedimentos que permitissem considerar uni
.vocamente os f enômenos estudados, mediante a in.vestigação intensiva 
dos processos ocorridos numa mesma cultura. Três possibilidades bási· 
cas de reconstrução e de descrição poderiam orientar a investigação 
monográfica: a) a escolha de uma cultura cuja organização interna 
revelasse os resultados da acomodação ativa com a civilização, em áreas 
nas quais os contactos com os brancos assumiram continui~ade e nas 
quais as influências mútuas não foram seriamente abaladas 'por trans
formações regionais muito bruscas; b) a escolha de uma cultura cujas 
tendências aculturativas pudessem ser descritas mediante a caracteri
zação de sua configuração interna em estados polares, compreendid05 
nos extrem·os de um continuum histórico e cultural; e) a escolha de 
uma cultura cujas reações à civilização pudessem ser descritas e inter
pretadas homogêneamente pela observação de situações simultâneas va· 
riáveis de contacto com os brancos. 

(32) Fernando Altenfelder Silva, "Mudança Cultural dos Terena", Revista do Museu 
Paulista, N. S., Sio Paulo, 1949, vol. III, págs. 271·379. itste trabalho, realmente impor· 
tante, como os de Kalervo Oberg, insiste nos efeitos dinâmicos do deslocamento espacial 
combinado a pressões aculturativas ambientes. Do ponto de vista etnológico, envolve os 
problemas de reconstrução da cultura aborígene estudada, as fases de sua transformação., 
em conexão com a situação de contacto, e as tendências internas de reintegração cultural. 
Na escolha do trabalho a ser discutido no texto só demos preferência à contribuição de 
James B. Wauon porque êste se preocupa mais a fundo com os problemas metodológicos 
da investigação. 

(33) Kalervo Oberg, Tbe Terena anà tbe Caduveo of Soutbe,.n Mato G1'osso, Brasil, 
Washington, Smitbsonian Iostitution, Institute of Social Antbropology, 1949, publ. n. 9; 
vide nota anterior. 

(34) James B. Watson. "Historie Iofluences and Change in tbe Economy of a Soutbern 
Mato Grosso Tribe", Acta AmerictZna, vol. III, ns. 1 e 2, págs. 3·25. 

(35) Darei Ribeiro. "Atividades Científicas da Secção de Estudos do Serviço de Pro· 
teção aos 1ndios", Soâologia, 1951, vol. Xill, n. 4, págs. 363·385; cf. também "Os lodios 
Urubús", Anais do XXXI Congt'esso lntef'naçional de Amtf"ícanistas, op. cit., vol. I, págs. 
127·154, pelo qual se verifica que o isolamento pode favorecer a preservação da cultura, 
mas não impede o contágio e seus efeitos sôbre populações nativas. 

(36) Harald Schultz, Vinte e T1'ês lndíos Resistem à Civilização, São Paulo, Edições 
Melhoramentos, s. d. 

(37) Pe. Guilherme Saake, "A Aculturação dos Bororo do Rio São Lourenço", Re· 
vista de Antropologia, junho de 1953, vol. I, n. 1, págs. 43·52. 

( 38) Esta\ sendo preparado para publicação um estudo de Darei Ribeiro, em que tais 
pro~lemas são encarados tendo em vista as diferentes situações de contacto de populações 
Jodagenas com os bran·cos. 

/ 
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Dentro da primeira orientação prevalece o interêsse pela descrição 
sistemática da cultura, a qual fornece um critério positivo para a aná
lise dos focos de mudança e de reintegração culturais. Charles Wagley 
e Eduardo Galvão, em seu estudo sôbre os Tenetehara, (39>" conseguem 
explorar com maestria êsse critério, evidenciando o sucesso de uma 
cultura tribal em se adaptar a condições externas de existência, ex
tensa e profundamente modificadas pelos ucivilizados", sem perder 
completamente as características aborígenes. Os Tenetehara reagiram 
às influências modificadoras de forma pronta e flexível, o que lhes 
assegurou oportunidades para sobreviverem como grupo cultural au· 
tônomo e distinto. Contu·do, parece que estão condenados a desapa
recer como unidade étnica peculiar, pois as pressões destribalizadoras 
aumentam tanto interna, quanto externamente. O seu destino con
siste em transformarem-se em camponeses, diluindo-se demográfica e 
culturalmente nas ·populações caboclas circunvizinhas. 

A segunda orientação exige uma complexa manipulação interpre
tativa dos dados, seja para caracterizar a configuração da cultura em 
diferentes períodos, seja para isolar e explicar os processos responsá
veis pela dinâmica interna de cada configuração típica. Em seu rigo
roso estudo sôbre a aculturação dos Cayuá, James Watson <4°> procede 
dessa forma, primeiro caracterizando os padrões aborígene e atual da
quela cultura e descrevendo a evolução da situação de contacto até 
o presente, e depois analisando sistemàticamente os efeitos da acultu
ração, os quais distingue em uefeitos P:!'imários ou imediatos" e ''efei
tos secuodários ou derivados". Embora pareça que a aculturação dos 
Cayuá -tenha passado por momentos de crise, êles exemplificariam um 
caso em que a aculturação se tem- processado lentamente, de modo 
pacífico, sem co_nflitos profundos, possibilitando a gradual reintegra
ção da cultura, em condições de relativo equilíbrio interno. Tais re
sultados parecem colidir com as conclusões de Egon Schaden, mas é 
preciso ter em vista que a análise de Watson incidiu, de preferência, 
sôbre os aspectos da mudança cultural nos quais as influências da 
civilização tendem a ser aceitas com avidez ou com maior facilidade 
( artefatos de metal, técnicas de produção, padrões de troca e de rela
ções assalariadas,etc.). 

A terceira orientação põe ênfase na correlação das condições so· 
ciais de existência com o funcionamento da cultura como um todo. 
Com isso, o foco da análise se desloca das influências externas e dos 
traços que permitem assinalar os efeitos delas, para os próprios me
canismos sócio-culturais que determinam o modo, o ritmo e as pro-

(39) Charles Wagley e Eduardo Galvão, Tbe Tenetebar11 lndians of Brazil. A Culture 
in Transition, Nova York, Columbia University Press, 1949. 

(40) James B. Watson, "Cayuã Culture Cbange : A Study in Acculturation and Me· 
thodology", American Antl>ropologist, 1952, Publ. 73, vol. LIV, n. 2, parte 2. 
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porções da aculturação na dinâmica interna da cultura. Egon Scha
den, em sua inovadora contribuição sôbre a aculturação dos Guara
ni, (41> examina dessa perspectiva o choque de uma cultura de confi
guração tribal com formas de vida civilizadas. A revolução das con
dições de existência f êz com que antigas solicitações da cultura, como 
as inerentes à vida religiosa tribal, perdessem seu ponto de apoio ins
titucional e estrutural ou, então, com que surgissem novas solicitações, 
que· não podem encontrar satisfação p·rática nos limites dos recursos 
culturais disponíveis. Configura-se, assim, o que o autor chama de 
"crise aculturativa", que é agravada pelos efeitos de· mecanismos de 
defesa e de resistência cultural à civilização, especialmente fortes nas 
esferas da vida religiosa. Em contraste com os Tenetehara, portanto, 
os Guarani não consideram compensadora a substituição de valores 
tribais, nas condições em que ela se pode processar nas relações com 
populações caboclas paupérrimas, condenando-se a uma existência ter
rível, material e socialmente desorganizada. 

A investigação da mudança .cultural em comunidades afro-brasi
leiras, em seus desenvolvimentos etnológicos recentes, <42> tem sido do
minada por duas orientações metodológicas diferentes. A maneira de 
lidar com os problemas das investigações, procurando ligá-las ou não 
à herança cultural africana, assume aqui uma importância fundamental. 
~ indubitável que as populações neg.ras, transferidas para as Américas, 
eram portadoras de culturas e que, mesmo nas condições mais adversas 
de existência, impostas pela escravidão e pela · vida nas plantações, al
guma continuidade cultural deve ter ocorrido. O estabelecimento dêsse 
ponto é da maior importância porque, de outra. forma, seria imp·rati .. 
cável a descrição etnol6gica dos padrões de reação. das populações 
negras à civilização e faltariam elementos dinâmicos essenciais para a 
análise do comportamento ·do negro em face do etnocentrismo dos 
brancos. Em um livro que se tomou justamente famoso, apesar de 
algumas intenções polêmicas, Melville Hers.kovits (43) defendeu com 
vigor a hipótese da continuidade cultural no seio das populações ne
gras, demonstrando além disso que divergências evidentes na organi
zação ou no funcionamento de instituições sociais, quando se compara 
a .vida social dos negros à dos brancos, só podem· encontrar explica-

(41) Egon Schaden, Aspectos Funtlament~s da Cultura Guarani, São Paulo, 1954; 
cf. também "Uberlieferung und Wandel in der Religion der Guarani", Actes du lVe. Con
gres lnternational des Sciences Antbropologiques et Ethnologiques, Viena, 1955, tomo li, 
págs. 379-384. 

( 42) Sôbre o desenvolvimtnto dos estudos sôbre as culturas afro·brasileiras até o pre
sente, cf. Roger Bastide, "Etat Actuel des 1ltudes Afro-brésiliennes", An'ttis do XXXI Con· 
gresso Internacional dos Amerfranistas, op. cit., vol. 1, págs. 533·554. A seleção que ado
tamos se explica exclusivamente em têrmos do interêsse das investigações por problemas de 
natureza teórica. 

(43) Melville J. Herskovits, The Myth of the Negro Past, Nova· York e Londres, 
Harper & Brothers Publishers, 1941; "The Negro in Bahia : A Problem in Method", Amei
rfran Sociologícnl Review, 1943, vol. VIII, págs. 394·402; "Problcm, Method and Tbeory'', 
in Afroamericn, 1945, vol. 1, págs. 5-24; em colaboração com F. S. Herskovits, "The 
Negroes of Brazil", Yale Review, 1942, vol. XXXII, págs. 263-279. 
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ção completa à luz de interpretações que tomem em consideração as 
heranças culturais pré-americanas e sua reintegração nas Américas. 
Franklin Frazier se opôs a essa orientação, sustentando que as simila
ridades apontadas por Herskovits não são realmente similaridades no 
sentido cultural e podem suscitar explicações de outra natureza, ba
seadas na socialização ·dos negros segundo padrões de comportamento 
e valores sociais impostos pelas novas condições de existência. Assim, 
não existiria nenhuma continuidade significativa na organização da fa
mília negra norte-americana, em face dos alegados padrões de orga
nização da família africana, e seriam de todo dispensáveis as hipóte
ses interpretativas baseadas na manipulação de sobrevivências africa
nas. <44> Como ambos os autores se preocuparam pela situação de con
tacto entre negros e brancos no Brasil e exerceram influências sôbre 
os principais investigadores que trabalham nessa área, seus pontos de 
vista inspiram·, de um modo ou de outro, as modernas investigações 
sôbre a dinâmica das culturas afro-brasileiras. 

Em têrmos estritamente teóricos, as duas orientações seriam antes 
com·plementares, que inconciliáveis ou contraditórias. Despojadas das 
conotações polêmicas, cada uma define uma formulação precisa na 
análise de problemas de dinâmica cultural. A hipótese de Herskovits 
p·rocura situar os fatôres da estabilidade cultural e da renovação das 
culturas africanas, produzida inevitàvelmente pela alteração dos qua
dros lingüísticos, demográficos, ecológicos, técnicos, econômicos, lúdi
cos, religio.sos, sociais e políticos em que elas tiveram de operar; a 
hipótese de Frazier retém os fatôres da revolução cultural, provocada 
pela transplantação e pela influência ativa e contínua de fôrças desa
gregadoras, que promoviam e aceleravam ao mesmo tempo a integ.ra
ção do negro a um novo. sistema sócio-cultural. Por isso, é plena
mente justificável a posição tomada por Roger Bastide diante das duas 
orientações. Compreendeedo e ressaltando os méritos da metodologia 
proposta por Herskovits, não deixou de assinalar a conveniência de 
completá-la, pela análise comparativa, e de retificá-la, na pesquisa de 
campo ou. nas elaborações interpretativas, para captar os f enômenos 
labiais ou instáveis mais complexos, condicionados pela alteração da 
estrutura social ou por influxos sócio-psíquicos, vinculados a elemen
tos dinâmicos da situação de contacto. (45) 

(44) E. Franklin Frazier, The Negro in United States, Nova York, MacMillan, 1939, 
especialmente págs. 12·21; "The Negro Family in Bahia, Brazil", The 4,1nerican· Sociolog,'c"1 
Revíew, 1942, vol. VII, o. 4, págs. 465·478; "A comparison of Negro-White Relations in 
Brazil and in the United States", Transactions of the New York Academy of Sciences, 
1944, série II, vol. VI, págs. 251·269. 

(45) Roger Bastide, especialmente "Estudos Afro-Brasileiros", Revista do Arquivo Mu· 
nicipal, São Paulo, 1944, vol. XCVIII, págs. 83· 103; "Dans les Ameriques Noires: Afrique 
ou Europe", Annales, 1948, n. 4, págs. 3·20; Imagens do Nordeste Mlstico em Br41nco e 
Prêto, Rio de Janeiro, Emprêsa Gráfica "O Cruzeiro", 1945; "Contribuição ao Estudo do 
Sincretismo Cacólico·Fetichista" e "Macumba Paulista'', Estudos Afro·Brasileiros, l• série, 
Bolt:tim n. 1, Cadeira de Sociologia I, Faculdade de Filosofia, Ciências e letras da Uni· 
vers1dade de São· Paulo, 1946, págs. 11·43 e 51·112, respectívameate; "Structures . Sociales 
et Religions Afro-bresiliennes", Rennaissanc:e, 1944·5, vols. II e III, págs. 13·29. 
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As implicações teóricas das alternativas metodológicas discutidas 
pressupõem a mesma conseqüência empírica: definição p·recisa dos pro
blemas a serem investigados e sua solução mediante os resultados da 
pesquisa intensiva de grupos delimitados de fenômenos. Essa tendên
cia se estabeleceu com nitidez, tomando como unidade básica de inves
gação a herança cultural religiosa. Parece que isto se deu porque a 
religião se tomou o principal núcleo de defesa e de preservação das 
culturas originárias. Pelo menos, Herskovits salienta que, nela co·mo 
em outras esferas da cultura espiritual, os interêsses dos escravos e 
dos senhores convergiam, de modo a favorecer os processos de con
servantismo cultural. (46) A religião se afirmou assim·, como um flo
rescimento viçoso e exótico, aos olhos dos leigos, e se impôs aos estu
diosos da cultura afro-brasileira, desde Nina Rodrigues (47) e Manoel 
Querino (48) até Arthur Ramos (49) Bdison Carneiro (50) e Gonçalves 
Fernandes. <s1> Duas técnicas de reconstrução e de análise encontra
ram aplicação predominante: a) a consideração de manifestações da 
vida religiosa afro-brasileira, feita com. o propósito de reter os efeitos 
aparentemente estáveis ou marcantes ·dos processos aculturativos; b) 
a observação das condições atuais de ajustamento interétnico, realizada 
com o fito de descobrir a natureza e o sentido dos processos de acul
turação ou de acomodação racial. 

A primeira técnica foi muito exp·lorada nos estudos de sincretis
mo religioso. Arthur Ramos pôs em evidência, por meio dela, que as 
religiões africanas já se interinfluenciavam na África e que êsse pro
cesso continuava no Brasil, sendo complicado por outras influências 
católico-caboclas e espíritas. <s2> Coube a Nunes Pereira (53) indicar 
que - mesmo quando estas duas influências são neutras, ocorre algum 
grau de fusão de elementos variáveis de diversas religiões africanas. 
Isto coloca, naturalmente, um problema central, que é o da própria 
natureza do sincretismo afro-brasileiro como fenômeno anímico-cultu
ral. Em um trabalho de documentação insuficiente, mas muito rico 

(46) M. }. Herskovits, The Myth of tbe Negro Past, cap. V, especialmente pág. 137; 
cap. VII (passim) e pág. 294. 

(47) Nina Rodrigues, O Animismo Fetfrbista dos Negros B/IÍanos, reedição de A. 
Ramos, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 193S;cf. também: Os Àfrfranos no Brasil, 
3• ed., São Paulo, Companhia Editôra Nacional, 1945. 

(48) Manoel Querino, Costumes Africanos no Brasil, coletãnea de trabalhos publica
dos entre 1916-28, organizada por A. Ramos, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1938. 

(49) Arthur Ramos, especialmente O Negro Brasileiro, vol. I; Etnografia Religiosa, 
2• ed., São Paulo, Campanhia Editôra Nacional, 1940; O Folrlore Negro do Brasil. Demo
psicologia e Psicoanálise, Civilização Brasileira S. A., Rio de Janeiro, 1935; A Ac11ltura
fáo Negra no Brasil, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 1942; Introdução à Àn· 
tropologi" Brasileira,. op. cit., 2 vols .. 

(50) tldison Carneiro, Religiões Negras, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1936; 
Negros Bântus, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1937; Candomblés da Bahia, S. Sal
vador, publ. do Museu do Estado, 1948. 

. (51) Gonçalves Fernandes, Xangôs do Nordeste, Rio de Janeiro, Civilização Brasi-
leaa, 1937. · 

(52) Cf. O Negro Brasileiro, especialmente caP.. V. 
(53) Nunes Pereira, A Casa dm Minas, Contribuição ao· Estudo das Sobrel!ivlncias 

Daomfi~nas no Brasil, Rio de Janeiro, publ. da Sociedade Brasileira de Antropologia e 
Etnologia, 1947, cap. VI. · 
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de hipóteses interpretativas e de sugestões, Roger Bastilde lançou 
as bases da solução dêsse problema. CS4> O sincretismo inerente às 
religiões afro-brasileiras possuiria uma natureza dúplice, graças à con
vergência de concepções religiosas e de concepções mágicas nas avalia
ções de elementos ou complexos de outros sistemas religiosos. Por 
isso, êle é capaz de produzir, no plano místico: seja a assimilação de 
entidades ou divindades estranhas, que podem ser classificadas no sis
tema religioso tradicional; seja a aceitação de técnicas e de procedi
mentos religiosos, que dêem margem à presunção de que rep·resentam 
um aumento potencial ou efetivo de poder. Semelhante interpretação 
sugere que a vitalidade cultural das religiões afro-brasileiras repousa 
em um padrão de equilíbrio interno que pode ser ràpidamente esfa
celado. Em condições pouco propícias à transferência de sistemas re
ligiosos tradicionais, por exemplo, especialmente quando a estrutura 
formal das religiões é pouco elaborada, o sincretismo pode acarre
tar a substituição progressiva de conhecimentos e de valores da he
rança religiosa aborígene. Roger Bastide· ilustra esta possibilidade, 
através de um paciente estudo sôbre a macumba em São Paulo. (55) 

A segunda técnica de reconstrução e descrição da realidade foi uti
lizada em investigações que se beneficiaram da combinação, em maior 
ou menor intensidade, da 1pesquisa de campo com a pesquisa de re
construção histórica. Na análise mais compreensiva que possuímos de 
exemplares da cultura afro-brasileira, considerada como um todo, feita 
por Octávio da Costa Eduardo, (56) revela-se que as populações negras 
encontraram no Brasil, de fato, condições favoráveis à preservação de 
seu patrimônio cultural. Muitos padrões africanos, que regem o com
portamento sexual, a organização da família ou as atividades religio
sas, foram mantidos e integrados em um sistema cultural, de que fa
zem parte outros padrões, de origem luso-brasileira ou indígena. Dois 
resultados teóricos dessa investigação merecem ser postos em relêvo. 
Primeiro, os produtos da aculturação são altamente similares nas duas 
comunidades observadas, sendo por isso apenas de grau as diferenças 
condicionadas pela situação urbana ou pela rural. Segundo, a emer
gência de fôrças contra-aculturativas não depende apenas das condi
ções favoráveis locais ou regionais da aculturação. Assim, a preser
vação de africanismos dahomeianos-yorubanos se explica também pelo 
grau de elaboração da vida religiosa na Af rica ocidental, o qual pa-

(S4) Roger Bastide, "Contribuição ao· Estudo do Sincretismo Católico-Fetichista" passim; 
cf. também "Structures Sodales et Religions Afro-Bresiliennes". no qual são examinadas as 
bases sociais do referido processo. 

(55) "A Macu.mba Paulista" , op. cit., cf. também "Le Batuque de Porto Alegre", in 
Sol Tax (ed. ), "Acculturation ill' the Americas". vol. II, Proceedings of the 29 tb. hlttr· 
national Congress o/ Americanists, The University of Chicago Press, 1952. 

( 56) Octávio da Costa Eduardo, The Negro in Northern Brazil. A Stutly in Accul· 
turation, Nova York, J. ]. Augustin Publisher, 1948; cf. também "Three Ways Religíous 
Acculturation in a North Braziliao City". Afroam·érica, 1946, vol. II, págs. 81-90; "Aspectos 
do Folclore de uma Comunidade Rural", Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, 1951, 
vol. CXLIV. 
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rece ter conco·rrido para que a religião se tornasse a esfera da cultura 
mais resistente à mudança. Contudo, seria possível encarar os mes
mos problemas do ângulo específico das pressões exercidas nessa área 
de mudança cultural pelas fôrças e processos que organizam e impri
mem uma configuração definida à sociedade brasileira. O trabalho 
mais completo, que possuímos no gênero, é o de Donald Pierson, (57) 

de natureza sociológica, não etnológica. Ainda assim, a sua caracte
rização e interpretação da situação de contacto racial na Bahia lança 
alguma luz sôbre tais problemas. Os resultados de sua investigação 
demonstram que a prese·rvação da herança cultural africana, nas es
feras. em que ela se dá, é algo que se p·rocessa apesar de f o·rtes pres
sões à mudança e mesmo à assim.ilação completa ela cultura luso-bra
sileira. Como escreve: .. :e verdade que os descendentes de europeus 
na Bahia são etnocêntricos, como todos os grupos; os brancos com
partilham do sentimento de superioridade de:_ seu grupo e alguns dêles 
se mostram contra o comportamento estranho e bizarro (para êles) 
representado pelo ritual do candomblé e outras sobrevivências cultu
rais africanas. Pelo menos em alguns espíritos, êsses atos. assumiram 
caráter repugnante, ofensivo·, e podem mesmo ter provocado antipa· 
tias p·rofundas". ....Bstes antagonismos, entretanto, dirigem-se· mais a 
variações. culturais que raciais e tendem a desaparecer quando o ne
gro, como está acontecendo ràpidamente, abandona su.a identificação 
com as formas culturais africanas e torna-se completamente assimilado 
ao mundo europeu". (58) Toda via, os problemas de dinâmica cultural 
que se colocam nesta área ainda não foram devidamente estudados 
do ponto de :vista etnológico. 

A investigação da mudança cultural em aglomerações campesinas 
tem encontrado maiores o·bstáculos teóricos. Faltam-lhe, ao mesm·o 
tempo, as bases fornecidas: a) pela acumulação de conhecimentos 
positivos, através das investigações ·anteriores (circunstância que fa
voreceu grandemente o incremento dos estudos de mudança cultural 
sôbre populações indígenas e afro-brasileiras); b) por conceitos, téc.
nicas e métodos de investigação precisos e eficientes, selecionados pela 
pesquisa etnológica prévia, desenvolvida em áreas teóricamente rele
vantes. Em conseqüência, os centros de interêsse sofrem flutuações 
consid~ráveis de investigad.or para investigador. 

Alguns investigadores se p·reocupam mais com os recursos teóri
cos ou com a formulação dos objetivos teóricos das chamadas pes
quisas de comunidade. Assim, Antônio Cândido (59) faz sérias restri-

(57 ) Donald Pierson, Negros in Brazil. A Stuày o f R«e Contact at Bahia, Chicago, 
The University of Chicago Press, 1942; edição brasileira: Brancos e Pretos na Bahía. 
Estudo de Contacto Racial, São Paulo, Companhia Editôra Nacional, 1945. 

(58) Idem, pág. 336; na edição brasileira, pág. 407. 
(59) Antõnio Cândido , "L'Etat Actuel et les Problêm~s les plus lmportants des 1ltudes 

sur les Sociétés Rurales du Brésil", in "Symposium Etno-sociológico sôbre Comunidades 
Humanas no Brasil", Anais do XXXI Congresso lntel'nacional de Americanistas, op. cit., 
págs. 321·332. 
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ções à adoção, sem fundamento empírico, de conceitos e tipologias 
elaborados pelos etnólogos tendo em vista situações que, presumivel
mente, não se reproduzem no Brasil. A escolha de unidades básicas 
de investigação e sua delimitação conceptual precisam basear..ise, pri
màriamente, na significação que elas tiverem como forma nuclear de 
sociabilidade e· como foco dinâmico de integração cultural. O .. bair
ro", por exemplo, deveria reter de modo mais intenso a atenção· dos 
pesquisadores. Essas considerações encontram, segundo pensam.os, só
lido apoio nos resultados a que chegou T. Lynn Smith em suas aná
lises sôbre a estrutura e as funções do "grupo de localidad.e" no 
Brasil. (60) Como escreve êste autor, ujustamente com os grupos de 
localidade" dos Estados Unid.os e do Canadá, as propriedades rurais, 
vizinhanças e comunidades do Brasil trazem o carimbo Made in Amé
rica". Isso quer dizer que o especialista precisa resolver, por meios 
próprios e originais, problen1as que não se colocam em outros qua
dros de investigação. A alguns dêsses problemas dá arguta atenção 
Gioconda Mussolini, (6~ > focalizando especialmente as questões que pres
supõem uma redefinição no modo usual de encarar as condições es
truturais e os efeitos dinâmicos do' isolamento e do contacto, tomando 
como ponto de referência a cultura cabocla. Três centros de interêsses 
empíricos e teóricos se elevariam em tôrno: 1) da formação de aglo
merações campesinas e rurais em áreas pioneiras; 2) do processo de 
empobrecimento das funções econômicas e sócio-culturais de aglome
rações campesinas e rurais em áreas decadeptes; 3) da escolha e in
terpretaçãp de ;variáveis independentes, como· o nível da densidade de
mográfica, a universalidade do equipamento adaptativo de populações 
caboclas dedicadas. ao mesmo gênero de vida, etc. Outros pesquisa
dores, porém, como Charles Wagley e Eduardo Galvão <62> dão maior 
relêvo aos processos de formação e de renovação estabilizadora das 
culturas caboclas. !esses processos podem ser observados no presente, 
em condições aproximadamente similares ao que ocorreu no passado, 

(60) T. Lynn Smith, "Estrutura do Grupo de Localidade no Brasil", Sociologia, 194-7, 
vol. IX, n. 1, págs. 22·38 (citação extraída da pág. 23) . 

(61) Gioconda Mussolini, "Persistência e Mudança em Sociedades "Folk" no Brasil", 
in Symposium Etno·sociológico sôbre Comunidades Humanas no Brasil", op. cit., págs. 333· 
3SS; "Aspectos da Cultura e da Vida Social no Litoral Brasileiro", Revista de Antropologia, 
D ezembro de 1953, vol. I, n. 2, págs. 81·87; "Os Pasquins" do Litoral Norte de São Paulo 
e suas Peculiaridades na Ilha de São Sebastião". Revistai do Arq11i110 Municipal, 19SO, vol. 
CXXXIV. 

(62) Conforme a análise de Charles Wagley e Eduardo Galvão, in The Tenetehara 
lndians o/ Brazil, op. cit., cap. Vll, onde demonstram que, dentro de uma geração, mais 
ou menos, os Tenetehara se tomarão "camponeses e brasileiros". Coosulte·se também ~ 
Charles Wagley, Amazon Town. A Study o/ Man in the Tropics, Nova York, Macmillan, 
1953, e "Notas sôbre a Aculturação dos 'Guajajara", artigo citado; Eduardo G alvão, Santos 
e Visagens. Um Estudo d" Vid1J Religiosa de ltâ: Amazon11s, São Paulo, Companhia Edi
tôra Nacional, 195S, "Mudança Cultural na Região do Rio Negro", ín "Symposium Etno
Sociológiço sôbre Comunidades Humanas no Brasil", op. cít., págs. 313-319; "Vida Reli
giosa do Caboclo da Amazonia". Bol.etim do Museu Ntteional, N. S., Antropologia. Rio 
de Janeiro, 1953, n. 15; "Panema. Uma Crença do Caboclo Amazônico", Revista do Mrueu 
Paulista, N. S .• São Paulo, 1951, vol. V, págs. 221·22S. 
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por causa da descontinuidade social e cultural da sociedade brasileira. 
Seria possível obter, assim, um conhecimento positivo sôbre o padrão 
de constituição de comunidades e culturas caboclas no Brasil, nas re
giões de contacto de populações indígenas destribalizadas com popu
lações luso-brasileiras. Quanto aos objetivos empírico-indutivos, salien
tam-se duas tendências. Uma, que encaminha as pesquisas de comuni
dade no sentido do conhecimento e explicação de uma totalidade 
maior, em que a unidade investigada se inserir, regional e n~cional
mente. Wagley formula os problemas que se colocariam preliminar
mente aos etnólogos, que p·retendessem explorar os resultados das in
vestigações de comunidade em fins empíricos mais amplos. (63> Outra, 
que tem em vista o estudo da natureza dos. p·rocessos descritos, pro
jetando-se na esfera das preocupações teóricas mais gerais. Bernard 
Siegel, (64> por exemplo, escolheu Itapecerica para suas investigações 
porque essa comunidade correspondia, melhor que outras, a um cri
tério prévio de seleção ("uma .comunidade rural brasileira cuja mu
dança cultural f ôsse provocada pela expansão· de' um centro urbano 
dominante"). ôbviamente, os resultados de semelhante investigação 
poderão ser manipulados também. em têrmos de uma situação típica, 
o que favorece a formação de inferências generalizáveis além do uni
verso empírico restrito da pesquisa. 

Já foram publicados os resultados de quatro pesquisas de comuni
dade, realizadas segundo modelos etnográficos ou etnológicos. Emí
lio Willems, na sua pesquisa sôbre Cunha, (65 ) teve o cuidado de res
tringir os propósitos da investigação· aos aspectos da cultura caipira 
diretamente vinculados a problemas de ·dinâmica cultural, de estabili
dade· ou de mudança. Contudo, as interpretações desenvolvidas param 
nos limites da caracterização em.pírica do funcionamento atual da es
trutura social e da cultura. Se Redfield ofereceu o paradigma da 
análise etnológica, como Willems sugere, o exemplo dêle deixou então 
de ser imitado de forma completa. Donald Pierson, na pesquisa sôbre 
Cruz das Almas, <66> submeteu-se ao conhecido padrão de descrição in
tensiva de diferentes aspectos ·da .cultura, do sistema adaptativo à orga
nização social e à cultura não-material. O problema central da inves
tigação foi antes o da integração· do sistema social e cultural, em 
condições de relativo isolamento, que o de mudança, embora sejam 
apontados alguns fatôres de instabilidade e de desorganização sociais. 

(63) Charles Wagley, "Brazilian Community Studies: A Methodological Evaluation", 
in "Symposium Etno-sociológico sôbre Communidadcs Humanas no Brasil", op. dt ., págs. 
357-376. 

(64) Bernard Siegel, "Algumas considerações sôbre o Estudo de uma Comunidade 
Brasileira", Sociologia, 1950, voL XII, n. 2, págs. 148-160. .... 

(65) Emílio W illems, Cunha. Tradição e Transição em uma Cultura Rural do Brasil, 
São Paulo, Secretaria da Agricultura, 1947; "Velhos e N ovos Rumos no Estudo das Classes 
Sociais", Sociologia, 1948, vol. X, ns. 2 e 3, págs. 76-90. 

(66) Donald Pierson, com a colaboração de Levi Cruz, Miltes Brandão Lopes, Helen 
Batchelor Pierson, Carlos Borges Teixeira, Cruz dt1s Almas. A Brazilian Village, Washing
ton, Simithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, 1951, publi. n. 12. 
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Emílio Willems e Gioconda Mussolini, na pesquisa sôbre a Ilha dos 
Búzios, (67) seguiam orientação semelhante, ainda que definissem al
guns alvos teóricos, evidentes na análise, infelizmente sumária, de cer
tos processos de homogeneização e de diferenciação da cultura caiçar". 
Enfim Charles Wagley, na pesquisa sôbre Itá, na região amazônica, <68> 
nos oferece uma reconstrução quase estética da vida humana em uma 
área subdesenvolvida dos trópicos. O seu estudo é o que mais se apro
xima da moderna análise etnológica das funções da cultura e das 
fõ.rças que operam ativamente para preservá-las ou para alterá-las. 
Doutro lado, focaliza verdadeiramente o ·ºdrama da vida" em regiões 
nas quais a sobrevivência depende de modo claro da capacidade cria
dora do homem, na exploração da herança cultural. A intenção de 
reconstruir uma totalidade cultural também prevê a atuação constru
tiva de f ôrças externas e a responsabilidade do etnólogo diante de 
projetos de mudança cultural provocada. Por isso, se Willems rea
lizou a tarefa mais difícil do investigador-pioneiro, coube a Wagley 
introduzir, nos estudos de comunidade, o impulso que conduz as pes
quisas para fins práticos objetivos, tão importantes na sociedade bra
sileira do prese_nte. 

Na investigação das culturas transplantadas pelos imigrantes a 
contribuição da etnologia tem sido· be·m menor que· a da sociologia. 
Por enquanto, sômente Emílio Willems (69) tentou descrever e inter
pretar, de forma sistemátic~ os problemas de dinâmica cultural que 
caem nesta área. Os focos teóricos de seus trabalhos sôbre a acultu
ração de alemães no sul do Brasil ou sôbre a aculturação de japonê
ses em São Paulo são variados e complexos. Alguns dizem respeito 
à sistematização teórica dos resul~ados das pesquisas e à definição. de 
conceitos fundamentais, e serão discutidos adiante. Outros se referem 
à descrição da realidade, e poderão ser mencionados aqui. Em um plano 
mais geral se colocam algumas diretrizes, que deram um sentido teó
rico construtivo às suas contribuições. Entre elas, seria conveniente 
ressaltar o modo pelo qual focalizou o próprio problema da integra
ção das culturas nativas e das culturas transplantadas. Graças à sua 
compreensão etno-histórica dos problemas de dinâmica cultural, esca
pou à falácia da unida·de básica da cultura luso-brasileira, ainda hoje 

(67) Emílio Willems e Gioconda Mussolini, Buzios lsland. A Caíçttra Commt1nity 
in Southern Brazil, Nova York, J. J. Augustin Publisber, 1952. 

(68) Charles Wagley, Amazon Town, op. cit. 
(69) Emílio Willems, cf. especialmente: A Aculturação àos Alemíús no Brasil. Estudo 

Antropológico dos Imigrantes Alemães e seus Des,enàmtes no Brasil. Sio Paulo, Comp. 
Editôra Nacional, 1946; Aspectos da A culturação àos Japoneses no Estado tk São Paulo, 
Boletim n . 3, Cadeira de Antropologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Uni
versidade de São Paulo, 1948; Assimilação e Populações Marginais no Brasil, São Paulo, 
Companhia Editôra Nacional, 1940; "Problemas de Aculturação no Brasil Meridional", Acta 
Americana, 1945, vol. Ili, n. 3, págs. 145-151; "Some Aspects of Cultural Conflict and 
Acculturation in Southern Rural Brazil'', Rural Sociology 1942, vol. VII, n. 4, págs. 375· 
384; "Alguns Aspectos Ecológicos da Colonização Gern1ânica no Brasil", Boletim da Asso• 
r.iação dos Geógnifos Brasileiros, maio de 1944, n. 4, págs. 41·58; "Linguistic Changes in 
Germ:in-Bra~iliao Communities", AC/11 Americana, 1943, vol. 1, n. 4, págs. 448·463. 
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sustentada pela .velha geração de historiadores, etnólogos e sociólogos 
brasileiros. Como escreve: .. A história do Brasil é um único processo 
de aculturação. Esta começou com a chegada dos primeiros povoado
res portuguêses, tornou-se mais. variada com a introdução de escravos 
africanos e atingiu considerável grau de complexidade no século XIX 
quando novas correntes imigratórias começaram a canalizar-se para o 
Brasil". u_e importante não perder de vista a continuidade ·dêsse pro
cesso, pois existe uma tendência para desvirtuar os fatos apresentando 
a imigração do século XIX como que enxertada em uma população 
culturalmente homogênea em que os processos aculturativos anterio
res já teriam chegado a seu término. Na realidade, a fusão de ele
mentos culturais portuguêses, africanos e indígenas estava longe de 
ser com·pleta e hoje, 122 anos depois, os três. ti.pos de cultura ainda 
são perfeitamente distinguíveis em não poucas áreas. O investigador 
que se propõe o estudo da aculturação de qualquer etnia introduzida 
no século XIX ou XX, cometeria um êrro grosseiro se encarasse a 
"cultura brasileira" como fator constante. .e muito comum a ocorrên
cia de contactos, digamos de alemães ou italianos com populações na
tivas, em áreas diversas, onde não somente o grau de fusão das três 
culturas mencionadas é variável mas onde também a contribuição de 
cada uma delas a·presenta diferenças que não devem· ser subestima
das". <1°> 

Doutro lado, também se livrou da falácia inversa, que consiste 
em se considerar como homogêneas e integradas as culturas trans
plantadas por imigrantes de um mesmo grupo nacional. Assim, tra
tando dos imigrantes alemães assevera: "Os imigrantes germânicos 
abandonam uma cultura em plena mudan.ça e, ein grande parte, por 
causa dessa mudança. Cada leva representa não somente um tipo de 
cultura local, mas também uma certa fase de transformação cujo ritmo 
acusa variações impressionantes de acôrdo com as con·dições regionais 
ou locais". <11 > Em suma, o quadro que se traçou, para situar as con
dições de reelaboração das culturas transplantadas pelos imigrantes no 
Brasil, foi o mais complexo possível, permitindo ampla consideração 
das variáveis em têrmos de possíveis situações típicas de contacto. 

Tais situações típicas puderam ser definidas através de alternati
vas de ajustamento dos imigrantes às condições de existência que lhes 
eram reservadas no Brasil. Os imigrantes que se dirigiram para as 
zonas previamente transformadas pela atividade humana, encontraram 
uma sociedade estratificada a que tiveram de se ajustar. Os imigran
tes que colonizaram áreas despovoadas, precisaram constituir comuni
dades próprias, valendo-se da herança cultural transplantada. Entre 
as. duas alternativas extremas, colocam-se os casos intermediários, re-

(70) EmHio Willems, "Problemas de Aculturação no Brasil Meridional", pág. 145. 
(71) Emílio .Willems, "A .Aculturação dos Alemães no Brasil" , pág. 52. 
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presentados pelas zonas de pequena densidade demográfica ou pela 
colonização de regiões limítrofes com povoações brasileiras. Segundo 
Willems, São Paulo exemplificaria o primeiro tipo de alternativa; o 
Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o segundo, ocorrendo 
em todos os quatro estados flutuações tendentes para os casos inter
mediários. Do ponto de vista ·da reintegração das culturas transplan
tadas e da marcha da aculturação, influências modificadoras de cultu
ras regionais brasileiras tinham que ser .variáveis. uNo primeiro caso·, 
a reorganização social dos imigrantes significava-lhes articulação com 
a sociedade nativa. No segundo caso, a reorganização social dos imi
grantes tinha de ser feita, sem que nela a sociedade nativa pudesse 
ter um papel de importância". <12> 

No plano especificamente emp.írico, os resultados das investiga
ções de Willems podem ser apreciados sob dois pontos de vista. De 
um lado, quanto às técnicas de pesquisa e aos métodos de interpre
tação, explorados na reconstrução e na descrição da realidade. Sob 
êste aspecto, os seus trabalhos estão sujeitos a restrições mais ou me
nos graves. Limitando-nos ao essencial, seria fácil assinalar que a 
pesquisa de campo nunca chegou a atingir, nessas investigações, pro
porções suficientes para equilibrar a extensão alcançada pela pesquisa 
de reconstrução histórica, a qual acabava abarcando maior número de 
situações eip áreas mais amplas. Como os processos são descritos de 
forma sintética, a continuidade ou a generalidade das condições de sua 
manifestação são antes presumidas do que comprovadas empiricamente. 
Também é inegável que o recurso à investigação simultânea de dife
rentes situações de contacto, enfrentadas por um mesmo grupo nacio
nal, simplificou o conhecimento de tendências gerais variáveis da acul
turação ·dos alemães. Mas eliminou as perspectivas de descrição aber
tas pela investigação intensiva de uma comunidade ou de um número 
limitado de comunidades teuto-brasileiras. Por fim, o ecletismo teó
rico de Willems, se contribuiu para alargar sua compreensão da rea
lidade, reduziu a especificidade e às vêzes também a necessária fun
damentação empírica das elaborações interpretativas. Descrições ma
gistrais de crises na organização da personalidade, de processos de 
reintegração de símbolos ou de valores sociais, transplantados ou re
cebidos de culturas nativas regionais, e de processos de mudança 
social são com f reqüência prejudicados pela falta de um sistema de 
referências unívoco (no qual as interpretações pudessem ser relacio
nadas ou a processos psíquicos, ou a processos culturais, ou a proces
sos sociais, mesmo considerando todos os níveis do comportam;ento 
humano). De outro lado, pelo que aquêles resultados significam, como 
conhecimentos objetivos sôbre os fenômenos investigados. Sob êste 
aspecto, o valor da contribuição de Willems. é inestimável, cabendo-

(72) Emílio W illems, "Problemas de Aculturação no Brasil Meridional", pág. 146. 
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lhe não só uma posição pioneira, mas o mérito de ter realizado os 
mais completos estudos de aculturação de que se podem orgulhar os 
etnólogos brasileiros. Sem se limitar a um aspecto ou outro da cul
tura, pôde descobrir como operam conjuntamente os diversos fatôres 
e processos favoráveis ou desfavoráveis à mudança e à reintegração 
das culturas transplantadas pelos imigrantes. alemães. 

O segun.do foco de interêsses teóricos, na etnologia brasileira, se 
concentra na investigação do· xamanismo, da magia, da religião ou da 
mitologia em difere·ntes contextos culturais. Já vimos, ·de passagem, 
os resultados dessas. investigações, quando os centros de interêsses se 
definem na área de mudança de culturas indígenas, afro-brasileiras 
ou caboclas. Compete-nos apontar, agora, as tendências das investi
gações diretamente voltadas. para a C011!.preensão e a descrição do 
comportamento mítico, mágico ou religioso. 

Com referência às culturas indigenas, são numerosos os trabalhos 
que tratam de aspectos especiais da mitologia, da magia ou da reli
gião. Assim, Alfred Métraux, (73) Herbert Baldus, <14> Egon Schaden,(75) 
Oto Zerries (76) e Harald Schultz <11> têm devotado atenção tanto ao 
estudo da mitologia, quanto da magia e da religião. Outros,.. investi
gadores se interessaram pela análise do comportamento mágico-reli
gioso, como Fernando Altenfelder Silva, (78) ou pela formação de co-

(73) Alfrcd Métraux, "Le Shamanisme chez les lndiens de l'Amerique du Sud'', At"ta 
Amerfrana, 1944, vol. II, págs. 197·219 e 320-341; "La causa y cl Tratamiento Mágico de 
Ias Enfermedades entre los Indios de la Region Tropical Sud-Amcricana'', Amérfra Indí
gena, 1944, vol. IV, n. 2, págs. 157-164; "Ritos de Transito de los lndios Sudam.ericanos. 
I - La Pubertad de las Mujeres", Anales dei Instituto de Etnologia Americana, Universidad 
Nacional de Cuyo, 1945, págs. 117-128. "Ritos de Transito de los Indios Sudamericanos. 
II - La Iniciación de los Muchachos", Anates dei Instituto de Etnologia Americana,, Uni
versidad N acional de Cuyo, 1946, págs. 149-160; "Mourning Rites and Burial Fo·rms of 
South American lndians'', Atnérica Indig.e'na, 1947, vol. VII, n. 1, págs. 7-44; "Ensayos de 
Mitologia Comparada Sudamericana", Amérfrd. Indígena, 1948, vol. VIII, n. 1, págs. 9-30; 
"El Diós Supremo, los Creadores y Heroes Culturales en la Mitologia Sudamericana", Amé· 
rica Indígena, 1946, vol. VI, n. 1, págs. 9·25; "Twin Heroes in South America Mithology'', 
/ournal of American Folklore, 1946, vol. LIX, n. 232, págs. 114·123. 

(74) Herbert Baldus, "O Culto aos Mortos en·tre os Kaingang de Palmas" e "Mitologia 
Karajá e Tereno", Ensaios de Etnologia Brasileira, op. cit., págs. 29·69 e 187·275, respecti· 
vamente; Lendas dos lndios do Brasil, São Paulo, Editôra Brasiliense, 1946; "Lendas dos 
tndios Tereno", Revista do Museu Paulista, N. S., São Paulo, 1950, vol. IV, págs. 217·232. 

( 75) Egon Schaden, "Fragmentos da Mitologia Kayuá", Revista. do !11.useu Paulista, 
N. S., São Paulo, 1947, vol. 1, págs. 107-123; "Mitos e Contos dos Ngúd-Krág", Sociolo'
gia, 1947, vol. IX, n. 3, págs. 257·271; "A Origem e a Posse do Fogo na Mitologia Gua· 
rani", Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanista.s, vol. I , págs. 217-227; no 
livro já citado, Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, trata longamente da religião, 
da concepção do mundo e da mitologia Guarani (d. caps. VIII, IX e X). O outro tra· 
balho de Scbaden será considerado adiante. 

(76) Otto Zerries, "Kürbisrassel und Kopfgeister in Südamerika", Paideuma, junho 
de 1953, vol. V, págs. 323·339; "Sternbilder als Ausdruck Jagerischer Geisteshaltung in 
Südamerika", Paidettma, dezembro de 1952, vol. V, págs. 220·235; "Wildgeistvorstellungen 
in Südamerika", Anthropos, 1951, vol. XLVI, págs. 140-160. 

(77) Harald Schultz, "A criação dos Homens. Lenda dos tndios Umutina", Revista 
do Arquivo Municipal, 1949, vol. CXXVIII, págs. 64-68; "Notas sôbre Magia Krahô", So
.ciologia, 1949, vol.• XI, n. 4, págs. 450-463; "Lendas dos lndios Krahô'', Revista do Museu 
Paulista, N . S., São Paulo, 1950, págs. 49-164; "Como as Moléstias Vieram ao Mundo", 
Revista do Arquivo M11nfripal, 1950, vol. CXXXVI, págs. 97·99. 

(78) Fernando Altenfelder Silva, "T.erena Religion", Acta Americana, 1946, vol. IV, 
págs. 214·223; "O Estado de Uanki entre os Bakairi", Soçiologia, 1950, vol. XII, n. 3, 
págs. 259·27 l. 



A ETNOLOGIA E A SOCIOLOGIA NO BRASIL 53 

leções de mitos, como Mauro Wirth (79) e Estêvão Pinto. (80) Nesses 
trabalhos, poucos vão além do mero levantamento ·de dados, para es· 
tabelecer relações entre os temas míticos e os valores centrais das cul
turas ou entre o comportamento mágico-religioso e o funcionamento 
da estrutw'a social. A êsse respeito, aliás, coube a Egon Schaden in
troduzir na etnologia brasileira os métodos positivos de reconstrução 
e descrição sistemáticas da mitologia e das atividades mágico-religiosas. 

Não é de admirar-se, portanto, que poucas sejam as obras orien
tadas segundo propósitos bem definidos de reconstrução. Entre elas, 
salientam-se as contribuições de Charles Wagley <s1> sôbre o xama
nismo, e a monografia de Darei Ribeiro, (82) que trata da relig.ião e 
da mitologia dos Kadiuéu. O primeiro1 descreve como o xamanismo 
se insere no ritmo social de existência dos Tapirapé, as funções cul
turais manifestas por êles desempenhadas e o estado de êxtase anali
sado também com relação às atividades mágicas do pagé Guajajara. 
Do ponto de vista da investigação da natureza do comportamento 
mágico-religioso é especialmente importante a interpretação do estado 
de transe dentro d.o cerimonial e da mitologia das duas tribos. O 
segundo, combinando as possibilidades da reconstrução hi~tórica com 
as da pesquisa de campo·, oferece uma descrição exaustiva da mito
logia e da religião dos Kadiuéu, considerando estas duas esferas da 
cultura separadamente, por motivos de ordem metodológica. Na des
crição da mitologia, Darei Ribeiro tomou uma orientação que lembra 
as preocupaçpes de Ruth Benedict em face dos Zuni, em particular 
no que concerne à evidência das vinculações dos temas míticos com 
os símbolos e os valores da configuração cultural e da função dinâ
mica que aquêles temas desempenham na motivação do comportamento 
humano. Na descrição da religião, procura re:velar a importância ou 
as funções que ela assume como forma ·de concepção do mundo, como 
meio de relação com o sagrado e como fonte de contrôle dos ele
mentos que interferem nas condições presentes ou futuras de exis
tência, no qual avulta a figura do pagé como "guardião do sossêgo". 
Vê-se que várias perspectivas de interpretação foram exploradas con
comitantemente, com o relativo predomínio dos problemas suscitados 
pela interp.retação funcionalista do comportamento religioso. Assim, 
se a orientação tomada na análise da mitolo·gia favoreceu a descrição 
dos processos de aceitação seletiva e de redefinição cultural dos temas 

(79) Mauro Wirth. "Lendas dos Indios Vapidiana". Revista do Museu Paulista, N. S., 
São Paulo, 1950, vol. IV, págs. 165·216; "A M itologia dos Vapidiana no Brasil", Socio
logia, 1943, vol. V, n. 3, págs. 257-268; "Apontamentos para um estudo sôbre magia e 
ritos de iniciação", SocioJogia, vol. XV, n. 2, maio de 1953, págs. 153-165. 

(80) Estêvão Pinto, Estória e Lendas Indígenas, Recife, publ. da Faculdade d e Filo· 
sofia de Pernambuco, 1955. 

(81) Charles Wagley, "Xamanismo Tapirapé", Boletim do Muse" Nacional, N. S., 
Antropologia, Rio de Janeiro, 1943, n. 3; "O Estado de Jlxtase do Pagé Tupi", Sociologia, 
1942, vol. IV, n. 3, págs. 285-292. · 

(82) Darei Ribeiro, Religião e Mitologia Kadiuéu, Rio de Janeiro, Serviço de Pro· 
teção aos lndios, s. d. 

• 
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míticos recebidos de outras tribos, a perspectiva funcionalista dirigiu 
a descrição da vida religiosa dos Kadiuéu, do xamanismo em espe
cial, para os efeitos de processos que preservam as condições da eu
nomia social. 

No que respeita às culturas afro-brasileiras, além1 dos trabalhos 
men.cionados acima, cumpre-nos considerar as contribuições de Mel
ville J. Herskovits,<s3> de René Ribeiro <s4> e de Roger Bastide.(85) 
Em sua importante comunicação ao XXXI Congresso de Americanis
tas, Herskovits deixou evidente que o grupo de culto constitui a prin
cipal manifestação organizada da subcultura afro-brasileira e que, por 
isso, a .. 'análise micro-etnológica" de seus aspectos não religiosos po
deria ser uma estratégia frutífera para a investigàção seja da yida 
religiosa, seja do comportamento sócio-psíquico do negro no Brasil. 
O lado positivo e criador dessa orientação metodológica não se pa
tenteia apenas naquela comunicação. :e na obra de seu discípulo, 
René Ribeiro, que ela mostra tôdas ·as suas conseqüências fecundas. 
De fato, cabe-lhe o mérito de ter pôsto em relêvo uma espécie de 
explicação genérica dos fundamentos sócio-psíquicos da continuidade 
cultural e da perseverança de africanismos no comportamento reli
gioso do negro brasileiro. Focalizando dêsse ângulo a vida religiosa 
afro-brasileira, pôde descobrir que as necessidades sócio-psíquicas ima
nentes ao comportamento religióso do negro, em parte devido às 
compensações limitadas oferecidas pelas outras esferas de sua sub
cultura, não são de ordem exclusivamente mística. Assim, a partici
pação do mesmo culto· envolve algum grau de solidariedade social, a 
possessão produz descargas de tensões emocionais e p·roporciona p·res
tígio dentro do grupo, a ligação com divindades estipula obrigações 
morais, a proteção de espíritos de ancestrais regula direta ou indire
tamente o sucesso na vida p·rática, as relações mágicas ou religiosas 
com o sagrado aumentam o poder de autodeterminação ou a segu
·rança de cada um, etc. A integração ao culto pode servir, pois, como 
mecanismo de defesa da pessoa e como fator de ajustamento às situa
ções de existência. Em resumo, a "participação nesses grupos, orga-

(83) Melville J. Herskovits. "The Social Organization of the Candomblé", Anais ào 
XXXI Congresso Internacional . de Americanistas, vol. 1, págs. 505·532. 

(84) René Ribeiro, Cuüos A/robrasileiros do Recife: Um Estudo de Ajustamento 
Social, Recife, Boletim do Instituto Joaquim Nabuco, 1952, número especial; "O Indivíduo 
e os Cultos Afrobrasileiros do Recife", Soâologia, vol. XIII, ns. 3 e 4, págs. 195·208 e 
325·340, respectivamente; "Novos Aspectos do Processo de Reinterpretação nos Cultos Afro
brasileiros do Recife", Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, vol. 1, 
págs. 473·491. 

(85) Roger Bastide, especialmente "Cavalos de Santo", "Algumas Considerações em 
T ôrno de uma "Lavagem de Contas", e "O Ritual Angola do Axêxê", Estudos A/ro·Brasi· 
leiros, 3• série, Boletim n. 3, Cadeira de Sociologia 1, Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo, 1955, pág. 29 e segs.; Imagens do Nordeste Místico 
em Branco e Pr2to, cap. II e Ili; "Medicina e Magia nos Candomblés", Boletim Bibliográ
fico, São Paulo, Departamento de Cultura, n. XVI, págs. 7·34; "L'Axêxê", Memoires de 
i' Iinstit11t Franç11is d' A/rique Noir, Ifan·Dakar, 1953, n. 27, págs. 105· 110; em colabo· 
ração com Pierre Verger : "Contribuição ao Estudo da Adivinhação no Salvador ( Bahia) ", 
Revista do M11seu Pa11lísta, N. S., São Paulo, 1953, vol. VII, pâs. 357·380. 
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nizados diferentemente daqueles outros que se contêm em nossa 50· 

ciedade urbana, bem como a obtenção aí de posições e de prestígio 
(implicando em no:vo status, f reqüentemente superior), constituem 
experiências mais satisfatórias do que quaisquer outras que lhes pos
sam ser proporcionadas em nossa sociedade". <86> D·e outro lado, con
firmando e completando resultados anteriores, da pesquisa de Octávio 
da Costa Eduardo, essas complexa5 vinculações demonstram que, em 
várias regiões do Brasil, a situação de contacto entre negros e bran.
cos nem sempre determina a seleção negativa de valores essenciais 
da herança cultural africana. O grau relativo de isolamento cultural, 
sem interferir por si mesmo na criação de conflitos com a ordem 
social estabelecida, é suficiente para preservar a continuidade estru
tural e funcional de um grupo, como o de cultos, que parece exercer 
influências tão amplas e :profundas. 

A Roger Bastide o que interessa é o estudo da natureza do com
portamento religioso africano e afro-americano. Como escreve num 
de seus trabalhos, o que pretende conhecer "é a própria estrutura da 
mística africana, em oposição à mística cristã~'. (87) Todavia, para 
atingir êsse objetivo escolheu meios de investigação comument~ em
p·regados pelos etnólogos (como a pesquisa de campo, a pesquisa de 
reconstrução histórica, a comparação, etc.), os quais não prescindem 
da delimitação empírica dos problemas a serem examinados. Por isso, 
não é raro que suas contribuições. possuam teor etnológico (como as 
descrições de candomblés, dos rituais funerários, da macumba paulis
ta, etc., ou o excelente artigo sôbre a adivinhação, feito em colabo
ração com Verger). E mesmo quando tal coisa não ocorre, os resul
tados delas quase sempre caem em campos limítrofes de investigação, 
sendo igualmente importantes para os sociólogos e para os etnólogos, 
empenhados no estudo das religiões africanas e afro-americanas. 

A explicação de Bastide sôbre a natureza religiosa do comporta
mento dos .. cavalos de santo" é particularmente rica de conseqüências. 
Já se considerou a possessão ou transe místico como conduta psicopa
tológica. E é sabido que foi relativamente fácil a Herskovits demons
trar, do ponto de vista etnológico, as inconsistências de semelhante 
interpretação. Contudo, faltava completar a argumentação crítica com 
dados. relativos aos mecanismos inerentes ao circuito estabelecido entre 
o deus e seu cavalo, através das cerimônias religiosas. Através de pro
vas que não parecem contestáveis, Bastide pôs em relêvo que o transe 
místico faz parte de uma religião normal, é freqüentemente experi
mentado por pessoas normais e é êle pró·prio uma experiência reli
giosa normal.. .nle se produz não só por .causa de uma educação· re
ligiosa prévia, mas devido ao concurso concomitante de condições 

(86) René Ribeiro, C11/tos Afrobrasileiros do Recife, pág. 143. 
(87) Roger Bastidc, Imagens do N ordeste Mlstfro em Branco e Preto, pág. 48. 
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cerimoniais, de necessidades do culto, de exigências imperativas dos 
deuses (reveladas de modos diversos) e de aspirações profundas do 
crente (motivadas de maneiras variáveis). Daí ser a possessão, nas 
religiões afro-brasileiras, a um tempo imposta e desejada, como pro
duto de impulsões imanentes a essa forma regular e invariável de 
relação religiosa com o sagrado, capazes de satis.fazer a necessidades 
psíquicas da coletividade e do indivíduo. (88) Não menos importante, 
e complementar a essa, é a contribuição de Bastide ao conhecimento 
das relações entre a magia e a religião nos candomblés, nos catimbós 
e nas macumbas. Como escreve, "pode-se estabelecer como lei apro
ximativa, senão obrigatória, que a magia médica vai · aumentando à 
medida que se passa dos candomblés gêgesnagôs aos candomblés bân
tus, dos candomblés bântus aos caboclos, dos candomblés à macumba. 
Isto é, o lugar da magia nas seitas africanas varia em razão inversa 
ao da mitologia". (89) Esta fórmula, tida çomo "lei aproximativa", 
subentende que a importância relativa da magia nos cultos af ro-bra
sileiros se modifica em proporção direta ao grau de sincretismo e em 
proporção inversa ao grau de persistência da herança religiosa tradi
cional. Por enquanto, em vista dos conhecimentos que pq.ssuímos, 
parece que de fato o sincretism·o dissolve as orientações religiosas 
transplantadas da Ãf rica, em benefício de práticas mágicas regionais 
(exemplo da macumba, em São Paulo; mas um processo semelhante 
ocorre em zonas rurais do Brasil); e que, onde há maior continui
dade da herança religiosa africana, os cultos tendem a se conservar 
mais puros, principalmente em face da magia (exemplo dos cultos 
africanos da Bahia, Recife e São Luís). Por fim, resta mencionar 
uma conseqüência metodológica. Diversos trabalhos de Bastide, in
clusive êsse sôbre a medicina e a magia, contêm explana.ções descri
tivas exemplares, cuja consistência empírica deriva da combinação, até 
o limite possível, da pesquisa e da interpretação nas tentativas de 
reconstrução de totalidades culturais. Tome-se, como ponto de refe
rência, o último trabalho mencionado: nêle se. estabelecem três estra
tos ou mundos mentrus de exploração da medicina, nos grupos de 
cultos afro-brasileiros. Cada estrato apresenta, no fundo, uma cons
telação própria de valores, através da qual a prática médica adquire 
uma significação e funções correspondentes. A observação pura e sim
ples seria insuficiente para encaminhar o pesquisador a êsse resultado, 
pois os comportamentos descritos são fàcilmente confundíveis exterior
mente. Portanto, uma reconstrução consistente da realidade, mesmo 

(88) Cf. especialmente Imagens do Nordeste Místfro em Branco e Preto, cap. II, 
pág. 45 e segs.; "Cavalos de Santo", passim; e, também, a comprovação indireta, propor
cionada pelos ritos de Axêxê (cf. "O Ritual Angola de Axêxê" e "L'Axêxê). Sôbre o ca
ráter imperativo das exigências dos deuses, para os iniciados, o desenvolvimento da educa
ção religiosa dos crentes e a natureza mística da ligação com as divindades nos candom· 
blés,. cf. especialmente "Algumas Considerações em Tôrno de uma "Lavagem de Contas", 
pass1111. 

(89) "Medicina e Magia nos Candomblés", panim; citação extraída da pág. 23. 
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permanecendo no plano das explanações descritivas, não pode pres
cindir de largo uso de meios interpretativos, pelo menos até onde êle 
se torna indispensável para o reconhecimento dos aspectos essenciais 
de uma totalidade qualquer. 

As explanações descritivas de Bastide, porém, nem sempre satis
fazem os critérios da descrição etnológica da realidade. Dois pontos 
merecem menção especial. Primeiro, a fundamentação empírica das 
explanações pode parecer insuficiente para suportar manipulações de
veras abstratas ·das inferências. Po·r aqui se criam dificuldades sérias 
de com.provação e de verificação, as quais se complicam pela acumu
lação de dados e materiais de procedência variada. Segundo, raras 
vêzes vem ressaltado o caráter hipotético de certas explanações ou o 
conjunto de evidências em que se apoia uma hipótese plausível. Isso 
cria embaraços ao leitor, que poucas vêzes possui recursos intelec
tuais para percorrer as mesmas :vias empíricas do investigador, em 
particular quando se atenta que êle não hesita diante das perspectivâs 
abertas pela comparação de situações similares. 

Ao contrário do que se poderia supor, tem sido escasso o inte
rêsse pelo estudo etnológico da vida religiosa em comunidades ca
boclas. Além dos trabalhos mencionados acima, que se referem na
turalmente à religião como parte da cultura cabocla, uma ou outra 
contribuição, como a de Mário Wagner Vieira da Cunha, (90) que exa
mina a repercussão da mudança social em uma festa religiosa tradi
cional, as de Oswaldo Elias Xidieh, (91) que tratam especialmente dos 
processos "de integração e de difusão de práticas mágicas em zonas 
rurais, e a de Florestan Fernandes, <92) sôbre a formação de um culto 
sincrético em tôrno de um lider carismático neg.ro, reponta aqui e ali, 
nos artigos de revis.tas, tão importantes para fixar os interêsses dos 
especialistas. Os folcloristas brasileiros., desde os fins do século pas
sado, vêm acumulando muitos dados a respeito dêsse e de outros 
aspectos da cultura cabocla, mas devido aos critérios de seleção, obras 
meramente descritivas não cabem em nossa exposição. 

Eduardo Galvão é autor da primeira monografia publicada, que 
toma por objeto a investigação dos proc~sos de formação e de inte
gração da religião em uma cultura cabocla. (93) Essa contribuição me-

(90) Mário Wagner Vieira da Cunha, Descrição da Festa de Bom Jesus de Pirapora, 
Revista do Arquivo Municipal, São Paulo, 1937, vol. XLI, págs. 5·36. 

(91) Oswaldo Elias Xidieh, "Elementos Mágicos no Folk Mogiano", Sociologia, 1943, 
vol. V, n. 2, págs, 116·133; "Um Elemento ftalo-Brasileiro na Magia Mogiana", Sociologiai, 
1944, vol. VI, n. 1, págs. 5· 18; "Elementos Mágicos no Folk Paulista: O lntermedi~rio", 
Sociologia, 1945, vol. VII, ns. 1-2, págs. 11·29. 

(92) Florestan Fernandes, "Contribuição para o Estudo de um Líder Carismático", 
Revista do Arquivo Murricipal, São Paulo, 1951, voL CXXXVIII, págs. 19·34. 

(93) Eduardo Galvão, San-tos e Visagen.r op. cit., "Vida Religiosa do Caboclo da 
Amazônia", 0/1, cít. 
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rece ser encarada de ·dois ângulos diferentes. Primeiro, pelo que sig
nifica para o aumento dos conhecimentos sôbre uma das áreas mais 
importantes para a investigação etnológica no Brasil. A comunidade 
observada, ºItá", está localizada no vale amazônico e oferece uma 
perspectiva muito boa para investigar a vida religiosa do caboclo no 
plano propriamente regional. Graças à combinação da pesquisa de 
campo à investigação histórica, aspectos realmente imponantes da for
mação da cultura cabocla e dos padrões de comportamento religioso 
que nela imperam puderam ser reconstruídos empiricamente. Segun
do, pelos resultados da investigação, que lançam nova luz. sôbre o 
comportamento religioso do caboclo, especialmente sôbre a mentali
dade que resultou da agregação. d.a pagelança ao catolicismo. Os et
nólogos que trataram do sincretismo religioso no Brasil, Arthur Ra
mos em particular, deram preferência à descrição dos efeitos dêsse 
processo. Galvão aborda-o, inversamente, ao longo do fluxo histó
rico da vida cabocla na região. Pode-se perceber, assim, em que con
dições se processou êsse sincretismo, o papel relativo que nêle desem
penharam a herança mágico-religiosa· dos indígenas e a própria Igreja 
Católica, as fôrças sociais que operam conservadoramente, associan.do 
os padrões estabelecidos de vida religiosa ao calendário religioso tra
dicional e às formas conspícuas de atividade lúdica. inseridas na cul
tura religiosa cabocla, e aquelas fôrças inovadoras, que modernamente 
separam as instituições religiosas de acôrdo com as classes sociais dos 
agentes e tendem a produzir uma purificação das antigas práticas se
gundo os padrões do catolicismo oficial. Em face dos resultados dessa 
investigação, nem sempre elaborados interpretativamente, é inegável 
que o predomínio do catolicismo não foi suficiente para preservar a 
natureza da concepção católica do mundo, a qual foi redefinida em 
têrmos dos interêsses e dos valores dominantes no mundo da magia. 

O terceiro foco de interêsses teóricos, que tendem a orientar as 
investigações etnológicas no Brasil, está voltado para os problemas 
de organização social, como êstes podem ser entendidos em face de 
comunidades aborígenes. Algumas contribuições tentam reelaborar ma
teriais acumulados através de investigações etnológicas prévias, como 
as de Egon Schaden, (94) Maria Izaura Pereira de Queiroz·, <95) Hans 
Dietschy, (96) K. G. Izikowitz, (97) etc. Em tais trabalhos se eviden
ciam, especialmente, as ricas perspectivas de interpretação teórica aber
tas pelas monografias de Nimuendajú. Outras, procedem ao levanta-

(94) Egon Schaden, "Relações Intertribais e Estratificação Social entre lndios Sulame
r icanos", Sociologia, 1948, vol. X, ns. 2·3. 15 págs. 

(95) Maria Izaura Pereira de Queiroz, "A Noção de Arcaísmo em Etnologia e a 
Organização Social dos Xerente", Revista de Antropologia, dezembro de 1953, vol. 1, n . 2, 
págs. 99·108. 

(96) Hans Dietschy, "La Structure des Amitiés Formelles dans la Société Canella", 
Anais do X~Y.l Congresso lnternalional de Americanistas, vol. 1, págs. 211-16. 

(97) K. G. Izikowitz, "Rhythmical Aspects of Canella Life", Anais do XXXI Con· 
gresso lnternacion'lll de Americanistas, vol. 1, págs. 195·210. 
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mento de terminologias de pa.rentesco, como as de Carlos Drumond <98> 

e Herbert Baldus, <99> ou procuram focalizar temas relativos à orga
nização do sistema de parentesco, como as de César Albisetti, <100> 

de Jules Henry Blumensohn, <100 Jürn Philipson, <102> Darei Ribei
ro, <103> Charles Wagley e Eduardo Galvão <104) e Virgínia Drew 
Watson, <105) ou ainda de outros aspectos da organização social, corno 
por exemplo a posição social da mulher na sociedade Bororo, os gru
pos de comer Tapirapé e a sucessão hereditária dos chefes entre os 
Terena, descritos por Herbert Baldus, <106) aspectos do comportamento 
masculino associados à instituição da casa dos homens, apontados por 
Horace Banner, (l07) natureza das. práticas sexuais dos Tupari, cuida
dosamente discutida por Franz Caspar, <108) etc. Pondo-se de lado o 
valor variável das contribuições, essa sumária lista demonstra a am
plitude dos centros de interêsse na descrição ou na análise de aspectos 
da organização social de comunidades indígenas. Isso sig.nifica que se 
está formando um· clima propício à orientação da pesquisa etnológica 
para problemas complexos de investigação, que exigem algumas con
vicções sôbre as possibilidades atuais ou futuras da análise comparativa. 

Em contraposição a êsses trabalhos devem-se considerar as tenta
tivas de descrição monográfica do sistema sócio-cultural como um todo, 
que dão relêvo aos aspectos organizatórios da vida social. Entre 
elas, distinguem-se as contribuições de Kalervo Oberg <109> e de Jules 

(98) Carlos Drumond, "Designativos de Parentesco no Tupi-Guarani", Boletim n. 5, 
Cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Guarani, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade cie São Paulo, 1944, págs. 7-54. 

(99) Herbert Baldus, "Terminologia de Parentesco Kaingang", Sociologia, 1952, vol. 
XIV, n. 1, págs. 76·79. 

( 100) César Albisetti, "Estudos e Notas Complementares sôbre os Bororós Orientais '', 
Contribuições Missionárias, Rio de J aneiro, publicação da Sociedade Brasileira de Antro
pologia e Etnologia, 1948, ns. 2·3, págs. 3·24. 

( 101) Jules H enry Blumensohn, "A Preliminary Sketcb of the Kinsbip and Social Or· 
gan ization of the Botocudo Indians of the Rio Plate in the Municipality of Blumenau, Santa 
Catarina, Brasil" , Boletim do Museu N acional, N . S., Antropologia, Rio de Janeiro, 1936, 
vol. XII, n~. 3·4, págs. 49-58. · 

(102 ) Jürn Philipson, Nota sôbre a Interpretação Sociológica de Alguns Designativos 
de Parentesco do Tt1pi-Guarani1 Boletim n. 9, Cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Gua· 
rani, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da· Universidade de São Paulo, 1946; O Pa· 
rentesco Tupí-Guaram\ Boletim n . 11, Cadeira de Etnografia e Língua Tupi-Guarani, Facul· 
dade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 1946. 

( 103) D arei Ribeiro, "Sistema Familial Kadiuéu", Revista do Museu Paulista, N. S., 
São Paulo, 1948, vol. II, págs. 175·205. 

(104) Charles Wagley e Eduardo Galvão, "O Parentesco Tupi-Guarani'', Boletim do 
Mt1seu Nacional, N. S., Antropologia, Rio de Janeiro, 1946, n. 6; Eduardo Galvão, "Cul· 
tura e Sistema de Parentesco das Tribos do Alto Rio Xingo", Boletim do Museu Nacional, 
N . S. , Antropologia, Rio de Janeiro, 1953, n. 14. 

(105) Virgíni a Drew Watson, "N otas sôbre o Sistema de Parentesco dos lndios Cayuá", 
Sociologia, 1944, vol. VI, n. 1, págs. 31·48. 

( 106 ) H erbert Baldus, Ensaios de Etnologia Brtni"leira, op. cit., caps. III, IV e V. 
(107) Horace Banner, "A Casa-dos-Homens Górotire", Revista do Museu Paulista, 

N. S., São Paulo, 1952, vol. VI, págs. 455-459. 
(108) Franz Caspar, "Some Sex Beliefs and Practices of tbe Tupari Indians (Western 

Brazil) ", Revista do Museu Paulista, N. S., São Paulo, 1953, vol. VII, págs. 203-244. 
( 109) Kalervo Oberg, T be T erena and the Caáuver> of S outbern Mato Grosso-, Brazil, 

op._ cit.,· Indian Tribes of N orthern Mato Grosso, Brnil, W ashington, Smithsonian lnsti· 
tut1on, Institute of Social Anthropology, 1953, publ. n. 15; "Terena Social Organisation 
and Law", American Anthropologist, 1948, vol. L, n. 2, págs. 283·291; "Tbe Bacairí of 
~orthern- Mato Grosso'', Soutbwestern /ournal of Anthropology, 1948, vol. IV, n. 3, 
pags. 305-319. 
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Henry.<110> Parece que Oberg tem dispersado demais suas pesquisas, 
pois em um período relativamente curto· de tempo já tentou estudar 
os Terena, os Kaduveo, os Camayurá, os Bacairi, os Nhambiquara e 
os Umotina. Contudo, algumas de suas contribuições são deveras im
portantes, por focalizarem empiricamente problemas concernentes à 
reorganização de sistemas tribais, sob o influxo de fatôres ecológicos, 
econômicos. e sociais. Na produção etnológica de Jules Henry ressalta 
Jungle People, que constitui a monografia mais sugestiva e provo
cante que algum etnólogo escreveu sôbre índios do Brasil. Suas ex
planações e interpretações quase sempre se ressentem da carência de 
sólida fundamentação emp-írica. Em particular, é possível que a ex
trema hostilidade revelada pelos Kaingang contra o "'grupo dos ou
tros" e a complacência ou tolerância excessivas em face dos mem
bros do "nosso gruipo" se prendam menos à necessidade de manter 
um mínimo de coesão e de ordem dentro de pequenos grupos, de 
parentes consangüíneos ou afins, que à desagregação da configu
ração cultural aborígene, provocada direta e indiretamente pela colo
nização européia do país. Isso não impede que a sua obra tenha 
introduzido novas preocupações nas pesquisas etnológicas brasileiras, 
orientando as descrições e as análises para os aspectos mais instáveis 
e labiais da organização social ou seja, para os processos bio-psíqui
cos e sócio-psíquicos que condicionam a existência humana, encarados 
à luz das influências dinâmicas ·da cultura. 

Contribuições que visam especificamente a reconstrução do sistema 
organizatório como uma totalidade foram empreendidas por Lucilla 
Herrmann, 1<1 11> Antônio Rubbo Müller (112> Claude Lévi-Strauss (113) e 
Flotestan Fernandes. <114> Com o fito de pôr em relêvo as possibili
dades da pesquisa de reconstrução histórica e da pesquisa de campo 
nesse terreno, ;vejamos o que caracteriza as preocupações teóricas dos 

(ilO) J ules H enry, /11ngle People. A Kajngáng Tribe of the H;gblanás of Brazil, 
]. ] . Augustin PubUsher, 1941; cf. também: "The Kaingáng Indians of Santa Catarina, 
Brazil", Américt1 l ndlgena, 1941; vol. II, o. 1, págs. 7S-79; "The Personality of the Kaingang 
Indiaos", Cbaracler and Personality, 1936, vol. V , n. 2, págs. 113·123. 

(111) Lucila Herrmann, "A Organização Social dos Vapidiaoa do T erritório do Rio 
Branco", Sociologia, 1946, vol. VIII. ns. 2, 3 e 4, págs. 119-134, 203-2 lS e 282-304, res· 
pectivamente, e 1947, vol. IX, o. l , págs. S4-84. 

(112) Antônio Rubbo Müller , "Um Estudo de Organização Social de Tribos Indí
genas da América do Sul", Sociologia, 1953, vol. XIV, ns. 2, 3 e 4, págs. 166-180, 267· 
278 e 339-348, respectivamente, e vol. XV, os. 1, 2, 3 e 4, págs. 44·83, 166-177, 277-285 
e 394-4S3, respect ivamente. 

( 113) Claude Lévi-Strauss, "Contribui~ão p ara o Estudo da Organização Social dos 
Indios Bororo", Revista do Arquivo M11nic1pal, São Paulo, 1936, vol. XXVII, págs. 7·80; 
"La V ie Familiale et Sociale des Indiens Nambikwara" , Journal de la Société des A méri· 
canistes, N. S., 1948, vol. XXXVII, págs. 1·132; cf. também: "Guerra e Comércio entre 
os fnd ios da América do Sul", Revista do Arq11ívo• !tlunicipal, 1942, vol. LXXXVII, págs. 
131-146; "The Social and Psychological Aspecr of Chieftainship in a Primitive Tribe: The 
Nambikuara of Nort hwestern Mato Grosso", Transactions of tbe N ew York Academy of 
Sciences, série II, 1944, vol. 7, n. 1, págs. 16·32; "The Social Use of Kinship Terms 
among Brazilian Indians" , American Anthropologist, N . S., 1943, vol. 45, n. 3, págs. 
398-409; "On Dual Organization in South America", América Indigena, 1944, vol. IV. 
n. 1, págs. 37·47. 

( 114) Florestan Fernandes, A Organização Social dos T11pinambá, São Paulo, Insti· 
tuto Progresso Editorial, 1949. 
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dois últimos. autores, A monografia de Florestan Fernandes se prende 
à intenção de descrever, do modo mais completo possível, a organiza
ção social dos povos Tupi, que entraram em contacto com os bran
cos em certas zonas da costa e cujas condições de existência foram, 
por isso, registradas com certa abundância. Dada a natureza da do
cumentação, o estudo global do sistema organizatório das tribos Tu
pinambá foi deliberadamente mantido no plano estrito da explanação 
descritiva. Com base nos seus resultados, seriam possíveis investiga
ções posteriores, mais ambiciosas, sôbre problemas teôricamente de
terminados - seja com referência ao funcionamento da sociedade tu
pinam1bá, seja na comparação dela com outras unidades tribais. Em si 
mesma, porém, a tentativa possui o mérito de procurar descrever, nos 
limites dos grupos investigados, os padrões pré-cabralinos da vida so
cial aborígene. A documentação permitiu tratar da estrutura dos gru
pos locais, quanto à adaptação ao ciclo ecológico e à dinâmica do 
sistema econômico tribal, do sistema de parentesco, quanto às noções 
de parentesco e seus fundamentos místicos ou reais, à nomenclatura 
de parentesco, à escolha dos cônjuges, à organização da família e à 
ordenação das relações sexuais, das estruturas sociais ligadas ao sexo, 
à idade e à socialização do comportamento humano, e das formas tri
bais de contrôle social e de relação com grupos vizinhos hostis. Os 
resultados gerais da reconstrução foram aproveitados para a discussão 
de temas de interêsse teórico, como a consistência da organização eco
lógica em face das condições materiais de existência, da tecnologia 
e do sistema integrativo tribal; os complexos estruturais nucleares e 
·aglutinativos da sociedade tribal; as esferas da cultura que estimula-. . . -vam comportamentos cooperativos e as que 1ncent1vavam açoes e re-
lações competitivas; o caráter cooperativo-competitivo da configuração 
organizatória da sociedade tupinambá. No conjunto, o trabalho não 
está isento de defeitos - alguns nascidos das deficiências da documen
tação, outros das próprias limitações do investigador - mas atinge o 
objetivo proposto, que consistia em descrever homogeneamente a or
ganização social dos povos Tupi no uponto zero" da colonização 
européia do Brasil. 

As pesquisas de Claude Lévi-Strauss foram realizadas entre os 
Bororo e os Nhambiquara. Do ponto de vista teórico, a escolha foi 
excelente: o mesmo pesquisador poderia manipular, no fim de dois 
projetos de pesquisa, dados e problemas concernentes a tipos concre
tos contrastantes de organização social. Para se perceber essa possi· 
bilidade é bastante cotejar os Bororo e os Nhambiquara: ·enquanto 
os p·rimeiros representam uma modalidade de estrutura social que al
cançou com·plexo grau de formalização, os segundos lembram o que 
parece estritamente mínimo <115) na diferenciação cultural e social. 

• 
( 115) Claude Léví-Strauss, "La Víe Familiale et Sociale des Indiens Nambikwara", 

cf. especialmente págs. 49-50. 
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Do ponto de vista prático, porém, ela foi algo arrojada. Ainda hoje 
seria difícil reunir recursos financeiros e pessoal treinado suficiente 
para realizar, de forma rigorosa e intensiva, as duas pesquisas. Ra
zões diversas aconselhariam longa permanência, se possível de modo 
contínuo por lapsos determinados de tempo, tanto entre os Nhambi
quara, quanto entre os Bororo. Como essa condição não pôde ser pre
enchida, ambas as pesquisas foram mais ou menos prejudicadas por 
limitações que o denodo pessoal e o poder da inteligência não podem 
remover. Apesar disso, elas tiveram um desfêcho frutífero e figuram 
na história recente da etnologia brasileira como um verdadeiro marco, 
no que concerne à investigação, por meio da pesquisa de campo, dos 
f enômenos e p,roblemas de organização social. 

O estudo dos Bororo tornou possível a ·discussão de aspectos da 
organização social dessa tribo que antes foram · mal observados ou 
simplesmente negligenciados. Restringindo-se à documentação levan
tada na aldeia Kejara, Lévi-Strauss procurou pôr em evidência a sig
nificação econômica de artefatos artísticos, de símbolos ou de privi
légios dos clans, as obrigações materiais e morais inerentes ao ca
samento e às atividades cerimoniais, e as relações das formas de casa
mento com o sistema de metades e suas divisões clânicas. Resultados 
posteriores sugerem que, presumivelmente, subdivisões de clans foram 
considera·das como clans, <116> mas confirmam as alternativas aponta
das a respeito da escolha de cônjuges. 

O estudo dos Nhambiquara proporcionou, pela primeira vez, o 
conhecimento sistemático dos principais aspectos das condições de exis
tência social dêsse povo. Sendo ela sujeita a dois. ritmos distintos 
- o ·do período da vida sedentária (de outubro a março, durante 
as chuvas) e o da vida nômade (começa com o início da estiagem) 

. - o estudo oferece à etnologia discussões sôbre problemas empíricos 
que há tempo preocupam os etnólogos, de Marcel Mauss a Evans
Pritchard. ."e claro que nem todos êsses problemas puderam ser es
tudados, mas Lévi-Strauss conseguiu estabelecer, com muita argúcia e 
penetração, as polarizações estruturais e psico-sociais envolvidas pelos 
dois períodos de integração da vida social, nos quais as relações hu
manas passam do máximo de convivência para o mínimo nuclear e 
estável, inerente à organização da família e à composição dos bandos 
nômades. Através dêsse quadro mais amplo é que analisa as impli
cações sociológicas da existência miserável, aventureira e heróica dos 
Nhambiquara. O sistema de parentesco, a função da família como 
fonte de compe·nsações morais, de segurança econômica e de solida
riedade social, as relações de troca, as cerimônias mágico-religio
sas, as orientações 1psíquicas da cultura são descritas em têrmos dêsse 
.. background" morfológico. 

( 116) Cf. César Albisctti, Estudos e Notas Co1nplementares sôbre os Bororos Orientais, 
caps. I e II, co1n rcspectivos diagramas. 
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A convicção de que a vida social dos Nhambiquara pode ser 
considerada como exemplo de uma estrutura social quase indiferen
ciada, perpassa tôdas as elaborações interpretativas de importância des
critiva. Em alguns pontos ela chega a alimentar suposições segundo 
as quais haveria uma tendência à constituição de formas masculinas 
de ·dominação e à formação de uma organização por metades. A êste 
respeito escreve: .. Não obstante, parece que estamos diante de um caso 
no qual .. os traços fundamentais da organização clânica se encontram, 
de certa maneira, preformados nas tribos desprovidas de clan". Seria 
suficiente, para satisfazer às exigências da organização dualista, que 
o novo grupo se fixasse, e mantivesse a lemb·rança de sua origem 
ambígua continuando a evitar a confusão entre os dois conjuntos de 
habitações". 011> Outras hipóteses são elaboradas, com o fito de ex
plicar as atuais condições de existência dos Nhambiquara. Embora 
roconhecendo a dificuldade do problema e o papel decisivo desem
penhado pelas influên,cias mútuas d.e várias tribos diferentes em con
tacto, (118) Lévi-Strauss revela acentuada preferência pela hipótese se
gundo a qual os Nham:biquara seriam os representantes contemporâ
neos de uma cultura antiga empobrecida. <119) A simples transforma
ção da composição do bando ilustra que houve, de fato, perdas cul
turais, especialmente depois de sua submissão aos brancos: há vinte 
anos, o bando abrangeria aproximadamente duzentos indivíduos; na 
época da pesquisa êles se constituiriam, variàvelmente, de quatro a 
cinco até trinta ou quarenta indivíduos. ~ evidente o significado dessa 
alteração morfológica, como expressão de malogros adaptativos e como 
fator negativo de ajustamento às condições de existência enfrentadas 
pelos bandos nômades. Em conseqüência, o pesquisador se defron
tava menos com os padrões aborígenes de o·rganização social, que com 
os seus escombros. Duas tendências desintegradoras mereceriam aten
ção específica: a próp·ria crise interna da cultura e da sociedade; e 
as pressões culturais, exercidas pelos grupos tribais vizinhos, em con
tacto intermitente, ainda que hostil, com os Nhambiquara. A p·ref e
rência por uma hipótese genética, entretanto, fêz com que questões 
desta natureza f ôssem· negligenciadas, passando ao primeiro plano co
tejos comparativos com os Tupi dos séculos XVI e XVII. Os para
lelismos que resul~am de semelhante confronto criam pistas a serem 
examinadas, quando menos por causa do interêsse que possuem para 
uma análise de processos de difusão cultural, mas que não conduzem 
a nenhuma prova substancial com referência à hipótese formulada. 

(117) Claude Lévi-Strauss, "La Vie Familiale et Sociale des Indicos Nambikwara", 
págs. 79-80 (entre aspas, citação de R . H. Lowie, "Family and Sib", American Antbropo
logist, N. S., 1919, vol. XXI, págs. 28-40). 

( 118) Idem, págs. 129-130. 
(119) Idem, cf. págs. 13-14, 98, 129-130, e diversas passagens nas quais descreve as 

condições de extrema indigência em que viviam, material ·e socialmente, os Nbambiquara, 
ou nas quais aponta paralelos com grupos tupi - especialmente págs. 49·50, 55, 77·78, 
80, 87. 
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Outra interpretação deveras importante se refere ao significado e à 
função das trocas econômicas com~ grupos tribais vizinhos. J~ inegá
vel que o padrão de troca descrito se inscreve em um clima de rela
ções hostis e que os efeitos da troca, por causa de mecanismos de 
avaliação dirigidos psico-culturalmente por decepções e por conflitos, 
podem conduzir a empreendimentos guerreiros. Contudo, parece que 
as cerimônias que precedem e que circundam a troca propriamente 
dita possuem outra função social. A circulação de bens, em socie
dades primitivas, com freqüência traduz e intensifica laços de solida
riedade moral. A transição do comércio mudo para a troca através 
de interação pessoal e direta, entre membros de grupos estranhos ou 
antagônicos, deve ter criado necessidades rituais novas.. Aqui não se 
trata apenas do perigo potencial do contacto direto, mas principal
mente da neutralização das fontes de obrigação e de solidariedade, 
inerentes à circulação de· bens. Em outras. palavras, entre o comércio 
mudo e as formas elementares de padronização da troca, se acharia 
a forma de "comércio" descrita por Lévi-Strauss, que poderia ser en
carada como um tipo de escambo ritualizado, sem ser preciso defini-la 

. como uguerra potencial pacificamente resolvida". 
::asses são os três principais centros de interêsses teórico; nas in

ve'stigações etnológicas que visam à reconstrução de totalidades ou à 
explanação descritiva da realidade. Todavia, algumas contribuições 
não cabem precisamente em tais categorias. .a o caso, por exemplo, 
dos estudos etnológicos sôbre o preconceito racial no Brasil. Nos pro
jetos de pesquisa da UNESCO, tornaram orientação etnológica as pes
quisas de Charles Wagley, desenvolvidas em colaboração com Harry 
W. Hutchinson, Marvin Harris, Ben Zimrnerman, nas comunidades de 
Ita, Vila Recôncavo, Minas Velhas e Monte Serrat; a pesquisa de 
Thales ·de Azevedo, em São Salvador, e a pesquisa de· René Ribeiro, 
no Recife. Já foram publicados os resultados das pesquisas de Wagley 
e seus colaboradores 0 20> e os da pesquisa de Azevedo. <121) O pri
meiro grupo de pesquisadores utilizou uma técnica de descrição mor
fológica da estrutura social que oferecia alguma base para a padro
nização da .coleta e da interpretação dos dados. Não obstante, a aná
lise comparativa é menos satisfatória que as pequenas monografias, 
nas quais são descritas as relações raciais em cada comunidade. Na 
pesquisa de Azevedo também foi explorado um critério de descrição· 
e de interpretação: a mobilidade social vertical, considerada corno ín
dice da ausência do, preconceito racial e da discriminação com fun
damento na intolerância racial. A significação de semelhante critério, 
em urna sociedade multi-racial em que não existe a segregação· racial, 
deixou de ser examinada, limitando-se o pesquisador a descrever casos 

( 120) Charles Wagley, Races et Classes dans le Brh il Rural, UNESCO, s. d . 

( 12 1) Thales de Azevedo, Les nlites de CQu/eur 4ans Une Ville Brési/ienne, UNES· co, 195,. 
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concretos, que ora confirmam ora infirn1am a hipótese subjacente ao 
critério de investigação escolhido. Ambas as pesquisas demonstram 
que a formação teórica do etnólogo é ainda insuficiente para equi
pá-lo, de forma completa, com os conhecimentos e as técnicas de pes
quisa a que precisa recorrer, por causa da rápida expansão do campo 
da investigação etnológica. 

Outro centro de interêsses teóricos que começa a ganhar auto
nomia é o que diz respeito ao estudo etnológico da personalidade. 
Até há pouco, o tema só era tratado sistemàticamente como parte 
do objeto de análises mais amplas (especialmente nas contribuições já 
mencionadas de Jules Henry, Florestan Fernandes, Charles Wagley e 
Eduardo Galvão, Egon Schaden e Claude Lévi-Strauss; Roger Bas
tide, René Ribeiro e Arthur Ramos; Emílio ·Willems). As duas ten
tativas de estudo da personalidade, através de técnicas modernas, se 
prendem a iniciativas de Herbert Baldus. Entre os Bororo, Baldus 
reuniu um rico material sôbre o· comportamento ambivalente e os 
·desajustamentos de um personagem célebre na etnologia brasileira, 
Tiago Marques Aipobureu ou Akirío Bororo Keggeu.<122> Por su
gestão de Baldus, êsse material, completado com dados contidos na 
obra ·de Colbacchini e Albisetti, <123) foi interpretado ·por Florestan Fer
nandes, em têrmos da teoria da marginalidade. <124) Posteriormente, 
Herbert Baldus aplicou, entre os Kaingang de 1 vaí, testes de Ror
schach e de Mira y Lopes. <125) Foram examinado~ trinta e dois su
jeitos (vinte e quatro do sexo masculino e oito do sexo feminino), 
em con·dições desfavoráveis de administração das provas, algumas até 
contra-incjicadas nas respectivas técnicas. A primeira interpretação 
dos protocolos de Rorschach foi feita por Aniela Ginsberg; <126) a 
segunda, mais elaborada, por Cícero Christiano· de Souza. <121> A in
terpretação dos resultados do psicodiagnóstico miocinético foi reali
zada por Cinira Miranda de Menezes. <128) .:e óbiVio que a análise dos 
três especialistas põe em evidência traços da personalidade dos Kain
gang que interessam à in.vestigação etnológica. Contudo, essa expe-

( 122) Herbert Baldus, "O Professor Tiago Marques e o Caçador Aipobureu (A Rca· 
ção de um Indivíduo Bororo à Influência da nossa Civilização)", Ensaios de Etnologia 
Brasileira, op. cit., págs. 163·186. 

(123) P. Antônio Colbacchini e P . César Albisecti, Os Bororos Orientais, Orarímo· 
dogue do Planalto Oriental de Mato Grosso, São Paulo, Companhia Editôra Nacional, 1942. 

( 124) Florestan Fernandes, "Tiago Marques Aipoburcu: Um Bororo Marginal", Re· 
vista do Arquivo Municipal, São Paulo, 1946, vol. CVII. 

( 125) Herbert Baldus, "Aplicação do Psico-Diagnóstico de Rorscbach a lndios Kain· 
gang: 1 - Os Kaingang do Ivaí e o Emprêgo do Teste'', Revüta do Mttseu Paulista, N. S., 
vol. 1, págs. 75·87; "Psicologia lltnica", in Otto Klineberg (organizador), A Psicologia 
Moderna, São Paulo, Livraria Agir Editôra, 1953, especialmente, págs. 349-445. 

( 126) Aniela Ginsberg, "Aplicação do Psico-Diagnóstico de Rorschach a lndios Kain· 
gang: II - Interpretação", in op. dt., págs. 88·106 (vide nota anterior). 

(127) Cícero Christiano de Souza, "O Methodo de Rorschach Aplicado a um Grupo 
de fndios Kaingang", Revista do /1'1useu Paulista, N. S., São Paulo, 1953, vol. VIII, págs. 
311·341. 

. ( 128) Cinira Miranda de Menezes, "O Psico-diagnóstico Miocinético Aplicado a lndios 
Ka1ngang", Revista do Museu Paulista, ~· S., 1953, vol. VII, págs. 343-356. 
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riência pioneira sugere duas coisas. Primeiro, que o uso de testes 
psicológicos só é realmente produtivo quando êles são empregados 
para obter conhecimentos que não são acessíveis à etnologia através 
de suas técnicas regulares de pesquisa, e que se torna recomendável 
controlar e completar os seus resultados por meio destas últimas. 
Segundo, que é aconselhável recorrer a especialistas também no pe
ríodo de aplicação dos testes. 

Por fim, seria preciso niencionar pesquisas desenvolvidas fora do 
âmbito da sociedade brasileira. Ruy Coelho realizou investigações entre 
os Caribes negros, que não são destituidas de interêsse teórico. Entre 
os trabalhos que já publicou, <129> as descrições da ttcouvade" ou da 
festa, por exemplo, contêm elaborações interpretativas apreciáveis: 
seja na integração de significados e de funções do sobreparto mas
culino, às vêzes negligenciadas ou superestimadas em explicações uni
laterais do fenômeno; seja na compreensão do sagrado e do profano 
ou do festivo e do quotidiano como gradações de uma mesma escala, 
o que oferece ao pesquisador a possibilidade de descrever cerimônias 
em que essas polaridades se interpenetram, sem os prejuízos. ac.:ar
retados pela concepção ainda hoje corrente, que fazia delas catego
rias inconfundíveis e absolutas. 

O segundo tipo de explanação, caracterizada acima como expla
nação interpretativa, tem sido explorado em um número reduzido de 
trabalhos. Excluindo-se as obras de Roger Bastide, que neste plano 
se orientam por propósitos inerentes à análise sociológjca comparada 
da vida religiosa, as contribuições restantes mal permitem exempli-. 
ficar as possibilidades lógicas da explanação interpretativa (enumera
das nas págs. 36-38). Elas são suficientes, no entanto, para ilustrar 
as ambições ou os alvos mais complexos, que animam as tendências 
atuais de desenvolvimento das investigações etnológicas no Brasil. 

Na primeira possibilidade lógica de manipulação de explanação 
interpretativa, a diferença que se estabelece entre ela e a explanação 
descritiva se funda estritamente nos procedimentos de construção e de 
generalização das inferências. Além disso, ela não prescinde de um 
objeto concretamente determinado e do recurso f reqüente à explana
ção descritiva, pois o seu êxito· depende dos conhecimentos obtidos na 
reconstrução da realidade. A maneira. pela qual os resultados da ex
planação descritiva são apresentados e explorados varia consideràvel
mente, inclusive em função das qualidades estéticas dos investigadores. 
Rivers e Redfield, por exemplo, preferem separar os dois contextos de 
análise. Já Malinowsky esta·belece intercalações, que facilitam aqui e 

( 129) Ruy Coelho, "Le Concept de l'Ãme chcz Ies Carai'bes N oirs", / ounzal de la 
Société des Américanistcs, N. S., 1952, vol. XLI, págs. 21-30; "As Festas dos Caribcs Ne
gros", Anh·embi, 1952, vol. IX, o. 25, págs. 54·72; "The Sigoificancc of the Couvade among 
Black Caribs", Man, 1949, vol. XLIX, art. 64, págs. 51-53. 
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ali a passagem da reconstrução para a interpretação sistemática. Ou
tras técnicas se impõem, especialmente quando os alvos da análise são 
heterogêneos. Em casos desta ordem, tanto pode ser recomendável 
a gradual exaustão ·dos fatos a serem examinados, com a retenção se
letiva mas contínua das evidências. explicativas e sua elaboração final, 
de forma mais abstrata, quanto pode ser aconselhável o recurso alter
nativo aos dois tipos de explanação, de acôrdo com as exigências do 
objeto da análise ou do progresso das interpretações. Alguns traba
lhos de Mauss ilustram o primeiro procedimento; Naven, de Bateson, 
parece exemplificar bem o segundo. Todavia, o propósito de alcan
çar explicações que retenham conexões de sentido, ·vinculações fun
cionais ou relações causais, essenciais para a interpretação da dinâ
mica interna dos f enômenos investigados, é característico e constante. 
Por isso, seria legítimo afirmar que a diferença entre os dois tipos 
de explanação, no ponto que nos interessa no momento, é apenas de 
grau e que: 1.") a explanação descritiva tem por objeto a reconstru
ção de uma totalidade, vista como algo integrado, inter-dependente e 
dinâmico; 2. Q) a explanação interpretativa opera diretamente sôbre a 
totalidade assim reconstruída e :visa isolar, no contexto empírico que 
resulta da própria reconstrução, as condições e fatôres que possuem 
significação interpretativa para explicar não só o que se passa na 
totalidade considerada, mas ainda o que tende a ocorrer dentro dela, 
pelos efeitos previsíveis (estáveis ou mutáveis), dos processos que 
produzem o padrão de equilíbrio interno da totalidade. Daí a im
portante conseqüência, sôbre a qual é indispensável insistir: na ex
plicação da motivação do comportamento humano, do funcionamento 
das instituições, da estabilidade ou da mu·dança cultural, a explanação 
descritiva se interrompe nos limites da exposição das condições e dos 
f atôres que são essenciais na reconstrução de uma totalidade. Bas
ta-lhe, interpretativamente, identificar e reter as condições nas quais 
certos motivos são capazes de emergir e de influenciar o comporta
mento humano, nas quais certas instituições podem organizar social
mente o comportamento humano, orientando-o segundo fins supra-pes
soais, nas quais certos fatôres chegam a garantir a sobrevivência e a 
continuidade sócio-cultural de uma coletividade humana, etc. A ex
planação interpretativa precisa operar em um nível mais abstrato de expli
cação. Neste, ·é decisivo saber que probabilidades existem de que as 
referidas condições possam renovar-se ou alterar-se, e como tais 
alternativas repercutem no comportamento dos elementos ou fatôres 
envolvidos, no ritmo ou na qualidade de seus efeitos, etc. Como ela 
manipula dados empíricos previamente selecionados, mediante a re
construção da realidade, e como· só retém evidências que possuem 
uma significação interpretativa essencial, tôda explicação descoberta 
e verificada p·ode ser generalizada, nos lim.ites do sistema cultural 
concreto (ou da totalidade) analisado (ou analisada). 
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Até o presente, a exploração da explanação interpretativa, tendo 
em vista descobrir e testar explicações universalmente válidas dentro 
de um sistema cultural concreto, só foi tentada, na etnologia brasi
leira, por Florestan Fernandes, em um estudo sôbre a guerra na so
ciedade tupinambá. (130) Por acaso, propósitos interpretativos tão com
plexos se colocaram diante de uma unidade histórica de investigação 
e tiveram que ser enfrentados, portanto, através dos recursos da re
construção histórica. ::e óbvio que se impunha um balanço prévio e 
severo da documentação. histórica disponível. Por seu .intermédio seria 
possível ap·urar: a) o conjunto de evidências relativas, direta ou indi
retamente, ao comportamento guerreiro e à condução da guerra entre 
os Tupinambá; b) o grau de consistência dêste universo empírico res.
trito em face da natureza generalizadora da explanação interpretativa, 
que envolve o recurso sistemático a p·rocessos. de in·dução amplifica
dora (ou analítica, como preferem alguns autores). :Sste ponto pos
suía especial importância. Ao contrário do que acontece com a expli
cação histórica, que muitas vêzes lança mão da indução enumerativa e 
mesmo de evidências circunstanciais, a explicação na etnologia (como 
na sociologia e na economia), não exige apenas evidências presumi
velmente :verdadeiras ou fidedignas, mas também evidências que se
jam bastante consistentes para suportar, empírica e logicamente, um 
tratamento indutivo amplificador. Sem que esta condição se realize, 
nada pode garantir positivamente os fundamentos empíricos ou a le
gitimidade lógica das explicações descobertas, independentemente do 
grau de abstração ou de generalização que elas pressuponham. Ora, o 
exame da documentação histórica acessível, sôbre os Tupinambá, de
monstrou: 1.9) que as evidências, reconhecív·eis. como empiricamente 
consistentes, suportariam um trabalho relativamente exaustivo de re
construção etnológica das situações de existência, ligadas direta ou 
indiretamente com' a guerra; 2.9) que, entre essas evidências, seria 
possível selecionar instâncias empíricas suscetíveis de tratamento indu
tivo amplifica·dor. (131) 

Os resultados da investigação revelaram que, de fato, a pesquisa 
de reconstrução histórica pode, como a pesquisa de campo, servir aos 
fins da explanação. interpretativa. Tudo depende da quantidade e da 
qualidade das informações disponíveis. Bsse resultado metodológico 
é deveras importante, porque o ponto de vista segundo o qual a pes
quisa de reconstrução histórica apresenta limitações insuperáveis, por 

( 130) Flocestan Fernandes, A Função Social da Guerra n11 Sociedade Tupinambá, São 
Paulo, ed. Museu Paulista, 1952; o último capítulo, no qual é tentada a expUcação causal 
do comportamento guerreiro, foi publicado no /ourna·l de l'd Socíét é des Américanistes 
(N. S., 1952, vol. XU, págs. 139·220) : "La Guerre et le Sacrifice Humain che:z les Tu· 
pinambã". 

(131) Florestan Fernandes, "A Análise Funcionalista da Guerra: Possibilidades de 
Aplicação à Sociedade Tupinambá. Ensaio de análise crítica da contribuição etnográfica 
dos cronistas para o estudo sociológico da guerra entre populações aborígenes do Brasil 
quinhentista e seiscentista", Revista do M11se11 Paulista, N. S., São Paulo, vol. III, págs. 
7·128; transcrito· adiante, no Cap. II. 
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causa da p·rocedência dos 1nateriais (produtos de atividades intelec
tuais de leigos), está muito difundido na etnologia e na sociologia. 
Ainda que o contrôle pessoal das fontes dos dados seja de ordem di
ferente, nos dois tipos de pesquisa ( êle é antes .upassivo" que uativo·" 
quando se trata de documentos históricos, pois o investigador não pos
sui meios diretos para corrigir e complementar as informações aces
síveis), a pesquisa de reconstrução. histórica é tão passível de um pa
·drão de trabalho rigorosamente positivo, quanto a pesquisa de campo. 
Isso, aliás, já fôra demonstrado pela própria teoria da investigação 
histórica, tendo em vista a natureza e os objetivos da explicação his
tórica. Que esta constatação pudesse ser transferida, com o devido 
rigor, para o campo da etnologia, parece ser algo da maior impor
tância. .B claro que outros especialistas, ieomo Bachofen, Granet e 
Bandelier, especialmente, haviam feito uma demonstração prática irre
futável de semelhante possibilidade, sendo que os dois primeiros ope
raram com materiais verdadeiramente difíceis e aparentemente inson
dáveis pelo método científico. Contudo, não se preocuparam com as 
conseqüências metodológicas de suas investigações, legando-nos solu
ções que ainda precisam ser criticadas e incorporadas sistemàticamente 
à teoria da investigação etnológica. 

Outra conseqüência metodológica relevante diz respeito à aplica
ção do método de interpretação funcionalista em. certas fases do tra
balho -de reconstrução do sistema guerreiro dos Tupinambá e na se
leção de e-yidências que permitissem explicar funcional e causalmente 
a motivação, o desenvolvimento e os efeitos imediatos ou mediatos da 
guerra naquela sociedade tribal. Tal resultado sugere que qualquer 
documentação empírica, independentemente de sua origem (se pro
vém da pesquisa histórica ou da pesquisa de campo), desde que com· 
porte os procedimentos de :crítica e de seleção do universo empírico 
restrito, no qual se praticará a elaboração interpretativa propriamente 
dita, poderá ser tratada analiticamente, através de qualquer método 
de interpretação.. No caso, a única limitação evidente se associava à 
natureza das instâncias empíricas, que constituíam o universo emp·írico 
restrito da investigação (o que é óbvio: não se poderia pretender aplicar 
àquela documentação um método de interpretação adequado à desco
berta de uniformidades de seqüência, pois ela só fornecia evidências sô
bre padrões de comportamento, dependências estruturais e uniformi
dades de coexistência). 

No plano . da explanação descritiva, os resultados da investigação 
quase chegaram a ser exaustivos. Os principais aspectos da guerra, 
ligados com a motivação dos empreendimentos guerreiros, naquilo em 
que os motivos das atividades guerreiras caíam na esfera de consciên
cia social, com o ritual guerreiro, com a organização do bando guer
reiro, com o combate, com a expedição de retôrno, ou as depen.dências 
estruturais que poderiam ser consideradas básicas - relações entre a 
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guerra e os diversos níveis da sociedade e da cultura, sua importância 
na diferenciação da sociedade tribal, na classificação social dos ho
mens, etc. - puderam ser amplamente descritos e, com f reqüência, 
fundamentados com boa documentação empírica. No plano da expla
nação interpretativa, algo ficou a desejar, especialmente no que con
cerne à explicação causal do comportamento guerreiro. As descrições 
dos cronistas não chegaram a compreender todos os aspectos das ceri
mônias do sacrifício humano e ·da antropofagia, sendo mais ou me
nos lacunosas na ordenação delas no tempo e no relato da atualiza
ção concomitante de comportamentos míticos. Apesar disso, como o 
propósito da análise apanhava essas cerirnônias tangencialmente, tais 
dificulda·des puderam ser superadas mediante o tratamento analítico 
dos motivos e efeitos da guerra, que não caíam na esfera de consciên
cia social, mas eram essenciais para a preservação do padrão de equi
líbrio da sociedade tupinarnbá e da forma correspondente de solida
riedade tribal. Assim, graças às possibilidades interpretativas abertas 
pelo método funcionalista, foi possível chegar a urna explicação causal 
da guerra. A seguinte fórmula exprime sinteticamente esta explica
ção: a guerra tupinambá era o efeito de uma aplicação mágico-reli
giosa do princípio de recíprocidade, 032> e deixa entrever que a guerra 
envolvia uma definição social do inimigo, pelos agentes aborígenes, a 
qual era muito importante para a manifestação dos motivos internos, 
que criavam a necessidade da guerra, para a projeção dos antagonis
mos na direção dos grupos hostis e para o desenvolvimento da cha
mada "guerra primitiva" em uma direção militar (ou, melhor, da 
"guerra verdadeira"). Como ·deveria ser de p.raxe invariável em con
tribuições dêsse gênero, tôdas as evidências explicativas, de interêsse 
teórico mais amplo, foram formuladas explicitamente e enumeradas de 
modo sistemático, em função do seu valor positivo, sucessivamente: 
para o conhecimento da guerra na sociedade tupinambá; para o· co
nhecimento da sociedade tupinambá, vista através de uma instituição 
fundamental em sua dinâmica interna; e para o conhecimento da 
guerra, como fenômeno social e cultural. (I33) 

Na segunda possibilidade lógica de exploração da explanação in
terpretativa, a construção da inferência indutiva e o nível de abstração 
das generalizações são regulados pela noção de tipo. Isso quer dizer 
que as explicações empiricamente fundadas e logicamente legítimas 
podem ser válidas para todos os sistemas culturais concretos que apre
sentem, dentro de certos limites, um determinado número de caracte
res essenciais comuns. Seria i~útil examinar aqui as orientações me
todológicas que têm presidido às tentativas de formação de tipos na 

(132) Florestan Fernandes, A Função Soci11f. d11 Guerra na Sociedade T11pina1nbá1 

pág. 323; grifado no texto. A discussão e fundamentação dessa definição é feita a seguir, 
cf. págs. 323·343. 

( 133) Idem, págs. 344-367. 
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etnologia e que ordem de p·roblemas elas visaram de preferência -
tanto na delimitação de conceitos e na caracterização do que Burgess 
chamou de .. tipos empíricos", quanto na constituição de gradientes e 
na classificação de povos e de culturas. Isso porque seria impossível 
exemplificar os reflexos de tais orientações na etnologia brasileira. 
De fato, a elaboração tipológica só foi explorada em uma investiga
ção de Egon Schaden, na forma de caracterização de traços típicos da 
mitologia heróica em algumas culturas indígenas. (134) 

:n evidente que Schaden se d.efrontou com certas dificuldades em
píricas e que estas delimitaram mais do que seria conveniente os p·ro
pósitos teóricos de sua investigação. Do ponto de vista que tomou, 
interessava considerar a mitologja em têrmos de suas vinculações com 
a organização social e com a configuração <la cultura. Porém, se são 
muitas as mitologias indígenas conhecidas etnogràf icamente, poucas 
poderiam ser tratadas daquele ponto de vista, em virtude de insufi
ciências da documentação etnológica sôbre os demais aspectos do sis. 
tema sócio-cultural, a serem considerados. Estavam fora de cogitação, 
em particular, a seleção racional de culturas cujas mitologias heróicas 
mereces.Sem ser caracterizadas tipicamente, e tôda espécie de elabora
ção tipológica de intuitos classificatórios. Daí só restar uma alterna
tiva: a escolha de mitologias heróicas que, além de analisáveis fun
cionalmente, possuíssem um significado típico presumível, em face da 
organização social e da configuração cultural nas quais se integrassem. 
Graças à utilização do método funcionalista, as possibilidades abertas 
por essa alternativa foram brilhantemente aproveitadas, seja na elabo
ração interpretativa dos caracteres típicos diferenciais das mitologias 
heróicas analisadas, seja no tratamento dos caracteres comuns das mes
mas, que revelaram alguma importância explicativa. 

Entre os resultados gerais da investigação, cumpre especialmente 
ressaltar: 1) a explicação dos movimentos messiânicos entre os Tupi 
e os Guarani, a qual, além de salientar a conexão positiva do messia
nismo com o mito do herói" civilizador, demonstra que os surtos mes
siânicos se ligavam à atuação de fatôres inerentes à vida mágico-reli
giosa e à tradição mítica daqueles povos; 2) a evidência do caráter 
recíp,roco das relações entre a mitologia heróica, a organização social 
e a configuração cultural, comprovada diante de sistemas sócio-cultu
rais tão diversos (como os dos Kaduveo, dos Bororo, dos Kaingang, 
dos Apapokuva, dos Mundurukú, dos Tukano; 3) a demonstração da 
hipótese de que os traços tipicamente característicos de qualquer mi
tologia heróica não depende apenas da herança mítica, mas também 

(134) Egon Schaden, "Ensaio Etno-sociológico sôbre a Mitologia Heróica de algu
mas Tribos Indígenas do Brasil" , Sociologia, 1945, vol. VII, n. 4, págs 3-172. Em Aspec-
tos Fundamentais da Cultura Guarani, o mesmo método de caracterização típica foi em· 
pregado para reconstruir um sistema sócio-cultural e evidenciar a configuração cultural 
corresponden te. 

l 
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- e principalmente - das funções que ela desempenha na dinâmica 
do sistema sócio·cultural (o· que faz com que, mesmo nos elementos 
comuns, as mitologias heróicas se distingam tipicamente umas das ou· 
tras); 4) a identificação da mitologia heróica como uma polarização 
fundamental da cultura e como uma fôrça construtiva no seio da so
ciedade. Eis o que escreve sôbre êste ponto: "Entre as tribos indí
genas sulamericanas, pelo menos na medida em que foram considera
das neste ensaio, os mitos heróicos. ocupam uma posição de excepcional 
relêvo n.o conjunto das tradições tribais. E podem ser considerados 
como necessidade para o grupo, porquanto lhes cabe a função primor
dial de exp·rimir o "valor social" da cultura peculiar ao grupo e de 
legitimar, assim, o padrão de comportamento tribal, os valores mo· 
rais e as instituições fundamentais da sociedade". (135) 

A terceira possibilidade lógica da explanação interpretativa abran· 
ge a maior parte dos chamados "trabalhos teóricos" na etnologia. 
Nêles é dominante quer a idéia de delimitar ou de verificar empiri
camente o sentido de conceitos básicos, quer o propósito de construir 
teorias válidas para grupos particulares de f enômenos, por meio do 
método comparativo ou da sistematização teórica de conhecimentos 
obtidos anteriormente. O Memorandum on the Study of Accultura· 
tion, de Redfield, Linton e Herskovits já se tornou um exemplo clás
sico para a primeira alternativa. As teorias que tomam por objeto 
grupos particulares de f enômenos, por sua vez, conduzem a explica
ções mais gerais e abstratas que as explanações. interpretativas concer
nentes a sistemas culturais concretos ou a tipos. Com f reqüência, am· 
bos surgem como unidades de investigação nas elaborações teóricas 
que procedem comparativamente (como por exemplo nos estudos de 
Radcliffe-Brown, de Lévi-Strauss e de Murdock, sôbre o parentesco). 
O mesmo ocorre, por outras razões, · com a sistematização teórica que 
vise integrar os resultados positivos de .diferentes investigações. O 
objeto dela ou pressupõe uma sondagem vertical dos diferentes níveis 
de organização e de integração das atividades humanas, vistas nos 
aspectos comuns e gerais através da noção de sistema (como nos tra
balhos de Thurnwald sôbre a economia e a psicologia de povos pri
mitivos), ou concentra a atenção do investigador nos processos que 
podem. operar de modo universal, dadas certas condições, produzindo 
efeitos da mesma natureza, ainda que variáveis em suas repercussões 
na organização dinâmica da personalidade, da cultura e da sociedade 
(o que pode ser ilustrado pelos ensaios de Linton sôbre aculturação). 
Apenas ·duas contribuições permitem situar a produção de etnólogos 
brasileiros em face de semelhantes possibilidades lógicas da explana
ção interpretativa. Trata-se da análise ·do conceito de aculturação e 
suas implicações, realizada por Emílio ·Willems; (136) e de um estudo 

(135) Idem, pãg. 160. 
( 136) Emílio WiUems, A Aculturação dos Alemães no Brasil, pág!. 11·46. 
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de Gioconda Mussolini, sôbre as noções de moléstia e morte entre 
os Kaingang e os Bororo, (l37) que cabe aqui em virtude do tipo de 
tratamento dado às inferências de caráter geral. 

Na análise de Willems, é tão importante o esfôrço pela precisão 
terminológica, quanto a atitude crítica, assumida diante das diversas 
possibilidades teóricas de combinação de têrmos básicos em esquemas 
conceptuais. Para isso, contou com um excelente sistema de referên
cias empíricas, pois as situações vividas pelos imigrantes alemães, nas 
comunidades de origem ou no B·rasil meridional, permitem examinar 
uma gama extremamente variável de condições, fatôres ou efeitos da 
dinâmica da cultura, associados a contactos raciais e culturais. O ful
cro da análise convergiu para a delimitação conceptual de três têrmos 
básicos: socialização, assimilação e aculturação. Através do primeiro 
conceito, é possível descrever o processo psico-social de formação da 
estrutura da personalidade, mediante o ajustamento dos indivíduos às 
situações sociais de existência e a incorporação simultânea de padrões 
de comportamento e de .valores sócio-culturais. Em contraste, ·"a assi
milação se afigura como processo sócio-psíquico que transforma a per
sonalidade". (13s> Essa maneira de encarar e de resolver o problema 
envolve duas conseqüências : 1) co·mo processo social, a assimilação 
preenche as mesmas funções dinâmicas que a socialização; 2) mas se 
desenvolve em condições diversas, pois resulta de necessidades criadas 
por situações novas de existência, enfrentadas pelos indivíduos em vir
tude da transplantação, as quais exigem a reeducação da capacidade 
de reagir aos estímulos externos do meio ambiente, às condições da 
vida societária e às expectativas de comportamento. Bsse ân.gulo de 
focalização .do fenômeno favorece sobremaneira duas. persp·ectivas de 
abordagem da dinâmica cultural. Em primeiro lugar, oferece uma 
posição frutífera para a observação, descrição e interpretação dos as
pectos dinâmicos da mudança social e cultural, especialmente dos 
relacionados com os f enômenos de desorganização e reorganização da 
personalidade. Em segundo lugar, permite acompanhar e reter, de 
modo extremamente vantajoso para o observador, os efeitos das con
dições emergentes de existência social na preservação, aquisição ou 
alteração de elementos culturais. Abstraindo tais efeitos das condi
ções em que se produzem, o investigador pode descrever e interpretar 
univ~amente os processos que se manifestam no nível da reintegra
ção da cultura. Em· suma, leva a conceber os dois processos, de 
assimilação e de aculturação, como simultâneos e complementares. 
"Uma vez que tôda transmissão de dados culturais através de contac-

(137) Gioconda Mussolini, "Os Meios de D efesa contra a Moléstia e a Morte em 
duas Tribos Brasileiras: Kaingang de Duque de Caxias e Bororo Oriental", Re11ista do 
Arquivo Municipal, São Paulo, 1946, vol. CX, págs. 7-152; cf. também "Notas sôbre os 
Conceitos de Moléstia, Cura e Morte entre os Indios Vapidiana", Sociologia1 1944, vol. VI, 
n. 2, págs. 134··155. 

(138) Emílio Willems, " Ac11lt11ração dos Alemtí.es no Brasil, pág. 31. 



74 F LORESTAN FERNANDES 

tos sociais diretos e contínuos afeta as. atitudes das personalidades 
atingidas, está claro que aculturação e assimilação são conceitos co• 
ordenativos, correlativos e co·mpletivos. Ambas são aspectos do mes
mo processo: a assimilação é o seu aspecto .. subjetivo" porque en: 
volve a personalidade; a aculturação lhe representa o aspecto .. obje
tivo" porque afeta os valores culturais. Ambas são comparáveis a 
anverso e reverso da mesma medalha. Â vista disso parece necessá
rio restringir o conceito de aculturação às mudanças nas configura-. 
ções culturais de dois ou mais grupos que estabelecerem contactos 
diretos e contínuos". (139) 

No trabalho de Gioconda Mussolini revela-se a intenção de supe
rar as limitações reconstrutivas do antigo estilo de análise etnológica 
comparativa, sem pôr em risco, contudo, as perspectivas de explicação 
generalizadora, que êle continha. Por isso, para conhecer a natureza 
das representações sôbre as moléstias e dos meios empregados para 
combatê-las, as conexões daquelas e dêstes com· a tecnologia, o pen
samento consciente, a magia e a religião, preferiu tratar do tema 
através de duas culturas (a dos Bororo e a dos Kaingang). Mas, 
na elaboração interp·retativa dos materiais, procurou passar r gradati
vamente das tarefas de reconstrução, para as de comparação e· final
mente para as evidências capazes de fundamentar explicações genera
lizadoras. Estas são formuladas de maneira sintética, compreendendo 
tanto as formas de objetivação cultural dos processos de representa
ção e de ·cura das moléstias, quanto as conexões dêles :com a estru
tura social e com a cultura. Certos resultados acentuam e particula
rizam noções bem conhecidas, sôbre as relações de complexos cultu
rais com a organização da sociedade e da cultura. O mesmo não se 
poderia dizer de outros, que· procuram situar a natureza dos proces
sos terapêuticos ou a função dos rituais de cura. Quanto ao pri
meiro ponto, a investigadora salienta que .. os conceitos de causação 
da moléstia e da morte acarretam os processos. de diagnose e de 
prognose e, finalmente, as práticas de cura que, .mesmo tendo pouco 
em comum com os nossos remédios, podem ser encaradas como cons
tituindo um sistema definido de terapêutica". (140) Quanto ao segundo 
ponto, interpreta as práticas de cura de modo a evidenciar que elas 
visam remover a condição disnômica, acarretada pela doença, a qual 
afeta o grupo através da incapacidade da pessoa doente de manter 
o ritmo regular de participação da vida social. 

Depois dessa longa digressão, em que foram examinados os prin
cipais focos de elaboração teórica das investigações etnológicas mais 
recentes no Brasil, parece que não seriam demais algumas reflexões 
de ordem crítica. A primeira verificação que se impõe: as investi-

( 139) Idem, pág. 37; grifos no texto. 
(140) Gioconda Mussolini, "Os Meios d e Defesa Contra a Mol.éstia e a Morte cm 

duas T ribos Brasileiras" , pág. 131. 

.. 
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gações revelam extrema dispersão. O pior é que se trata de uma 
dispersão que assume a forma de uma rosca sem fim. Como as áreas 
passíveis de investigação são mais ou menos virgens, é difícil sopitar 
a volúpia pela pesquisa · dos campos e dos problemas inexplorados 
ou negligenciados. Isso dá às tarefas de reconstrução uma preemi
nência que é sempre f atai ao aproveitamento sistemático dos resulta
dos positivos de qualquer investigação. A segunda .verificação dirige 
nossa atenção para o reverso da medalha: o que existe atrás dessa 
extrema dispersão? ~ mais ou menos evidente que a ela não se as
socia nenhuma tendência séria de integração teórica dos resultados 
das. investigações. Com f reqüência, cada investigador traz consigo 
um estoque de idéias novas, sendo-lhe pouco importante a tarefa de 
ligar suas pesquisas com outras já empreendidas ou em curso. Dou
tro lado, os alvos teóricos não são bastante fortes para compelir os 
investigadores a fazer, das diversas. pesquisas que realizam, etapas su
cessivas. de uma carreira científica uniforme. Percebe-se que a trans
ferência de uma área de pesquisa para outra po~e processar-se com 
a mesma facilidade com que se substituiu um terno velho por um 
novo. Técnicas e métodos de investigação, propósitos teóricos, até 
parte do jargão científico, encontram prontos substitutos. A terceira 
verificação, por fim, diz respeito à ausência de padrões cooperativos 
de trabalho científico. A exposição anterior deve ter insinuado que 
a colaboração de especialistas se realiza sob duas condições: ou nasce 
de obrigações acadêmicas, e nesse caso é produto da dependência do 
estudante em· face do mestre; ou lança suas raízes em relações acadê
micas prévias, mais ou menos bem· sucedidas.. Nem os pesquisadores 
que lidam com problemas similares ou que trabalham nas mesmas áreas 
procuram entrozar-se no clima de preocupações dos demais colegas. 
Em conjunto, êsses traços sugerem que o longo caminho, percorrido 
em tempo tão cu.rto, é ainda insuficiente para colocar a etnologia no 
estado de uma disciplina científica realmente madura. E que a etno
logia brasileira sofre de uma espécie de umoléstia infantil", que só é 
grave porque os especialistas teimam e·m ignorá-la, por se acharem 
identificados con1 os progressos teóricos conseguidos em outros países. 

V - CONCLUSÕES 

São evidentes os traços que caracterizam a renovação dos estudos 
etnológicos no Brasil. Em menos de meio século, a etnologia se tor
nou uma disciplina integrada à vida universitária, à atividade prática 
ou de pesquisas de instituições oficiais ou particulares, e um setor 
regular de produção científica, que absorve a capacidade de trabalho 
de especialistas nacionais e estrangeiros. O aspecto mais significativo 
da renovação dos estudos etnológicos está, porém, no aparecin1ento 
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de condições favoráveis à difusão e à p·rática ·dos ideais e das técni
cas positivos de investigação etnológica. Entre os investigadores pio
neiros, ·de nacionalidade brasileira, ela foi explorada como instru
mento racional de consciência e de explicação da realidade brasileira. 
Semelhante· preocupação fundamentava um tipo de manipulação dos 
dados, que prescindia da análise sistemática em benefício da explica
ção baseada em evidências empíricas circunstanciais. No presente, os 
alvos teóricos da análise etnológica são percebidos e aspirados com 
clareza, revelando-se tanto nas, tendências à exploração sistemática da 
pesquisa histórica e da pesquisa de campo, quanto nas ·disposições à 
elaboração interpretativa das evidências. empíricas, selecionadas através 
delas. Todavia, os alvos teóricos predominantemente associados à aná
lise etnológica são ainda os que derivam das tarefas de reconstrução 
e de descrição de totalidades ou de segmentos culturais. Tomando-se 
como ponto de referência os dois tipos básicos de manipulação empí
rico-indutiva de explicação etnológica, verifica-se que as contribuições 
que tendem para o padrão de explanação descritiva da realidade são 
mais numerosas e abrangem maior variedade de centros de inte·rêsse 
que as tentativas que se caracterizam pelo recurso rigo·roso a alguma 
das modalidades de explanação interpretativa. 

Isso traduz um estado de fato, no qual se patenteia com nitidez 
relativo divórcio entre os fins empíricos específicos das investigações 
e os alvos teóricos mais gerais da explicação científica. Nessas condi
ções, a transformação da pesquisa de campo e da pesquisa de recons
trução histórica, pelo influxo do padrão positivo de pesquisa funda
mental (que relaciona de forma equilibrada e interdependente os fins 
empíricos específicos aos alvos teóricos mais gerais das investigações 
e111pírico-indutivas), encontra sérios obstáculos no próprio estilo de 
labor etnológico que logrou decidido predomínio. Na :verdade, seria 
impossível que as coisas se passassem, de outro modo e o próprio 
interêsse devotado às conseqüências teóricas da investigação etnoló
gica sugere que êsse estado será vencido lentamente, com o apareci
mento de condições mais propícias de trabalho. 

A n.osso ver, nenhum, progresso será duradouro e efetivo se os 
etnólogos brasileiros não se empenharem diretamente na alteração do 
estilo dominante de labor etnológico. B óbvio que no terreno do 
financiamento das investigações etnológicas e da criação de maiores 
possibilidades de pesquisa êles nada ou muito pouco podem fazer. 
A mudança, nessa área, se subordina à própria capacidade da socie
dade brasileira de se ajustar institucionalmente às exigências da civi
lização científica e do mundo moderno. Contudo, na esfera da orga
nização da pesquisa científica êles tudo podem e depende inteiramente 
das iniciativas que tomarem: a) o melhor aproveitamento dos recur
sos financeiros acessíveis e das oportunidades atuais de pesquisa; b) 
a transformação do padrão dominante de trabalho no sentido indica-
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do. Para atingir êste objetivo, que é verdadeiramente essencial, seriam 
:recomendáveis iniciativas renovadoras em três setores concomitantes. 

Em primeiro lugar, é preciso· intervir no setor universitário, de 
modo a completar a formação cientifica do etnólogo e adestrá-lo real
mente como pesquisador. Para isso, seria indispensável recorrer à 
experiên:cia inglêsa, de recrutamento das vocações mais sólidas e de 
inclusão, no período formal de aprendizagem, de uma pesquisa com
pleta. Depois de uma prova desta ordem, o candidato ·bem sucedido 
é capaz de se representar melhor os ideais e os alvos da investigação 
científica no campo da etnologia, adquirin.do além disso maior domí
nio sôbre o· aparato conceptual e m·etodológico da investigação etno
lógica. Em' segundo lugar, exatamente po·rque não dispõe de recur
sos e de oportunidades existentes em países mais ricos e melhor apa
relhados para a investigação etnológica, o etnólogo brasileiro enfrenta 
a necessidade de definir conjuntamente, com igual clareza, todos . os 
alvos e implicações das pesquisas a serem empreendidas. Os fins em
píricos específicos, os alvos teóricos mais gerais e as possibilidades 
práticas de cada investigação precisam ser postos em relêvo, exami
nados piacientemenle e p·ondera·dos comO' obietivos igualmente essen..,. 
ciais. E isso não apenas como critério de escolha do objeto a ser 
pesquisado ou dos problemas a serem analisados, mas também, e 
principalmente, como critério de realÍztlfão. Por aí será possível mo
dificar o padrão dominante de investigação etnológica e encaminhá-lo 
na direção po modêlo positivo. de pesquisa fundamental. Em terceiro 
lugar, parece necessário assumir uma atitude· crítica a respeito da ten
dência e encarar a etnologia come> uma. disciplina plenamente consti
tuída. A maior parte das soluções. de problemas básicos - relativos 
à terminologia, às técnicas e aos métodos de investig.ação, aos méto
dos de interpretação, aos princípios que devem· regular a sistematiza
ção teórica, etc. - se apresentam com o duplo caráter de aproxima
ções e de tentativas, pondo-se de lado os méritos que possam ter. 
Estamos longe das grandes sínteses das matérias científicas mais ama
durecidas, sínteses essas que constituem o ponto de partida inevitável 
das investigações originais. Portanto, seria conveniente que êsse fato 
fôsse tomado na devida conta, no planejamento e realização de uma 
pesquisa ou no aproveitamento sistemático ·de seus resultados. No 
estado em que a etnologia se acha presentemente, o que mais importa 
é a aplicação construtiva da cap·acidade criadora e inventiva dos in
vestigadores. Ainda que a comunicaçã<> entre os ·diversos grupos de 
produção etnológica seja indispensável e deva manter-se em nível ele
vado de cooperação científica, não há dúvida de que o apêgo dema
siado estrito a uma disciplina intelectual rígida é antes prejudicial 
que útil ao progresso da etnologia. Por isso, a tendência a consi
derar certos · especialistas ·como autorid'ades, a reproduzir pura e sim
plesmente· os procediment~ ·de investigação por êles recomendados, 

1 
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a tomar os resultados de suas investigações como umetas" a atingir 
(e não como modelos de trabalho, passíveis de retificação e melhoria)~ 
é contraproducente, inclusive para o progresso da etnologia como 
ciência. Dentro de tal clima de emulação intelectual, o investigador 
pode perfazer com precisão e ·com rigor suas tarefas mínimas. Difi
cilmente poderá realizar, entretanto, os ideais supremos da investiga
ção ·científica . 
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