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A ETN;OLOGIA BRASILEIRA NOS úLTIMOS ANOS 

por 
EDUARDO GAl.vÃo 

Nos últimos anos tem repontado uma série de artigos 
e ensaios, críticos ou informativos sôbre o que se faz ou se 
fêz em etnologia brasileira. Embora concordantes em suas 
linhas gerais, refletem tendências e preocupações pessoais 
do autor para com determinadas orientações e abordagens 
metodológicas, de onde a ênfase variável sôbre os chamados 
"problemas" da etnologia brasileira. Independente disso, po
rém, procura-se adotar ou fazer adotar uma disciplina de 
pesquisa. Isto, no sentido de promover uma melhor orden~ 
ção da investigação antropológica. Em outros têrmos, eco
nomia de trabalho, ao mesmo tempo que ferir os problemas 
realmente significativos do ponto de vista conceptual. 

Característica dessa tendência foi a criação, ao tempo 
da III Reunião da Associação Brasileira de Antropologia em 
:Recife, de uma Comissão Coordenadora de Pesquisas. t!sse 
impulso coordenativista resultou, não de iniciativa individual, 
mas foi imposto pelo próprio avanço metodológico em nosso 
meio, e pelo sentido de responsabilidade profissional diante 
do ponderável investimento financeiro em pesquisas. 

De raros centros de investigações, geralmente museus de 
pequena dotação orçamentária, reclamando mais do que pes
quisas, o enriquecimento de suas coleções etnográficas, pas
samos a uma fase de criação de instituto de pesquisas em 
ciências sociais. Sem se perder a especialização, derruba-se 
um pouco da antiga compartimentação, a do etnógrafo, do 
antropólogo, do arqueólogo e do sociólogo. Caminha-se para 
aquilo que se está chamando de Ciências do Homem. 

Ampliou-se também, o mercado de trabalho e as possi
bilidades de treinamento. Foi importante a criação de orga
:nizações como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô
nia, órgão do Conselho Nacional de Pesquisas, que inclui 
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.uma Divisão de Antropologia, sediada no Museu Paraense 
.Emílio Goeldi (Belém), com capacidade de pesquisa e de con
cessão de bôlsas de estudo. O Instituto de Ciências Sociais 
(UB), também recentemente criado, tem patrocinado e fi-
nanciado pesquisas e cursos. O Centro Brasileiro de Pesqui
_sas Educacionais (Rio) teve notória atuação na formação 
do pessoal especializado e no empreendimento de pesquisas, 
.que embora orientadas para problemas de educação, trou
_xeram bom conhecimento sôbre áreas como a do Baixo Ama
.zonas. Outro organismo a se mencionar é o Centro Latino
.Americano de Pesquisas em Ciências Sociais (Rio), que tem 
.atuado sobretudo como financiador e orientador de estudos 
sociais. A Fundação para o Desenvolvimento da Ciência 
(Bahia) foi responsável pelo primeiro programa interdisci
_plinar de estudo de comunidades rurais, juntamente com a 
Universidade de Columbia (USA). Outros institutos como 
.o Joaquim Nabuco (1Recife) e aquêles ligados a Universidades, 
.como as de Paraná, Pará, Minas Gerais, Ceará, Rio Grande 
.do Norte, e as de São Paulo, situam-se entre os mais atuantes. 

Além dêsses, temos organizações pioneiras como o Museu 
.Nacional, lider na tradição de estudos etnológicos e arqueo
Jógicos no Brasil, agora também integrado no campo da 
Jingüística com o grupo do Summer Institute of Linguistics; 
o Museu Paulista que embora à falta de recursos, subsistiu 
pela teimosia e trabalho de Herbert Baldus. 

Contam-se ainda as Faculdades de Filosofia, e centros, 
.como a Fundação Escola de Sociologia e Política de São 
.Paulo, a cadeira de Antropologia da Faculdade de Filosofia 
de São Paulo, que não obstante os entraves do~ antigos cur
_rículos, agora modificados pela "Diretrizes e Bases", que dei
.xavam a antropologia a reboque de disciplinas, como geogra
fia e história, representaram papel importante na formação 

.de pessoal e na emulação de pesquisas. 

O fato mais nôvo é o da criação do Centro de Estudos 
<de Cultura e Línguas Indígenas do Brasil, da Universidade 
,.de Brasília, que iniciará, ainda êste ano, um programa abran
_gendo a área do Brasil Central e da Amazônia. 

No setor de trabalhos realizados, vamos encontrar como 
.lllelhor fonte informativa os ensaios de Herbert Baldus, Flo
restan Fernandes e Egon Schaden. O primeiro com a sua 

·"Bibliografia Crítica", ferramenta de trabalho indispensável 
em nosso campo, e de cujos objetivos melhor diz o autor -

"''~ste livro trata das notícias dadas pelos brancos acêrca dos 
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índios do Brasil. Também das interpretações que _ tais no- . 
tícias sofreram entre aquêles". 1785 entradas com verbetes 
críticos sôbre o que havia de significativo na etnologia bra-· 
sileira até 1953, são reunidas sob aquela simplicidade de 
apresentação. Bibliografia essa acrescentada e revista em 
comu·nicação à V Reunião da ABA, pelo mesmo autor. 

t:sses autores analisam a contribuição dos cronistas dos 
primeiros séculos -da colonização, a informação mais siste
matizada dos naturalistas-viajantes e etnógrafo~ do século 
XIX, e finalmente, o progresso marcante dêstes últimos trin
ta anos. Salientam a passagem de uma "história natural'_,. 
de povos indígenas para o exame e análise crítica do fenô
meno cultural. Ao mesmo tempo que a preferência por abor
dagens, segundo a época, difusionista, histórica, funciona-
lista, e os chamados estudos de aculturação. Um fato mar-· 
cante é a superação dos trabalhos de gabinete ou de "viagens· 
de reconhecimento", pelo trabalho de campo, inspirado nos. 
moldes dos· antropologistas amerieanos e inglêses. As socie
dades indígenas deixaram de ser compreendidas como uni-· 
dades exóticas ou isoladas, para serem analisadas do ponto 
de vista de sua ação e reação entre si ou ao c·on tacto com· 
a . sociedade nacional. 

Há que acrescentar uma série de trabalhos recenteS" 
já editados, ou dados a publicidade em notas -prévias e arti
gos. Entre os mais importantes podem ser mencionados os 
de Schaden sôbre mitologia e cultura tupi-guarani, Murphy, 
sôbre religião e cultura munduruku, Leacock, a sociedade 
maué; Crocker, mudança cultural dos Canela; Carneiro e' 
Dole, índios xinguanos; Frikel, grupos caribes da Guiana Bra-· 
sileira; Becher, sôbre os Surara e Pakidai (Xirianá-Waiká) 
do território do Rio Branco; Moreira Neto, índios Kaiapó;· 
os do grupo liderado por Roberto Cardoso de Oliveira e cons
tituído por Lai'aya, Matta e Melatti, com interêsse es:pecí-
fico nos Terena, grupos do Brasil Central e Tukuna; e os 
do pessoal do Museu Goeldi, com Galvão, Frikel, Arnaud, 
Figueiredo e Diniz sôbre grupos das áreas Norte--Amazônica 
e Xingu-Tocantins. 

É de se mencionar ainda, o que Steward e Faron, cha-
.maram de "sumário" do Handbook of South American In
dians - "Native peoples of South America". Seguindo a~ 
orientação do Handbook, porém com a informação etnográ
fica reduzida -ao essencial, preocupa-se mais com a redefi
nição dos tipos de cultura. Sobretudo com respeito aos cha
mados "marginais", que na obra original reunia um grupo--· 
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de culturas assim arbitràriamente classificadas. O quadro 
apresentado sugere amplas possibilidades para a investiga-. 
ção de problemas etno-históricos e da relação cultura-am
biente. 

Em contraste com a relativa ausência de estudos gerais 
sôbre o indígena brasileiro, ampliou-se muito o conhecimento 
específico de tribos. A começar pelos trabalhos pioneiros de 
Nimuendajú, e. nos referimos especialmente à sua fase de 
associação com Lowie, e continuando com aquêles promovi
dos ou realizados por Baldus e o grupo de São Paulo, os ame
ricanos ·com Wagley, Oberg e Watson, e essa geração que já 
vem depois de 1950, o grupo do Museu Nacional e do Museu . 
do índio. É nêles, marcante a preocupação pelo processo de 
cultura indígena em mudança. A intensificação de contac
tos entre as sociedades indígenas e a nacional, ao mesmo 
tempo que a chamada de atenção para êsses problemas de 
mudanças, condicionam a ênfase sôbre os aspectos de acul
turação. Mais recentemente, tem sido objeto de debate . o 
destino de culturas tribais em têrmos de sua acomodação ou 
assimilação pela nacional. 

Mas os estudos de aculturação sofriam de várias limi
tações. Focalizavam apenas um aspecto do processo mais .. 
amplo de mudança e transição cultural. Aquêle induzido 
pelo contacto direto e permanente entre duas sociedades. 
As demais modificações eram atribuídas a mecanismos de di
fusão ou vagamente explicadas em têrmos de estrutura in
terna. 

Outra limitação se _encontra na escolha mais ou menos 
"randô1nica" de situações de aculturação. São ainda fracas 
as tentativas de comparação sistematizada, ao mesmo tempo 
que a penetração histórica da situação estudada é, via de 
regra, pouco aprofundada. 

Todavia, êsses estudos contribuíram positivamente para 
melhor compreei1São da dinâmica da mudança, da definição·. 
de uma variedade de situações de contacto e para a recons
tituição de configurações sócio-culturais indígenas em pro- . 
~esso de desorganização. O número e a qualidade dessas pes
quisas já permite, inclusive, o reestudo de alguns grupos e 
a observação de mudanças a curto prazo, como nas pesqui
sas recentemente realizadas por Crocker, Matta e Melatti 
sôbre grupos Timbira (Canelas, Apinayé e Krahô) antes es
tudados por Nimuendajú. Tentativas pioneiras, nesse sen
tido, já haviam sido realizadas por Baldus, Wagley, Schaden 
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·e Ribeiro, porém, restritas a aspectos parciais de culturas 
reorno a Karajá, Kaingang, Boróro, Tapirapé e Kadiweu. 

Não obstante a soma crescente do conhecimento etno
;gráfico, nota-se' ainda certa relutância da parte de nossos 
·etnólogos a se lançar a problemas de generalização. 

Um dos fatôres adversos a tentativas mais adequadas 
'.de generalização, tem sido a premissa do chamado "mosaico 
·cultural indígena", a qual tem levado a maioria dos etnó
logos a não se preocupar, ou mesmo se opor, a esquemas 
•classificatórios de definição mais precisa que os de base lin-
güística. Essa posição tem, a nosso ver, muito de contradi
tória, pois ao mesmo tempo que se admite o "mosaico'', pro
clama-se a "uniformidade" cultural dos grandes grupos lin
igüísticos, sem o devido exame de fatôres co~o os de ordem 
·cultural, histórica, geográfica, e mesmo lingüística (veja-se 
'º caso dos chamados "tupis puros" e '°'tupis impuros"), ·ou 
que se tenha procedido a uma síntese dos elementos real
mente significativos na definição de uma chamad,a cultura 
tupi, caribe, aruak, etc., afim de que então as variantes cul
turais pudessem efetivamente ser encaradas como subcul-
turas. A recente classificação lingüística, proposta por Green-
·berg, incluindo tupi e aruak em um bloco "andino-equa
torial", e os jê-pano-caribes em outro, altera de modo subs
'tancial as inferências culturais que se derivavam das classi
-ficações lingüísticas tradicionais. 

Entretanto, já se possui vários esquemas classificatórios 
de culturas indígenas com base em tipos de culturas, ou em 
·áreas culturais, que acentuam ou a recorrência de regula
ridades ou a distribuição espacial de similaridades. 

A classific·ação com base em tipos de cultura, melhor 
delineada por Steward, dado o seu esquematismo (salientado 

··pelo próprio autor) e o seu nível de general~ação, se repre~ 
sentando uma inovação conceptual para a análise do desen
volvimento das culturas indígenas sul-americanas, quando 
-aplicada a problemas de horizonte histórico e geográfico, 
mais limitado como o das sociedades tribais brasileiras, re-
sultava de pequeno alcance metodológico. Revisado pelo au

·tor, em seu recente "Sumário", desperta maior interêsse pelo 
·desdobramento dos tipos em unidades analíticas de melhor 
·compreensão e definição. Um dos problemas mais sugestivos 
que apresenta é o da relação ambiente-cultura, e a possibili;.. 

·dade de se penetrar no desenvolvimento histórico-cultural 
dos povos da floresta tropical. :msse tipo de cultura foi pri

:mitivamente encarado como resultante da deculturação ou 
·Simplificação de elementos circum-caribes ou sub-andinos. 

• 
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. Os esquemas de áreas culturais ressentem-se, também, 
de certo esquematismo e ainda não foram elaborados com a 
:suficiente penetração histórica. Naquele que apresentamos 
.(1960), limitamos o delineamento a partir de 1900, quando 
as províncias culturais indígenas já se encontram na feição 
atual. (*) É preciso avançar de pelo menos dois séculos sôbre 
aquela data limite, utilizando meios como a informação ar
queológica, históric·a e a própria reconstituição das tradições 
tribais, tal como sugere Frikel. Como tal, as divisões em 
áreas sejam as de Steward, · Murdock ou as nossas, represen
tam hipóteses de trabalho. 

A ênfase comparativa, tem por outro lado contribuído 
-para melhor definição das .. situações de contacto entre gru
pos tribais e a sociedade nacional. Contrastando com apre

~missa do "mosaico cultural" indígena, demonstrava-se pouca 
preocupação pela caracterização da cultura brasileira em suas 
·variantes históricas ou regionais. Enquanto de um lado, a 
.cultura do grupo tribal era descrita em detalhe e reconsti
·tuída naqueles aspectos já desgastados pela exposição aos 
impulsos aculturativos do branco, de outra, a cultura nacio-

:nal era tomada como uma constante. 
Impunha-se a necessidade de uma melhor caracterização 

-das diferentes formas de sociedade rural, atuantes no pro
(cesso de aculturação indígena, elemento indispensável para 
~e aferirem os fenômenos ·de mudança e transição. Elemento 
complementar; igualmente importante, é a natureza da si

·tuação de contacto, a qual pode ser bastante variável, mesmo 
em áreas restritas. São freqüentes os casos de grupos como 
.os Munduruku, Baniwa, Maué, cujos grupos locais revelam 
düerenças marcantes de gradação aeulturativa, devidas ao 

.contacto maior ou menor com o habitante rural, ou sua par
ticipação na economia local. 

Nesse sentido, as categorias estabelecidas por Ribeiro, 
são bastante operativas. Definem três tipos de frentes pio

:neiras, a pastoril, a agrícola e a extrativista, em que cabem 
não apenas variantes regionais como possibilidades diversas 

,de acoplação. Do ponto de referência da unidade tribal, o 
:grupo segundo sua situação de contacto, é considerado "iso
lado", em relações intermitentes, permanentes, ou já inte

:.grado. 

,.(*) Com ieso, áreas hist6ricas, como as do Brasil oriental, da costa atlêl:ntica e daa 
margens do Amazonas foram deizadas sem classificação. 
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A utilização dêsses elementos, conjugada com a identifi
cação mesmô esquemática do tipo de cultura tribal e da área 
cultural a que pertence, permite a previsão das resultantes 
aculturativas e o delineamento de um quadro de referência 
p~a o equacionamento dos problemas a serem investigados. 
A natureza e a espécie dêsses problemas será a condicinante 
do tipo de abordagem teórica a ser utilizada. 

·- -

* * * 

Atividades em curso durante o período 1962-63: 

MUSEU NACIONAL (Rio) . 
Estudos de campo entre os índios Gaviões, Asurini, Api

nayé, Krahô, Tukúna e Maxakali; índios Kaiapó em convê
nio com o "Laboratory of Social Relations", da Universidade 
de Harvard (USA); complexo artístico da área do alto Xin
gu; processo de assimilação dos Povoeiros (Rio). 

MUSEU PARAENSE "EMtLIO GOELDI'~ 

Estudos de campo entre os índios Xikrin (rio Itacaiunas), 
Gorotire e Kubenkrakegn (rio Fresco, Xingu); Asurini e Ga
viões (Tucurui, Tocantins); . Tiriyó (Tumucumaque, Pará) . . 

MUSEU PAULISTA 

Estudos de campo ent re os índios Canoeiros (Erig-tsá) 
do alto Juruena. 
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