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APRESENTACAO 

O Instituto de Ciencias Humanas e Sociais apresenta o primeiro número dos Cadernos de 
Antropologia, inaugurando um programa de divulgafiiO da sua produ~iio científica. 

Resultados de pesquisas dos docentes, artigos teóricos sobre diferentes temáticas, textos 
academicos da área de interesse podem, finalmente, chegar ao público, atestando uma atua~·iio sólida e 
densa que, até agora, esteve relegada ao silencio. 

CARLOS EDUARDO SOUZA DE CARVALHO 
Di retor do ICHS 

Cuiabá, fevereiro de 1993 





O artigo que inaugura a Série Antropologia/UFMT foi originalmente apresentado em forma de 
comunica~ao ao V. Seminário de Pesquisa do Departamento de História, em 1987. 

Resolví mante-lo sem altera~ao, pois é dessa forma que tem sido utilizado e citado pelos scus 
leitores. 

A pesquisa a que me refiro na Introdu~ao, Etnohistória do Guaporé, já foi concluída, e seus 
resultados parciais publicados no livro Guardiaes da Fronteira - Rio Guaporé, século XVIII, pela 
Editora Vozes, em 1989. 

Nenhum desses trabalhos teria sido possível sem o apoio do CNPq e do Departamento de 
História da UFMT, aos quais agrade~o. 
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INTRODU~AO 

A despeito das suas divergencias teóricas, e possível afinnar que os antropólogos concordam 
que a sua disciplina originou-se, desenvolveu-se e sofisticou-se a partir de u1na preocupa~·iio básica: a 
criarao de instrumentos teóricos e metodológicos que permitissem interpretar - e compreender - outras 
sociedades, outras culturas, em suma, o outro. Dentro da história do saber ocidental, no bojo do qua/ a 
disciplina emergiu, o outro abrangia povos diferentes da nossa sociedade, niio ocidentais, niio indus
trializados, ou seja, merecedores de epítetos sempre precedidos de um "niio" corno fonna de n1arcar a 
diferenra. Mas o exercício de reflexiio que esta empresa exigiu permitiu a construriio de ian instruniental 
que possibilita o alcance de um grau de compreensiio infinitamente maior e, nesse sentido, o outro niio é 
mais marcado pela 'diferenra', nao se reduz a exaltarao da diversidade, mas a unz sujeito cognoscível, 
passível de reflexiio analítica e interpretativa. 

Neste ensaio tive a intenriio de discutir algumas questoes básicas que concernenz a dejlniriio do 
outro. A partir de problemas teóricos próprios do campo intelectual da antropología (a minha disciplina 
de formariio), a preocupariio fundamental foi a de buscar elementos que possibilitassem u1na reflexiio 
sobre a construriio de uma etnohistória. Comecei por retomar uma discussiio - nunca esgotada - e1n torno 
de antropología e história, mas, evidentemente, sem grandes pretensoes: apenas co1no cenário de 
localizariio de alguns temas, como, por exemplo, a historiografía dentro de urna perspectiva antro
pológica. Num segundo momento, procurei trarar um breve panorama sobre alguns proble1nas teóricos 
que concernem a etnohistória, para, em seguida, abordar alguns trabalhos já realizados, en.fatizando as 
suas propostas metodológicas e identificando as principais tendencias dos pesquisadores bem conzo suas 
dificuldades mais especificas. Num terceiro momento, considerei fundamental un1a rejlexiio em torno das 
chamadas "histórias de vida", que, em muitos casos, siio instrumentos imprescindíveis para o pesquisador 
interessado em etnohistória. Finalmente, a partir do que foi visto nesses momentos distintos mas 
complementares, gostaria de apresentar urna proposta teórica para a construriio de un1a etnohistória. No 
caso, uma proposta que tenho a intenfiiO de utilizar na confecriio da "Etnohistória do Guaporé". Trata-se 
de uma pesquisa prevista para 24 meses, para a qua/ recebo financiamento do CNPq e cujos resultados 
pretendo apresentar oportunamente. Gostaria ainda de esclarecer que este ensaio nao tem a pretensaó de 
se constituir num modelo teórico para ser utilizado em campo. Longe disso, a inten(·iio é de levantar 
problemas que permitam uma explorariio heurística, passível, evidentem.ente, de serem revistos e 
rediscutidos, inclusive - e sobretudo - a luz de dados empíricos. 
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ANTROPOLOGIA E HISTÓRJA - A HISTORIOGRAFIA EM QUESTAO 

Tradicionalmente, procurou-se distinguir a história e a etnologia( l) pela ausencia ou presenra 
de documentos escritos nas sociedades das quais faze1n seus objetos de estudo. A distin~'iio, entretnnto, 
niio implica numa oposiriio de método. Para Claude Lévi-Strauss, a etnología se volta tanto para povos 
que conhecem a escrita, como para aqueles que a ignoram. Entretanto, "o etnólogo se interessa sobre
tudo pelo que nao é escrito, nao tanto porque os povos que estuda siio incapazes de escrever, co1110 por
que aquilo pelo qua/ se interessa é diferente de tuda o que os homens habituahnente se preocupa111 e111 

/ 

fixar na pedra ou no papel" (LEVI-STRAUSS, Claude. 1970a: p.43). 
As duas disciplinas, na realidade, estudam sociedades que siio outras, ou seja, diferentes da

quela em que vivemos. Para isso, o historiador se vale de docu1nentos e, nesse sentido teni de lanc ,1r 111uo 

de testemunhos de cronistas, que, em última instancia, poderiam ser considerados co1110 "etnógrafos". 
A questao, nesse caso, pode ser polarizada em torno de uni aspecto: a historiografia, conzo o 

instrumental do historiador, e a observariio direta, como o recurso do etnógrafo. O historiador, é claro, 
pode dispor de arquivos, que o colocam em contato com a historicidade. Os arquivos - analisa Claude 
Lévi-Strauss - "constituem o acontecimento na sua contingencia radical (já que apenas a inleq>retarüo, 
que dele niio faz parte, pode fundá-lo numa razao ); por out ro lado, dao unia existencia ftsica ii história, 
porque neles apenas fica superada a contradiriio de u1n passado ternlinado e de un1 presente, que ne/e 
sobrevive. Os arquivos sao o ser encarnado da acontecimentalidade" (LÉVl-STRAUSS, Claude. 1970/J: p. 

278). 
O que ele quer evidenciaré o imenso peso da interpretariio, que, por sua vez, atribuí siMn~licado 

a um conjunto de dados. Nesse sentido, a história e a etnología aspiram a signijlcaf·éio, e é isso que torna 
as disciplinas possíveis. Ternos ai urna semelhanra de método que conduz a outras reflexoes. 

A enfase na interpretarao dentro da antropología come~ou a se consolidar a partir dos anos 70, 
exercida sobretudo por Clifford Geertz, autor de A interpretafiio das culturas (traduzida para o 
portugués em 1978, pela Zahar Editora). A obra causou considerável impacto, por oferecer uma proposta 
de "antropología interpretativa". O próprio conceito de "cultura", já tiio desgastado, é revisto por Geertz: 
"Acreditando, como Max Weber, que o homem. é um animal amarrado a teias de significados que ele 
mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e sua análise, portanto, nao co1no u1na ciencia 
experimental em busca de leis, mas como uma ciencia interpretativa em busca de significado" (GEERTZ, 
Clifford. 1978: p. 15 ). 

A antropologia, a seu ver, é uma empresa etnográfica por excelencia. A descrif·ao etnológica é 

interpretativa, e, nesse sentido, o que o etnógrafo enfrenta "é uma multiplicidade de estruturas concep
tuais complexas, muitas delas sobrepostas urnas as outras, que sao simultaneam.ente estranhas, 
irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro apreender e depois apresen/ar". 
E ainda: "Fazer etnografia é como tentar ler (no sentido de "construir uma leitura de") um nzanuscrito es-

(1) É importante clarificar os conceitos de etnología e etnografía, que empregarei constantemente. De n1odo 
clássico, podemos nos valer de Claude Lévi-Strauss, segundo o qual, a etnografía "consiste na observa~ao e análise 
de grupos humanos considerados em sua particularidade (freqüentemente escolhidos, por razoes teóricas e práticas, 
mas que nao se prendem de n1odo algum a natureza da pesquisa, entre aqueles que mais diferem do nosso) e 
visando a constitui~ao, tao fiel quanto possível, da vida de c·ada um deles. A etnología utiliza de modo comparativo 
os documentos apresentados pelo etnógrafo" (LÉVI-STRAUSS, C. l 970a: p. 16). Nesse sentido, a etnografia é 
sempre concebida como correspondente aos primeiros estágios de urna pesquisa: trabalho de can1po, 
observa9ao, descri~ao. A etnología representa um primeiro esfor90 em dire9ao a síntese (ldem: p. 278). 
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tranho, desbotado, cheio de elipses, incoerencias, emendas suspeitas e comentários tendenciosos, escrito 
nao com os sinais convencionais do som, mas com exemplos transitórios de comportamento modelado" 
(GEER1Z, C. Op. cit.: pp. 15 e 20). 

Conceber a cultura como consistindo em estruturas de significado socialmente estabelecidas tem 
outras implicaroes: para Geertz, a perspectiva do ho1nem como animal simbolizante abre novas 
abordagens. Os padroes culturais, por exemplo, entendidos como complexos de símbolos, representam, a 
seu ver, fontes extrínsecas de informaroes. Tais fontes permitem ao etnógrafo fazer a sua "leitura". Nesse 
sentido, qualquer objeto, ato, acontecimento ou qualquer relarao que serve como vínculo a urna 
conceprao é um elemento simbólico, e a conceprilo é o significado do símbolo. Mas Geertz alerta para o 
fato de que esta perspectiva nao implica no abandono da análise social "em troca de urna caverna de 
sombras platonicas", mas sim na aceitarao tácita de que "os atos culturais, a construriío, apreensao e 

utilizarao de formas simbólicas sao acontecimentos sociais como quaisquer outros; silo tilo públicos 
como o casamento e tao observáveis como a agricultura" (ldem, ibidem: p. 106). 

Marshall Sahlins procurou chanzar a atenrao para o perig_o que consiste em ver a cultura como 
urna ordem instrumental, sobretudo a partir do aparato teórico da ciencia ocidental. Nesse caso, áreas 
inteiras da cultura escapam, porque podem nao formar nenhum sentido aparente. Para ele, a qualidade 
distintiva do home1n é o fato de viver de acordo com um esquema de significados. Em conseqüéncia, a 
qualidade decisiva da cultura nao é o fato de que se conforme as pressoes 1nateriais, mas "o fato de faze

lo de acordo com um esquema definido, que nunca é o único possível" (SAHLINS, Marshall. 1979: p. 8). 
Considerando a produrao como um momento funcional de uma estrutura cultural, Sahlins 

analisa a preferencia de comida e o tabu dos animais domésticos e também o sistema de vestuário ame
ricano, para concluir que toda produrilo é a rea/izarao de um sistema simbólico. Ou seja: toda produrao 
se processa de acordo com urna lógica significativa, desenvolvendo signos apropriados para as distinroes 
sociais. Um produto, como a vestimenta, por exemplo, categoriza socialmente a forma de vestir e 

reproduz, em cores e modelos, a distinrao entre masculinidade e fentinilidade. Este é apenas um exemplo, 
e nem se constituí propriamente numa novidade. O que é preciso atentar é para o fato de que o 
significado "nao é o ícone evidente e1n si mesmD, imanente ao signo; o processo n?ental é algo mais que 
urna associarao de semelhanras presentes nos sentidos" ( Idem, ib.: p. 214). Ou seja: é preciso perceber a 
intenrao cultural que subjaz ao processo material de existencia física, o qual se organiza como um 
processo significativo. Nas suas palavras: "A razao pela qual os americanos determinam que a carne de 

cachorro néio é comestível e a do boi o é, nao é mais perceptível aos sentidos que o prero da carne. Da 
mesma forma, o que determina que as calcas silo de uso masculino e as saias de uso feminino nao tem 
necessariamente conexao com suas caraterísticas físicas ou com as relaroes que advém dessas ca-

,, 
raterísticas. E por sua correlarao num sistema simbólico que as calcas sao produzidas para os homens e 
as saias para as 1nulheres, e nao pela natureza do objeto em si nem pela sua capacidade de satisfazer 
urna necessidade material - assim como e pelos valores culturais de homens e mulheres que os primeiros 
se incumbem dessa produféio e as mulheres nao. Nenhum objeto, nenhuma coisa é ou tem movimento 
numa sociedade humana exceto pela significariio que os homens /he atribuem" ( ldem, ib.: p. 189 ). Se 
aceitarmos a idéia de que nenhuma coisa existe ( é ou tem movimento) numa sociedade exceto pelo 
significado que os homens /he atribuem, ternos de aceitar também que nenhuma sociedade pode ser 
tratada como urna unidade. Analisando esta questiio, James A. Boon procurou demonstrar o quanto é 
falso retratar - pela compilafiio de textos e doutrinas - as popularoes, em qualquer tempo e em qualquer 
sociedade, como unza unidade. Confornie argumenta, o conhecimento de outras culturas e de outras eras 
depende das culturas e das eras que o produzem. Este fato nao obstruí a informac;iio, mas informa a 
antropologia comparativa através da história. E urna vez que esses limites nao podem ser transcendidos, 
devem ser incorporados as nossas teorías. 
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O conhecimento é produzido sob condiroes históricas distintas, e nesse sentido, as epistenies sao 
"sistemáticas, holísticas e contrastivas", como a "língua" dos lingüistas e a "cultura" dos antropólogos. A 

seu ver, uma episteme é a "cultura" de um tempo. 
A antropología escreve o que nao é escrito ( o oral, o ritual, o total) ou reescreve o escrito 

(história, literatura, cerimonia). O discurso das culturas siío produtos, textos do ágrafo e do escriba 
(BOON, James A. 1982: pp. 32, 45 e 236). 

Para o historiador, sem dúvida, a idéia pode ser atraente. Robert Darnton, autor de "O grallde 
massacre de gatos - e outros episódios da História Cultural Francesa" ( J 986) propós u1n "história etno
gráfica", ou seja, o tratamento da nossa civilizarao da niesma 1naneira que os antropólogos trallun as 
culturas exóticas. Para ele, isso significa a necessidade de tentar 111ostrar nao apenas o que as pessoas 
pensavam, mas como pensavam. Darnton é nítidamente influenciado por Geertz, co111 que111, aliás, tra
balhou durante 6 anos na Universidade de Princeton. 

Do ponto de vista metodológico, argu1nenta que o informante do antropólogo e o arquivo do 
historiador devam ser situados no mesmo nível, porque siío diferentes do inundo do pesquisador. Cabe ao 

historiador buscar o significado através dos símbolos e da exegese dos textos. Nesse sentido, ele próprio 
faz urna interessante selerao: utilizou uma versao primitiva do conto "Chapeuz.inho Vennelho"; a 

narrativa de um massacre de gatos; urna "bizarra descrü;ao de uma cidade" e iun "curioso arquivo que 
mantinha um inspetor de polícia" - documentos que, embora nao possam ser considerados típicos do 
pensamento do século XVIII, fornecem "maneiras de penetrar nele". Os contos populares sao, a seu ver, 
inegáveis documentos históricos, porque oferecem unia oportunidade de se ton1ar contato co111 as massas 
analfabetas que desapareceram sem deixar registro. Do ponto de vista do método, prop<>e buscar, entre 
as várias narrativas, a continuidade, a estrutura e, por isso, busca auxílio na antropología: é preciso 
encontrar o ethos, a "visiío do mundo" particular num conto popular. Esses conceitos, Darnton to111ou 
emprestados de Geertz, que assim os definiu: 

- ethos - sao os aspectos morais (e estéticos) de uma dada cultura, os elenzentos valorativos. "O 
ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de vida, seu estilo moral e estético e sua disposirao; é 
a atitude subjacente em relariio a ele mesmo e ao inundo que a vida reflete" . 

. - visao de mundo - engloba os aspectos cognitivos e existenciais. "A visao de mundo que esse 

povo tem é o quadro que elabora das coisas conio elas sao na simples realidade, seu conceito da natu
reza, de si mesmo, da sociedade. Esse quadro contém suas idéias mais abrangentes sobre a ordt1111" 
(GEER1Z, C. 1978: pp. 143-44). 

O ethos e a visao de mundo provem os significados gerais através dos quais um indivfduo in
terpreta sua experiencia e organiza sua condura, em· qualquer tempo, em qualquer sociedade. Os signift
cados, por sua vez, se expressam através de símbolos (por exemplo, rituais, mitos). 

Numa outra obra de sua autoria, Boemia literária e revolufiio ( 1987), Darnton propoe que unia 
das tare/as essenciais do historiador é a de "conversar comos mortos", para reconstruir mundos. /sso 
nao significa "escarafunchar arquivos", mas fazer perguntas aos documentos. Suas fontes, nessa obra, 
sao documentos clandestinos (ainda inéditos) do século XVIII com os quais ele se deparou. A consulta 
exaustiva revelou um mundo a parte, fornecido pela "subliteratura", com informa~·oes diversas das que 
foram fornecidas pelo mundo editorial legalizado. 

A grande questiío, proposta por Darnton, é como orientar a história da cultura no sentido da 
antropologia. A seu ver, a possibilidade se desdobra através de um caminho conzum ao antropólogo: ver 
as coisas do ponto de vista do "nativo". No jargao antropológico, "nativo" é o informante. Para Darnton. 
"nativo" passa a ser documento. Permanece ainda. o grave problema de como sintetizar universos 

simbólicos que desapareceram .. Sua sugestiío é a de entender o que é "engrarado", "estranho", e11fi1n, o 
que pode nos deixar ''perplexos" na leitura de um texto. 
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A questao da ''perplexidade" e do "espanto" já vinha sendo discutida pela antropología. O pró
prio Geertz alertou para o fato incontestável de que os textos antropológicos sao interpretafoes de se
gunda ou terceira mao, já que somente um "nativo" faz interpretaroes de primeira mao. /sso poderia 
significar urna "ameara" no sentido de que a fonte do conhecimento objetivo antropológico nao seria a 
realidade social, mas um "artifício erudito". Entretanto, tal ameara pode ser superada na medida em que 
o etnógrafo se revelar capaz de "reduzir a perplexidade" ("que homens sao esses?") dos atos nao fa

miliares que surgem em ambientes também desconhecidos. A única abordagem possível, nesse caso, se 
faz "ganhando acesso ao mundo conceitual" desses sujeitos, ou seja, conversando com eles (GEERTZ, 
C. 1978: p. 26 ). 

A relarao informante-estnógrafo possibilita o aspecto "dialógico" da etnografía, onde o pri
meiro é o instrutor, e o segundo, o iniciante. O encoritro etnográfico ocasiona a textualizafiio e a e.xe
gese..de um sisten1a cultural tradicional (Ver, a esse respeito, CLIFFORD, James. 1983). 

O antropólogo seria privilegiado, porque pode observar, e dialogar, como "nativo". Mas mesmo 
esta observafao e este diálogo sao mediados por urna interpretarao. Jsso porque, conforme esclarece o 
filósofo e sociólogo Alfred Schutz, o estranho, ou o estrangeiro na comunidade jamais se torna parte dela. 
Para o estranho, nao há outra maneira de interpretar seu novo ambiente social a nao ser em termos dos 
seus próprios padroes culturais, trazidos do seu grupo de origem. E por isso mesmo, através de 
construfOes conceituais de quem está defora (SCHUTZ,. Alfred. 1979: p.87). 

O etnógrafo traba/ha junto com o informante. Embora as respostas, e1n última instancia, sejam 
do informante, é o etnógrafo quem estrutura as questoes. Nesse sentido, o pesquisador se inclui e se 
e.xpoe na sua enipresa. A posiriio do pesquisador é condiriio da própria pesquisa, da sua própria 
condiriio histórica. Adn1ite-se que 1J.enhuma etnografia é definitiva, objetiva ou necessariamente 

,, 
subjetiva. E interpretativa, mediando dois mundos através de uni terceiro: o do etnógrafo ( com a sua 
tradiriio cultural), o do grupo que se propoe a estudar e o da audiencia, isto é, a quemo etnógrafo se di
rige (AGAR, M. H. 1982: p.783). 

Ora, o problema do historiador com os documentos nao é diferente na sua essencia, embora o 
se ja na fonna. A sugestiio de Darnton de considerar o infonnante e o arquivo no mesmo nível implica na 
idéia de que um texto pode ser enfocado dialogica1nente. Ele argumenta que o texto expoe um momento 
cultural e, urna vez que a expressiio individual se dá dentro de urna estrutura cultural, pode-se passar do 
texto ao contexto. De certa forma, é esta a opiniiio de Hayden White, que considera o trabalho histórico 
no que mais manifestadamente é unza estrutura verbal eni forma de discurso em prosa narrativa que 
pretende ser um modelo, ou um ícone, das estruturas e processos visando explicar o que eram, 
representando-os. Corno estratégia de explicariio, Hayden White propoe que o elemento histórico pode 
ser algo tiio grandioso quanto urna revolufao, ou tao pequeno quanto um dia na vida de urna pessoa 
(WHITE, H. 1973: pp. 2-19). 

Sem dúvida, a perspectiva de urna história etnográfica nao apenas aproxima metodologicamente 
as duas disciplinas, como abre novas possibilidades de abordagens. A escolha dos textos, como, por 
e.xemplo, os sugeridos por Darnton, demonstra a preocupafiio com a utilizarao de fontes inusitadas, de 
importáncia primordial porque fazem emergir o discurso da grande massa da popularii.o, completamente 
esquecida pela historiografia ortodoxa. A linguage1n que surge é fascinante. 

A escolha da fonte é urna decisiio do pesquisador, mas, seja ela qual for, nii.o impossibilita a 

aplicafao do método. 
Tzvetan Todorov, na sua obra A conquista da América ( 1982) partiu dos escritos de Colo1nbo, 

utilizou as co1npilaroes, descriroes e traduroes dos monges jesuítas sobre os astecas, dentre outras 
fontes, para relatar o que ele chama de "descoberta que o eu faz de outro". O pano de fundo é "urna 
história verdadeira": a descoberta e a conquista da América. 
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Tanto Darnton quanto Todorov estavam preocupados coni o significado dos textos e, sob esse 
aspecto, as fontes sao, de fato, "informantes". Na exegese dos textos é preciso considerar co1no funda
mental a linguagem, no sentido de que reflete a cultura de um tempo. E a cultura, como vi1nos, consiste de 
estruturas de significados onde elementos teni a sua lógica significativa. Se niio tivennos este fato em 
mente, áreas inteiras escaparar;ao ao conhecimento, ou seriio distorcidas. Mas se tivermos este fato e1n 

mente, poderemos ampliar, e muito as nossas fontes. Poderemos, por exemplo, conzo propos o filósofo 
Walter Benjamín, tentar "capturar o retrato da história nas representaroes niais insignificantes da rea
lidade, por assim dizer, nas suas raspas" (BENfAMIN, W. apud ARENDT, H. 1987). 

ETNOHISTÓRIA E HISTORIOGRAFIA 

A que se propoe, de fato, uma etnohistória? A pergunta é pertinente, porque os trabathos exis
tentes sobre etnohistória estilo long e de formar un1 consenso, se ja teórico, se ja metodológico. 

Um dos principais obstáculos que, de cerra fonna, inzpediranz traba/has nessa área foi a postura 
assumida por algumas correntes teóricas dentro da antropolof?ia, considerando os povos niio ocidentais 
"sem história ''e caracterizados pela honzogeneidade. Na opiniiio do antropólogo Renato Rosa/do, autor 
de uma obra que trouxe inovafoes teóricas para a etnohistória - llongot Headhu11ti11g - A Study in 
Society and History, estudo sobre car;adores de urna ilha filipinesa -, foi o próprio ethos da ant ropologia 
que tornou particularmente difícil perceber a mudanr;a histórica nos seus sujeitos de investiga{'{lO. 
Muitos pesquisadores estavam preocupados em descobrir un1a ro1nántica fornza de viver prÍlnitiva. A 
extensiio da ficfilO do ''primitivo sem tempo" muitas vezes guiou a pesquisa antropológica e isto pode ser 
verificado pelo número de etnografias que comer;am con1 prefácios que procuranr estabelecer que 
determinada sociedade viveu no mais completo isolamento (ROSALDO, Renato. 1980: p. 27). · 

Analisando a questiio do tempo nas grandes escalas da antropologia, Roberto Cardoso de Oli
veira propos que essas escotas, conforme a sua tradirilo seja intelectualista ou empirista, se caracteri
zariam pela perspectiva atemporal, ou temporal ou histórica. "lntelectualistas" seriam a "Escola Fran
cesa de Sociologia" (representada, por exemplo, por Durkheim e Mauss, e na sua fonna n1oder11a, pelo 
estruturalismo) e a "Antropologia interpretativa'' (representada, dentre out ros, por Clijford Geertz). 
"Empiristas" seriam a "Escota Britanica de Antropología" (representada, por exemplo, por Radclijj'e
Brown) e a "Escala Histórico-Cultura/" (representada por Ruth Benedicf e Margaret Mead, para citar 
apenas dois). Na "Escola Francesa de Sociología", no estruturalismo e na "Escola Brilanica," a pers
pectiva é sincronica, e o tempo é abstraído das suas preocupafoes. Sohretudo na últbna, é colocado 
"entre parénteses" em nome de um conhecimento objetivo. 

; 

E a "Escala Culturalista" que restaura a preocupaf·iio com o tempo, nzas de un1a fonna ben1 
específica: os pesquisadores buscam estudar a dinámica das mudanras que por eles pode1n ser observa
das. As mudanr;as sao fatos que podem ser apreendidos na sua exterioridade, objetivamente. 

Masé na "Antropología Interpretativa" que o ten1po se "interioriza", ou seja, que o pesquisador 
admite, como condiriio do conhecimento, a sua posiriio histórica, abdicando de toda ohjetividade po
sitivista (CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. 1984). 

A questilo das sociedades "sem história" foi tratada por Claude Lefort en1 funr;ilo do devir. "A 
etnología - "poderia permitir a retomada en1 termos novas da reflexilo sobre a história, desde que 
buscássemos nela nilo un1 acesso a formas priniitivas de uma evolurilo humana, mas antes os elen1entos 
de um confronto entre tipos de devir. Os trabalhos modernos convidam, de fato, a este confronto, pois 
ensinam que o mundo dito primitivo e o mundo dito evoluído silo comparáveis: mais ainda, que niio há 
critérios simples que permitam opo-los'' (LEFORT, Claude. 1979: p.40). 
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Partindo da constatafiío de que os etnólogos de modo geral procuram interpretar a cultura, 
observa que esse procedimento impede urna visiío estática do social, urna vez que é necessário com
preender as transformafi5es que conduziram a coesao desta cultura, no sentido das relafoes vividas pelos 
homens. A análise do sincronico limitada ao sincronico é, a seu ver, irnpossível, porque "a realidade 
social nunca é totalmente inteligível nos limites do presente". Além disso, Lefort atenta para a possibili
dade (já sugerida por antropólogos) de que é possível inferir um desenvolvimento histórico a partir dos 
dados presentes. O passado nao precisa ser (e muitas vezes é impossível faze-lo), reconstruído nos seus 
pormenores nem estabelecida urna cronologia dos acontecimentos. "Tematizar o passado" é, para ele, 
"apreende-lo co1no a produrao de um sentido". Lefort exige da filosofia que "de conta" da história da 
"sociedade estagnante", do mesmo modo como pretende "dar conta da sociedade histórica" ( ldem, ibí
dem: p. 48). 

O problema principal nao é o de apresentar duas sociedades como diferentes na essencia, mas 
de tornar possível a sua comparafao, distinguindo-se dois modos de historicidade. Sendo incontestável 
que nao existem instituiroes primitivas que nao evoquem instituiroes históricas, o problema seria, por
tanto, o de investigar esta historicidade patenteada da sociedade prilnitiva. 

Na maioria das etnografias, a questao histórica nao foi refutada nem confirmada, 1nas silnples
mente ignorada. Urna das razoes que eontribuíram para isso teria sido o fato de que os povos 
''primitivos" niio possuem escrita. Outra, seria a de que esses povos vivem a passagem do tempo cíclica
mente, e nao linearmente. 

Vamos examinar algumas críticas a essas duas questoes. Certos autores tem procurado de
monstrar que a ausencia de documentos niio impede, de modo algum, que se possa conhecer a história de 
um povo ágrafo. Se aceitarmos o argun1ento de Hayden White - já citado - de que o elenzento histórico é 
urna estrutura verbal em forma de discurso narrativo que pretende ser um niodelo das estruturas 
passadas, ternos de aceitar que os mitos também o siio. Claude Levi-Strauss usa a expressao "história 
mítica" para res saltar que os acontecimentos exibidos nos mitos nao silo irreais, embora apareram de 
forma simbólica. Fatos de natureza economica, geográfica ou sociológica embora niio sejam repre
senta~oes documentais da realidade, nem por isso deixam de exibir os caracteres próprios do aconteci-

,, 
mento histórico (LEVl-STRAUSS, Claude. 1970: pp. 21, 24 e 39). 

Raimundo Panikkar, numa interessante análise sobre o tempo e a história na Ondia, afirma que 
somente para o espírito ocidental é que é desconcertante nao ver no mito precisamente a história. Nas 
suas palavras: "A relar;ao entre o mito e a história niio deve ser concebida como uma relariio entre l:Jnda 
e verdade, mas como duas maneiras de ver o horizonte da realidade, que é interpretado como mito por 
quem está defora e como história por quem esta de dentro" (PANJKKAR, Raimundo. 1975: p. 92). 

Marshall Sahlins procurou demonstrar que a história e o mito conferem inteligibilidade mútua. 
Através da leitura atenta do mito, é possível observar que a história aparece organizada em estruturas de 
significado. Os eventos contidos na narrativa exibem um processo histórico (SAHLINS, M. 1981 ). 

Portanto, o dado documental (que é urna narrativa) e a narrativa mítica podem ser considerados 
perspectivas concorrentes de investiga~ao e nao dimensoes metafísicas opostas. Além disso, qualquer 
forma de narrativa atesta o caráter simbólico de consciencia do tempo. O discurso mítico, que os 
antropólogos consideram umaforma privilegiada de pensar, pode sem dúvida ser utilizado como modelo. 

Renato Rosaldo, ao pesquisar os llongot, procurou evidenciar que a dicotomia entre os estudos 
de tradifii.O oral e os documentos escritos é falsa. Os llongot tinham a sua história, evidentemente, que ele 
foi capaz de compreender - e narrar - através de um método que, em larga medida, foi fornecido pelos 
próprios /longot. Em primeiro lugar, preocupou-se com o estabelecimento de uma seqüencia de eventos 
junto a um povo que desconhecia o calendário ocidental. Ora, o "calendário" dos /longo! era o 
movimento, parte integral das biografias através das sucessoes de nomes de lugares. Suas narrativas -
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ele percebeu - demonstravam a consciencia de urna seqüencia relativa de eventos. Enz vez de 1nenciona
rem urna data, m.encionavam um local, por exeniplo. Ou seja, as sucessoes estavani rnapeadas na pai
sagem e nüo no calendário. É claro que u1na pessoa que desconhecesse os loc~is que co11forn1an1 o seu 
território poderia argumentar que a narrativa llongot carecería de din1ensiio histórica. Mas - argu1nenta 
Rosaldo - este é um problema de tradur;ao cultural. E ele conseguiu, através dessas narrativas, ordenar a 
representarao que os Ilongot fazem do passado tornando inteligíveis os eventos no ternpo, através de sua 
localizar;ao no espar;o. 

,, 
Entre os /longot o tempo é especializado. E o que ocorre ta1nbé1n entre os Pakaas-Novos, socie-

dade indígena de Rondonia. Urna rígida e complexa distribuirao territorial que ordenava e ao 111es1110 
tempo refletia a organizar;iio social, conformando o esparo social onde tinha lugar as relarl>es político
simbólicas e simbólicas-cerimoniais atribuía unza ilnportancia funda111ental ao aspecto geopolítico 
enquanto transformava o mapa topográfico em mapa social. Nesse universo, os eventos era1n se111pre 
espacia/izados (MEIRELES, Denise M. 1986). 

Ocorre que, ao lado da consciencia histórica exteriorizada nas narrativas, no discurso que 
exibe a temporalidade, mesmo que de forma simbólica, a fonna co1no tempo é percebido é tt11nbé1n 
cultural. lsso quer dizer que o tempo tem um significado que deve ser interpretado e que a oposirüo do 
tempo cíclico ao linear pode ser enganosa. 

Creio que ndo é possível construir urna etnohistória se nao se ten1 e1n n1ente este fato. 
Entretanto, a etnohistória nos coloca face a outros problemas teóricos de difícil soluriío. É o caso por 
exemplo, de pesquisadores que trabalham com popularoes extintas e que nao pode111, obviarnente, dispor 
de narrativas. Nessa situarao, tem, necessariamente, de recorrer aos relatos de cronistas. 

Com relariio as crónicas, variam conforme a sociedade. No Brasil, as popula~·iJes da costa fo
ram as que mereceram maior número de descriroes de diferentes observadores. Sobre as sociedades da 
América Central, existe urna verdadeira 1nina de informaroes, já catalogadas, que constan1, por exemplo, 

do Guide to Ethnohistorical Studies. Mas sobre essas sociedades existen1 tambérn textos ern língua 
espanhola, que seriam supostamente de "autoria" dos próprios índios. Contudo, esses textos süo, por sua 
vez, transcriroes. A razao é obvia: essas sociedades nií.o conhecian1 a escrita. Conforn1e argumenta To
dorov, ausente, a escrita nao pode assumir a funrao da memória, e esta cabe a palavra. Exatamente por 
isso, a ausencia da escrita revela um comportamento simbólico geral, dorninado, sobretudo, pela 
tradir;do oral. 

Seria possível preencher a imensa /acuna da ausencia da escrita, que teria relegado ao silencio 

eterno e irrecuperável a ''visii.o do vencido", buscando-se textos que pudessem refletir, se nclo a palavra 
do índio, pelo menos a expressdo divergente do conquistador? O problema é co1nplexo porque, n1es1110 os 
cronistas que estavam preocupados com urna visao crítica da conquista e, nesse sentido, procuraranz 
passar urna imagem mais compreensiva do índio sao "co1nparatistas" - para usar a expressiio de Todo
rov. "O comparatista" - afirma - "coloca no mesmo plano objetos, todos exteriores a ele, e continua a ser 
o único sujeito". A tare/a da interpretarao cabe aos etnólogos de hoje, sobretudo porque niuitos cronistas 
fizeram, de fato, etnografia (TODOROV, Tzevtan. 1983: p. 237). 

Talvez o maior exen1plo da utilizarao exaustiva e sistemática de dados de cronistas seja o de 
Florestan Fernandes ( 1963 e 1970), na sua reconstituiriio da sociedade Tupina1nbá. Seu referencial 

teórico é o funcionalismo, e de forma brilhante, ele conseguiu organizar os dados procurando demonstrar 
como cada costume tinha um aspecto funcional. Mesmo que hoje sua obra seja revista e a énfase do 
'funcional" discutível, e inegável que, metodologicamente, a sua A funfiio Social da Guerra na So
ciedade Tupinambá seja um clássico. 

Qualquer pesquisador, evidentemente, levará e1n conta que a produriio historiográfica refiere a 
cultura do tempo em que foi produzida e tem a sua própria historicidade. A questii.o pode parecer bas-
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tante óbvia quando se tem em mente a produfiio dos cronistas. Mas tem de ser levada em conta também 
quando damos um salto no tempo e tomamos em considerafiio a produr;iio etnográfica propriamente dita 
sobre as sociedades indígenas sul-americanas durante a primeira metade deste século. Quero me referir 
aquí especificamente ao Handbook of South American lndians, que considera , se1n dúvida, o maior 
número e a maior diversidade de dados etnográficos sobre as sociedades indígenas da América 
Meridional. Editado em 1948 por Julian Steward, através do Smithsonian lnstituition, o Handbook, no 
seu volume ///, traz um vasto panorama das sociedades da floresta tropical, da costa e das montanhas 
andinas, além de uma vasta bibliografia inclusive de fontes primárias. Esse gigantesco esforro de con
densar;li.o redundou em tipologias diversas, buscando-se comparar as "tribos" de uma mesma língua ou 
mesmo tronco lingüístico através de trar;os da cultura material. 

Os trabalhos class~ficatórios do Handbook, na opiniiio de Stefano Varese, te1n de ser utilizados 
com grandes ressalvas porque minimizam a dimensiio histórica da invasiio e da colonizar;iio e, conse

qüentemente, analisal1'z os ele1nentos tecnológicos, sociais e económicos a margem deste fato crucial. 
Deste modo, fornecem uma imagem "congelada 11 da sociedade (VARESE, S. 1978: pp. 120-26). 

Do ponto de vista epistemico, os trabalhos do Handbook poderia1n ser considerados empiristas, 
e a perspectiva é sincrónica, usando-se a análise proposta por Cardoso de Oliveira. Mas niio apenas 
isso: na tentativa de trarar um panorama etnográfico, os autores do Handbook estavam preocupados 
com a ausencia ou presenra de certos elen1entos, o que pode redundar e1n graves equívocos. Os an 
tropólogos atualniente te1n, co1n frequencia, chamado a atenrli.o para esse fato. Por exemplo, Patrick 
Menget, que afirma que o discurso sobre a técnica, a ecología e a econo1nia niio pode ser separado da 
análise das f ormas de organizar;ao e das estruturas sociais e conceituais. So1nente o estudo siste1nático 
da organizar;iio social e das estruturas simbólicas das sociedades amerindias seria a chave de uma plena 
co1npreensli.o da história cultural desta regili.o. 

Na etnografía sul-americana, a ausencia, relativa ou completa de um produto nao tem signifi
car;iio cultural, de modo que nao se pode estabelecer com certeza a ignorancia de um conjunto de co
nhecimentos que permitisse uma determinada produr;iio. Numerosos grupos reputados como ''pouco 
avanr;ados" possuíam, de f ato, o conhecimento, o "know-how" tecnológico, mas nli.o o aplicavam 
(MENGET, Patrick, 1977: pp. 80-1 ). Ou seja: o fato de plantar ou nao um alilnento, de empregar ou nli.o 
u1n utensílio, etc. , é uma escolha cultural e só é inteligível dentro de um significado que a sociedade (e 

nao o pesquisador) lhe atribuí. 
A verdade é que, afina/, existe um vastíssimo material que pode ser amplamente utilizado na 

construr;iio de etnohistórias. Grande parte da bibliografia, passível de ser considerada como 
"informante" ainda niio foi sequer sistematizada. 

A escolha do dado documental é um problema fundamental que as novas perspectivas teóricas 
vem ajudando a superar, principalmente considerando-se a possibilidade de urna nova historiografia, 

ampliando-se o próprio conceito de ''fonte". 

FAZENDO ETNOHISTÓRIA: EXEMPLOS 

Costaría de discutir tres trabalhos, escolhidos em funriio de apresentarem diferentes pro
postas teóricas e metodológicas, e por isso mesmo, serem representativos: o primeiro é Ilongot 
Headhunting, de Renato Rosaldo, já mencionado; o segundo é Ainsi parlaient nos ancestres ... Essai 
d'Etnohistoire Wayapi, de Pierre Grenand ( 1982), consagrado ao estudo da etnohistória dos Wayapi, 
sociedade indígena de língua Tupi que habita regioes da Guiana Francesa e do Amapá; o terceiro, Uma 
contribuifao para a etnohistória da área do Tapajós-Madeira de Miguel Menéndez, originalmente 
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apresentado a Universidade de Siio Paulo como Dissertafiio de Mestrado e posterionnente publicado na 
Revista do Museu Paulista, n.s., v. XXVIII, 1981182. 

Já nos referimos a alguns problemas que foran1 tratados por Renato Rosa/do. É interessante 
observar de que forma ele enfrentou o obstáculo de fazer urna "história etnográfica" seni dispor de do
cumentos. Depois de um profundo e exaustivo traba/ho de ca1npo, o autor se convenceu de que os llongot 
poderiam ser melhor compreendidos se a sua pesquisa se n1ovesse run10 a tuna perspectiva diacrónica. 
Em primeiro lugar, ele coletou "estórias" ( stories) que considerou co1no textos para tona análise cultural. 
Esses depoimentos de informantes diversos revelaram seqüencias de eventos, que possibilitaran1 un1a 
cronologia, embora a sua leitura da categoría "tempo" tenha sido feita através dos desloca111e11tos no 
espafO, conforme já vimos. Paralelamente, através de algumas fontes literárias .(ainda 1nuito escassas), o 
autor observou que os llongot estavam vivendo dentro de um processo de colonizariio desde o século 
XVIII, e foi a referencia dos próprios /longo! a eventos de ''jora" que auxiliou o desenvolvin1ento de u111a 
cronología que remontou até 1883. 

Outro recurso do autor foi o uso do chamado "enfoque biográfico", en1bora o relato de u111a vida 
típica possa criar a ilusiio de uma sociedade estática e honiogenea. Por isso, o proble11u1, a seu ver, 
consiste em de1nonstrar a articularao da estrutura e do evento nas culturas hiunanas. A tarefa da etno
grafia é de ir além das versoes das estruturas sociais, n1uitas delas reificadas, e n1ostrar a intersecriio da 
história pessoal, da história geral e das mudanras das estruturas nuni processo de dese11volvin1ento. 

Metodologicamente, Rosa/do utilizou a "análise por coorte ", tran~forn1ando a con1posirüo de 
cada biografia num conjunto dentro de um contexto histórico, cultural e social. Confonne esclarece, está 
técnica foi inicialmente utilizada em demografia e depois aplicada en1 sociologia e história social. Na sua 
origem demográfica, foi usada no estudo quantitativo de coortes por nascimenlo, isto é, pessoas que 
nasceram num mesmo tempo. No seu subseqüente desenvolvimento e1n sociología e história social, o 
conceito se fundiu na idéia de "geraféi.O histórica". O que 1nudou foi a centralidade mecánica das datas 
de nascimento: os sujeitos passaram a ser definidos, primeiramenle, pelo nuunento histórico enz que sua 
identidade coletiva foi forjada e, em segundo lugar, pela "consciencia de si" do grupo. Quando u1n cerio 
número de indivíduos reorientam suas vidas com relafao a cerios eventos históricos, identifh·ando-se 
como um grupo dentro da sociedade, o ponto de partida do pesquisador é descobrir e111 que contexto 
esses indivíduos se tornaram "conscientes de si" (self conscious) como u1n grupo. 

O caráter de um grupo que partilha u1na identidade coletiva é a concalenariio de eventos 
peculiares no tempo. As biografias se tornam inteligiveis tomadas com rela{:iiO ao total e a história cole
tiva pode ser apreendida através da agregaf·ao de histórias pessoais múltiplas. Muito mais do que a co
/e~ao de "histórias de vida" autónomas, esses estudos longitudinais explora1n as conex<)es que une1n os 
individuos num destino coletivo. Tecnicamente, Rosa/do escolheu 20 indivíduos den/ro de urna série de 
intercasamentos. 

Além da "análise por coarte", o autor utilizou o conceito de "ciclo de vida" para o estudo da 
reprodufiiO social e do desenvolvimento dos ciclos domésticos. Na sua tipijicarao cultural - afirma ele -
o ciclo de vida emerge em forma de narrativa. Através de urna síntese de entrevistas e de observart>es eni 
campo, ele conseguiu urna versao genérica do ciclo de vida de um homem llongot. As análises dos ciclos 
domésticos e das genealogías comple1nentaram a dos ciclos de vida e possibilitaram a compreensiio dos 
movimentos demográficos. 

O autor só pode compreender a história Ilongot depois de conhecer profundamente a.\· estruturas 
sociais da sociedade. Nesse sentido, partiu de .urna perspectiva sincrónica para uma perspectiva dia
crónica, demonstrando que as estruturas sociais sao histo.ricamente condicionadas. 

Pierre Grenand, tal como Renato Rosa/do, recusa-se a aceitar a idéia do ''primitivo sem ten1pv" 
e afirma que a diferenfa importante entre etnohistória e historia é de ordem nzetodológica, a prin1eira 
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organizando a sua pesquisa a partir do presente, e a segunda nao. Para a construfiio da etnohistória dos 
Wayiipi, ele considerou fundamental ter em mente a idéia de que a história de qualquer sociedade 
indígena é basicamente urna história de sobrevivencia. 

Logo no início de seu trabalho, registrou o que chamou de ''problemas metodológicos". Em 
primeiro lugar, definiu as fontes histórieas de que dispunha, a partir de 5 ordens: 

- documentos escritos redigidos na sua maioria por europeus ou seus descendentes; 

- tradiroes orais das populafi5es sobreviventes; 
-·dados etnolinguísticos dispersos no conjunto dos textos; 
- testemunhos a·rqueol6gicos; 
- dados deduzíveis das observa9i5es · etnocientificas tanto sobre a classifi.ca9iio quanto sobre a 

utiliza9iio da flora e da fauna. 
Embora Grenilnd tenha se referido especifican1ente a regiii.o do seu interesse, ou seja, entre a 

Guiana Francesa e o Amapá, seus ''problemas 1netodológicos" podem ser generalizados e, em larga 1ne
dida, sao problemas co1nuns a qualquer etnohistoriador. 

As prilneiras fontes, escritas, foram ordenadas diacronicamente e foi possível a formafii.o de 
urna divisa.o periódica condicionada pelo processo de coloniza9ii.o. Este procedünento permitiu 
contextualizar os docu1nentos cronologicamente, mas o etnohistoriador tema seu ver, de avan{:ar muito 

,,. 
1nais. E preciso conhecer a natureza e a ordeni das observa9i5es, determinando se trata de observara.o 
direta, tipo "notas de viagem ", compilafii.O ·de docu1nentos mais antigos de data e proveniencia imprecisa 
ou compilara.o de niuitos documentos que misturam dados as vezes de datas 1nuito diferentes. Depois de 
organizar cronologicamente os fatos expostos, o etnohistoriador deve isolar os dados etnográficos, 
geográficos, históricos, demográficos e linguísticos pertinentes. Os dados etnográficos sobre a cultura 
1naterial só podem ser considerados na medida eni que resultam de observariio direta. O domínio da 

organizara.o social e do pensamento religioso leva o etnohistoriador a se limitar a hipóteses, em funrii.o 
da subjetividade do autor. Já o interesse dos dados históricos variam: podem ser preciosos para a his
tória dos contaros entre etnias diversas e o inundo ocidental, mas em geral sao decepcionantes no que 
concerne aos niovinientos internos ou ''intertribais" da vida política dos ameríndios, como se essas 
sociedades nii.o existissem jora do contato com os brancos. 

Os dados demográficos podem ser abundantes, mas a sua preclsiio exige prudencia, sobretudo 

com relarii.o aos que fora1n fornecidos pelos missionários. 
Finalmente, os dados linguistícos sii.o muito escassos. Existem pequenos léxicos e palavras iso

ladas nos textos. É interessante atentar para as toponímias, que podem ser consideradas índices pre

ciosos sobre as línguas jaladas em determinadas áreas. 
Tendo em vista as dificuldades que o pesquisador enfrenta, Grenand considera que o valor dos 

textos só pode ser determinado co1n a corifrontarii.o das tradifi5es orais. Contestando a ideología domi
nante que faz dos ameríndios "seres mudos", o antropólogo demonstra que o discurso histórico enquanto 
refiexii.o política sobre a sociedade existe em todos os grupos entre os quais trabalhou. Além disso, a 
combinara.o dos conhecimentos genealógicos (reais ou míticos), dos discursos heróicos ou de guerreiros 

e das toponímias históricas, pode compensar a ausencia de cronología. 
Entretanto, pode-se objetar que o valor etnohistórico das tradiroes orais é relativo porque esse 

tipo de discurso retém o aspecto "glorioso". Grenand responde afirmando que a história, antes de ser 
umd críticá, é, para os povos, "a idéia de que eles fazem do seu passado" (GRENAND, P. Op. cit.: p. 33). 
E mesmo que o discurso seja épico, é melhor para o pesquisador esta exaltara.o direta sobre os fatos 

vividos pela etnia do que os julgamentos indiretos Jeitos por estrangeiros. 
,,. 

Como se processa o conhecimento das tradiroes orais históricas em sociedades ameríndias ? E 
interessante observar que, para Grenand, na medida em que os documentos antigos relatam, aquí e ali, 
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palavras de um ameríndio, pode-se já fa/ar de frag1nentos de tradir;iío oral, embora arranjadas ao gosto 
do pensamento europeu. 

O isolamento dos dados etnolinguísticos pode possibilitar tres objetivos: 
- a identificafiío lingüística de popula~·oes extintas; 
- a apreciar;iío de contatos intertribais; 

- a modificar;iío ou o aparecimento de elenzentos ("traros") cu/turais. Nesse últin10 caso, o pes-
quisador deve considerar as denominar;oes dos elen1entos e1n si, procurando verificar, atnn•és das 
mudanfas acorridas nessas denonzinar;oes, eventuais nzudanr;as tecnológicas. lsso exige u111 profundo 
conhecimento da língua da sociedade em estudo e, tecnicamente, e um objetivo 1111úto 111ais difícil de ser 
atingido do que anteriores. A comparar;iío é possível analisando-se, por exen1.plo, deno111inaroes de ob
jetos, produtos, etc., em narrativas míticas e cantos. Grenand procurou verificar .~e esses ele1nentos exis
tiam ainda hoje ou se modificaram. 

Dados arqueológicos praticamente niío existem na área em questiío. As poucas pesquisas 
realizadas permitiram o estabelecimento de correlar;oes entre, por exen1plo, a antiguidade relativa da 
ocupar;iío de urna regiiío. 

Finalmente, os dados etnocientíficos,' tal como os etnolinguísticos, poden1 ser utilizados 
diacronicamente. Grenand cita dentre outros, os conhecimentos em etnobotanica, co1110 os das espécies 
animais nos diversos territórios das etnias observadas, permitindo evidenciar os contatos históricos. Ele 
sustenta que a ilnportancia dos contaros e das migrar;oes pode ser apreciada pelo estudo das 11011u!11-
claturas zoológicas ou botanicas seguindo u1n simples principio: quando un1a etnia nuula de 111eio bio
geográfico, tanto pode transpor seu léxico zoobotanico sobre as novas espécies que encontra, qul111to 
pode criar u1n léxico novo. Por exemplo: ele observou que nunz detern1inado canto, os índios fa zilun 
men(:iíO a urna espécie de peixe que só existe a mais de 500 k1ns. de distancia do seu território atual. 
Considerou o canto como um dado sobre uma. localizafií.O 1nais antiga. 

Urna das tare/as prilnordiais do etnohistoriador, na opiniiio de Grenand, é a de delilnitar 
corretamente as etnias que estudará e os seus territórios, tentando isolar as unidades políticas operantes 
e as suas relar;oes. Nesse sentido, ele realizou urna profunda etnografía dos Wayüpi e, ern alguns casos, 
confrontou seus dados comos dos cronistas. 

Para formar um quadro da territorialidade do grupo, foi necessário descrever as estruturas que 
conformam a sua organizar;iío social, isto ~, as divisoes internas (grupos locais) e as instituirlJes que 
regulamentam e mantem essas divisoes (regras de casamento e descendencia). Esse conhecinzento foi 
fundamental para que o autor pudesse remontar ao passado, observando, por u1n lado, que os grupos 
locais, se modifi.caram no tempo (estrutural e demograficamente); por outro, que os esparos ocupados 
niío só variavani, como também variava o controle da territorialidade e1nfun('iio dos subgrupos. 

O conhecimento do território foi possível também através de uma interessante análise dos 
topónimos, que niío só revelaram itinerários de migra(·iio como localiza(·ao de a/deias. Através da evo
lu(·iio histórica do território Wayiípi, foram surgindo outros dados, tanto de1nográficos quanto políticos, 
que pennitiram compreender melhor as razoes dos movimentós de popularüo. 

Para compreender a evoluriío histórica da organiza~·iio social política dos Wayií.pi, Grenand 
partiu do dado sincronico, realizando urna etn.ografia clássica. Para reconstituir a cultura nullerial an
tiga, utilizou os cantos e os mitos. Para apreciar o fenómeno da "guerra", ao qua/ dedicou iun capítulo, 
valeu-se quase que exclusivamente da tradi(·iio oral, sobretudo mitos. f~oi possível verificar que a guerra, 
na sua forma, causas e conseqüencias, ta1nbém é urna institui{:iíO dinii.nzica, embora sua concepriio 
ideológica esteja ligada a cosmología do grupo. As técnicas de combate variavan1 muito e dependiam da 
natureza e do número dos antagonistas. Mas foram as "conceproes mágicas" do ·grupo que puderani 
esclarecer as causas de muitos conflitos internos. O xamanismo, por exemplo, operava como um fator de 
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modificariio das coniunidades, na medida em que a magia criava constrangimentos, a nível do indivíduo, 
contribuindo para a mobilidade e, nesse sentido, Grenand coletou narrativas de episódios em que o 
xamanismo atuou como um desestabilizador de comunidades ao longo do tempo. 

A primeira parte de seu trabalho, ele considerou uma "etnohistória propriamente", porque seus 
dados foram colhidos junto ao Wayéípi, e as mudanras ocorridas na sociedade refletem a consciencia 
histórica do grupo. Numa segunda parte, ele procurou apresentar uma linha cronológica continua, 
conjugando dados dos arquivos coloniais e, mais uma vez, os fatos registrados pela tradifiio oral. 

Do ponto de vista metodológico, partiu da tradi9iio oral para chegar ao docuniento, privile
giando o primeiro recurso, mas em nenhum momento considerando-os antagónicos. No que se refere ao 
trata1nento das fontes escritas, procurou extrair o máximo possível dos documentos da crónica colonial 
como, por exemplo, dados etnolingüístico, toponírnias, observaroes etnocientificas, etc., ou seja, trata-se 
de urna leitura etnográfica do documento. 

Tanto Grenand quanto Rosaldo realizaram profundos trabalhos de canzpo, convivendo íntima
mente comos grupos que estudaram e escreveram etnografias clássicas. Os dois trabalhos sao sugestivos 
e expressivos porque, ao contestarem a idéia do ''primitivo sem tempo", esses autores, realizando suas 
pesquisas junto a sociedades tao diferentes, nao só procuraram demonstrar a existencia de urna 
consciencia histórica desses grupos, como também propuseram metodologías e técnicas de pesquisa que 
lhes permitira1n construir, inclusive, cronologías de eventos. 

No terceiro exemplo de construrao de etnohistória, Uma contribuifiiO para a EtnoHistória da 
área do Tapajós-Madeira, a situarao é diferente das anteriores. O autor, Miguel Menéndez, nao tra
balhou com fontes ora is, concentrando-se na apreciaréío de documentos. 

A carencia de infonnaroes siste1natizadas sobre as sociedades indígenas da área de abrangencia 
levou-o a concluir que o trata1nento da docum.entarao seria indispensável para o preparo de urna 
pesquisa etnográfica de "bases niais sólidas". Seu passo inicial foi proceder ao levantamento das fontes 
disponíveis sobre a regido, dos séculas XVII a XIX. Nesse prilneiro 1nomento, procurou avaliar o pro
cesso de ocuparao da área pelo branco, destacando as viagens exploratórias, a aréío dos missionários, 
do governo e das frentes pioneiras. As prhneiras páginas sao dedicadas as viagens de reconhecimento 
dos rios, limitando-se a urna ordenar;éío cronológica das grandes expedi9oes. A "ar;a.o religiosa" mere

ceu um tratamento descritivo: fundar;ao e localizarao de aldeias jesuíticas; 1nudanras das niissoes, etc. 
O mesmo ocorreu coni a "ar;ao do governo ", com rápidas menr;oes as frentes de povoa1nento, ordenadas 
por datas. 

O segundo capítulo é dedicado a conformarao de um ''panorama" etnográfico da área, a partir 
do marco fornecido pelo processo de ocuparao pelo portugues. Analisando os dados dos cronistas, Me
néndez trarou quadros de localizara.o dos grupos indígenas a partir das fontes e das datas. Partiu entao 

para uma comparar;iio, procurando uma exatidao maior quanto a localizara.o dos grupos citados. Na 
realidade, em virtude da pobreza dos dados etnográficos, seu e!iforro se concentrou basicamente na 
reconstituir;ao da loca/izar;ao dos grupos, redundando na construr;ao de quadros detalhados. 

No capítulo ll/, ele aborda a "mobilidade indígena", trarando os deslocamentos efetuados pelos 
grupos mencionados, e tentando acompanhar suas causas e conseqüencias. Ana/isa também as relaroes 
índio-branco no período, dentro do quadro das migrar;oes. 

Do ponto de vista etnográfico, os dados sao decepcionantes. Nao há dúvida de que a cons
truriio de quadros descritivos da localizar;ao dos grupos e dos seus movimentos migratórios é um esforr;o 
apreciável, sobretudo face a carencia de sistematizar;oes. Mas este procedimento nao caracteriza unia 
etnohistória, principalmente levando-se em conta que Menéndez nao procurou buscar urna análise mais 
exaustiva dos cronistas, nem tampouco apreciou-os críticamente, limitando-se as citaroes e algumas 
transcrir;oes. 
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Mas o confronto comas tradiroes orais, no seu caso, nzuitas vezes é ilnpossível por n1otivos· ób
vios: a maior parte dos grupos mencionados está extinta. Este é um. obstáculo grave, que os outros dois 
autores anteriores nao precisaram enfrentar. Poderíamos argumentar; por outro fallo, que o fato de unz 
grupo estar extinto nao impede que seja construída a sua etnografia, como fez Florestan Fernandes co111 

os Tupinambá. Mas Florestan Fernandes dispunha de u111a inzensa riqueza de dados, o que nüo é o caso 

de Menéndez. 
O impasse enfrentado por Menéndez é de difícil solurao. Por u1n lado, co1110 ele n1esn10 ajinna, 

enquanto unza área etnográfica, o território compreendido entre o Tapajós e o Madeira registra tuna 
grande concentrarao de grupos Tupi contiguos. Muitos deles nao estao extintos, o que possibilitaria unz 
trabalho complementar de forma a preencher as imensas /acunas que ficara111. Por outro lado, 
considerando-se que a regiiio sofreu unza intensa navegarao e era reputada de jiuula111ental i111portli11cia 
estratégica, poderianz trazer novos dados. 

Roque de Barros Laraia ( 1984185) atentou para a necessidade imprescindível da construrlio de 
etnohistórias como respostas a várias hipóteses que inquietam os estudiosos de grupos Tupi.· Mas para 
ele, este tipo de trabalho deve come~·ar pelos depoün.entos dos informantes, buscando-se posterionuente o 
relacionamento dos mesmos com as fontes históricas disponíveis. 

O que se pode concluir, da leitura desses exemplos é que, en1 prim.eiro lugar. a construrüo de 
urna etnohistória de1nanda um procedimento técnico e metodológico extre111an1ente co1nplexo, na 111edida 
em que exige uma "leitura etnográfica" das fontes históricas. E1n. segundo lugar, a tradirlio oral e o 
documento siio considerados perspectivas concorrentes de investigaftio. 

Afirmar que as sociedades indígenas "tem história" pode ria parecer den1asiado óbvio e si111-

plista. O que Rosaldo e Grenand propuseram (ainda que de formas diversas) fora1n 111aneiras de apre
ender e interpretar a conformarao da consciencia histórica das sociedades que estudaran1, dentro de 
diferentes processos. Nesse sentido, realizaram etnografias clássicas e m.uitas vezes partiran1 do sincró

nico para o diacronico - mas esta havia sido urna postura teórica .assu1nida. No bojo das suas propostas 
metodológicas emergem questoes fundamentais para a discussiio da relariio entre antropología e história 
que, sem duvida, permiteni vislu1nbrar a ampliafiio de u1n vasto campo de reflexlio. 

HISTÓRIAS DE VIDA: FIOS DA TEJA 

A coleta de "historias de vida" costuma ser um recurso empregado na construriio de etnohistó

rias. Gastaría de considerar algumas das discussoes que concernem a sua utilizarüo. 
Nao cabe aqui, evidentemente, urna análise sobre a literatura a respeito das "histórias de vida", 

que é muito ampla(J). Urna vez que a história de vida e considerada como u1n recurso m.etodo/ógico, 
creio que o mais importante é avaliar o seu emprego enquanto urna técnica no seio de un1 quadro con
ceitual. 

A despeito das diferentes definiroes que tem merecido, a história de vida é vista se1npre con10 unz 
relato (portanto, narrativa) que tem sefllido a diferentes interesses (literário, para relatar "aspectos" da 

cultura, para se conhecer a rede de relafOes sociais que· envolve _o individuo, etc.). Nesse sentido, Daniel 
Bertaux ( 1980), analisando a validade. e a potencialidade de ,,"enfoque ·biográfico", enfatiza que . é a 

(3) Existe um int.eressante trabalho de avalia~ao sobre a produ~ao latinQ-americana, ",Histórias de Vida na . América .Latina'.' (CAMARGO. 

Aspasia. et al.). A literatura existente em língua inglesa foi analisada por Lewis L. Langn~s~ 1(1,96,5), nada menos do que 400 exemplos. 
"' t4.' . 
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cultura que determina o género de histórias que se canta. Portanto, para que o "relato de vida" jar;a 
sentido, é necessário que a postura autobiográfica esteja interiorizada, formando urna consciencia refle
xiva que traba/ha coma lembranra e que a memória, por si mesma, entre em ariio. 

Os "relatos de experiencias" que os "relatos de vida" trazem em seu bojo fazem emergir a inte
rar;iio entre o "eu 11 e o mundo, e revelam concomitantemente um e outro. Os pesquisado res Niio se inte
ressam por um "eu" particular, mas pelo mundo que compreende niio somente as relaroes sócio-estrutu
rais, mas tambéni, a nível simbólico, a forma de individualizar;ao especifica deste mundo, que se revela 
através da formariio de un1 "eu" particular. 

A questiio do conhecimento da estrutura social a partir da biografia pessoal foi analisada por 
Jorge Balan e Elizabeth Jelin ( 1980). Dentro das reflexoes suscitadas pelo te1na, urna é particularmente 
interessante para o etnohistoriador: a que diz respeito ao "tempo biográfico" e ao "tempo histórico". 
Como é possível - indagam - co1nbinar o tempo histórico do desenvolvimento de urna sociedade e o tempo 

biográfico do ciclo de vida das pessoas que também ''fazem a história" dentro da sua vida social ? Pode
se estabelecer, a priori, que as etapas do ciclo de vida sao universais, definidas socialmente e suscetíveis 
de se modificareni no curso da história, o que faz com que sejam um objeto de estudo em si. Nesse 
sentido, as mudanras no interior das etapas do ciclo de vida podem se constituir e1n fontes de 
infonnaroes sobre as transformaroes das ·configuraroes das relaroes e instituiroes. Resulta que a re
larao entre a mudanra histórica e a biografia é complexa e pressupoe a pesquisa em muitas direroes. No 
plano das transiroes sócio-demográficas, por exemplo, a combinariio de análises por coartes e da análise 
de ciclos de vida parece se constituir nu1n método adequado para estabelecer as relaroes sistemáticas 
entre biografia e história, explicitando a dimensiio temporal. Mas a análise por coortes - ressalvam - nao 
pode substituir a dos contextos sociais: classe, família, grupo étnico, etc., n.o seio dos quais se 
desenvolvenz as biografias individuais. Enz outras palavras: propor uma análise por coarte nao implica 

e1n postular a homogeneidade social de cada coarte, mas considerar que experiencias históricas vividas 
pelos membros de um mesmo coarte ao longo do percurso dos ciclos de vida tém um quadro comum que 
permite detectar co1n mais precisao os efeitos dos diversos contextos sociais no seio dos quais viveram as 
experiencias individuais. 

E a familia, enquanto urna instituirao encarregada da reprodurao da popula<;ao e da base da 
vida cotidiana que constituí o quadro indispensável para a análise das transir;oes do ciclo de vida dos 

indivíduos. E esta articulat;iio entre o ciclo de vida individual e o contexto familiar traza tf)na o problema 
teórico e metodológico das rela<;i5es entre o indivíduo e a família. Uma abordage1n sugerida pelos autores 
consiste em privilegiar as transiroes próprias do ciclo de vida in.dividua/ mas incluin.do dentro da an.álise 
a rela(·ao entre essas transiroes e o contexto familiar dentro do qua/ etas se efetuam. A familia ou as 
familias aparecem como grupos de referencia para as práticas in.dividuais e as suas relaroes se 
organ.izam a partir de certas configurafi5es socialmente determinadas, que se tran.sformam ao longo do 
tempo. 

Do ponto de vista metodológico, esta perspectiva implica numa pesquisa em duas direfoes. 
Parte-se de urna definit;ao provisória de grupo doméstico, composto por pessoas que residem habitual
mente numa mesma unidade de alojamento. Depois de se analisar as redes de relaroes e a configurar¡iio 
das atividades de cada membro, pode-se examinar a utilidade analítica do conceito de unidade do1nés

tica. Se os resultados da observar¡ao justificarem a reconstrufiiO das configuraroes sociais a este nível de 
agregar;ao, a unidade doméstica ganha o status de conceito teórico, que corresponde a estrutura dentro 
da qual convergem as redes de relar¡oes sociais dos diversos membros da unidade de habita(·ao. O estudo 
Longitudinal, a partir das histórias de vida dos membros do grupo fanziliar constituiu um instrumento 
interessante para se detectar o grau de estabilidade da composit;iio das unidades domésticas, mesmo 
que as configuraroes mudem ao longo do ciclo de vida. 
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Nicole Gagnon, no seu artigo Dados auto-biográficos e praxis cultural ( 1980) considerou que a 
experiencia biográfica é "um reservatório de materiais :sir1Jbólicos graras aos quais a ·consciencia pode se 
posicionar como exterior a situafaO. Nesta perspectiva, o relato ele vida nao é, para o analista, un1 111eio 
de conhecer o passado, mas de compreender como este é hoje interpretado (. .. )" (Cf pag. 295). Ora, 
cada experiencia individual é contada através da representariio que os indivíduos fazen1 de si 1nesn1os 
com relariio as suas condiroes de existencia. Exatanzente por isso, cada relato deve ser abordado co1no 

urna leitura crítica de urna situariio. Coletando relatos de vida, o pesquisador esta diante de un1 ator 
singular dentro de um universo de significaroes .. Estas significaf·i5es sao culturais e é através da 
capacidade de conferir-lhes um sentido que o ator se torna um -sujeito portador de unza identidade. "A 
identidade" - afirma - "é o resultado de um proeesso de apropriarao. sünbólica do real" (Pag. 301 ). Con
siderando o conceito de identidade como o equivalente sociológico ( ou antropológico) do conceito de 
personalidade, Nicole Gagnon argumenta que a relariio entre identidade e cultura niio se reduz a analo
gía durkheimiana do fato psíquico ao fato social. Pelo contrário: a cultura seria antes u1n processo 
coletivo que niio ex is tiria se nao pela sua mat erializa(:iiO individual. 

Os dados biográficos sao, a seu ver, .expressoes de identidade. Nesse sentido, o relato de vida 
aparece como o material por excelencia para o estudo, niio do vivido, 1nas da cultura viva. A cultura só se 
totaliza dentro da identidade. Entre os imperativos coletivos, larganiente, e a sua atualizarao pela praxis 
individual é preciso reconhecer a existencia de um esparo co1no um lugar próprio da constitui~·iio da 

iilentidade. A identidade nao é iun status conferido por urna instituirao, é social pelo reconhecilnento dos 
outros concretos que constituem a sua garantia. Nesse sentido - analisa - a identidade é tarnbé111 un1 
atributo da historicidade, isto e, apropriada historicanzente por cada indivíduo através de procedh11e111os 
de transformariio que diio acesso as significaroes onde se localiza. 

lean Poirier e Simone Clapier-Vallador ( 1980) propuseram o conceito de etnohigrl~fia co1110 
um recurso para reunir discursos autobiográficos (contados pelo sujeito) e informa~·oes sobre unza rea
lidade social (o indivíduo é testemunho do. seu tenJpo, do seu meio envolvente, de sua inserrlio social). Na 
sua opiniiio, o uso sistemático dos relatos de vida como método deve ser prioritário esses últimos de-

- . 
cenios do século XX. "E realmente" - argumentam - "a etnegrafia dá últin1a chance, a.que/a que pernútira 
aos últimos testemunhos j'alarem, isto é, honzens e mulheres que conheceram unza cultura que nada tem 
em comum comas sociedades pós-industriais" (Cf: pag. 357). 

Todos os autores concordam que o enfoque biográfico e as histórias de vida sao, na verdade, 
instrumentos para o conhecimento do universo social. Talvez seja exatamente o caráter de instrumenta
lidade quefez redundar na enfase das técnicas: e grande o número de sugestoes sobre a 1nelhor maneira 
de utiliza-las. Em alguns casos, esta preocupariio· com a técnica superesti111ou o objetivis1no, relegando a 
um segundo plano o discurso em si, isto é, a lü_iguagem como um grande potencial de infonna~'iio quejlui 
através do relato. A enfase na técnica desconsiderou também o fato crucial de que a tomada de de
poimento se processa dentro de urna circunstancia especial, que e provocada pelo pesquisador. Esta é 

urna questiio fundamental abordada por Vincent Crapanzano, ainda no Prefácio da sua obra Tuhami -
Portrait of a Maroccan ( 1980) - história de vida de um oleiro marroquina. 

O seu trabalho - revela Crapanzano - lf_ o resultado de um "encontro etnográji'co" e desse en-
,. 

contro resultou urna "realidade". E também a tentativa de atribuirum sentido aoque o oleiro revelou ao 

etnógrafo. A tradu~iio etnográfica ppde tornar bizarro, exótico, o_u mesmo irracional o que é apenas 
corriqueiro no seu próprio contexto. Crapanzano acredi1a que a história de vida, tal como a autobiogra
fía, apresenta o sujeito da sua própria perspectiva. Mas a história de vida difere da autobiografía por 
ser urna resposta ünediata as perguntas colocadas por am Outro, e traz em si as expectativas desse Ou
tro, que, por sua vez, refletem expectativas genéricas da sua própria-cultura. E;sta distin~·ao, entretanto, é 
superficial, porque amhas sao processos dialéticos de "cria~ao de sin fself creation). Nesse sentido, re-
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querem a mediara.o do Outro. O Outro nao inclui somente o indivíduo concreto. A nível mais abstrato, "é 
o locus transcendental do significado"; "é tipificado por regras sociais, perceproes convencionalizadas, 
estilos culturalmente determinados" ( cf pag. 9 ). 

A história de vida é um produto de desejo do seu autor pelo reconhecimento deste Outro, e por 
isso, nao somente e informativa, como evocativa. A sua avaliarao requer urna compreensii.o da relarii.o 
entre o autor e este Outro, o inevitável interlocutor para o qual ele está se endererando. Portanto, 
expressa um desejo. 

Este encontro nao é urna experiencia fácil. Crapanzano confessa que, a princípio, seu infor
mante e ele falavam linguagens ininteligíveis, o antropólogo interessado em informariio; o último, em 
evocariio. Refletindo sobre a experiencia, ele se confessou "seduzido" pelas evocaroes. Na medida em 
que co1npreendeu que muitas vezes o "real" do informante era, na verdade, "metafórico", Crapanzano 
pode perceber que o relato expressava muitos sentimentos humanos: amor, seguranra, honra e 
vergonha ... e sobretudo, expressava o desejo de identidade de um indivíduo. 

Pela 1ne1nória nao somente é possível ter a oportunidade de recordar o passado, mas, de certa 
fonna, revive-lo. Este processo envolve sensaroes, sentimentos e consciencia crítica. O relen1brar e em si 
mesmo um mo1nento de interpretariio e, exatamente por isso, nenhum relato de vida pode ser visto como 
pertencendo apenas ao individuo. As possibilidades siio iniensas. 

Vimos, até agora, uma série de questoes teóricas e metodológicas que concernem a construriio 
de tona etnohistória. Gostaria de retomá-las face a um problema especifico, ou melhor, um desafio a 
possibilidade de construir unia etnohistória para u1na regiií.o delimitada, o vale do rio Guaporé. 

UMA ETNOHISTÓRIA PARA O GUAPORÉ 

O historiador Arnold Toynbee, numa entrevista concedida a George Urban, a certa altura, 
afirmou: " ... quando visitei a floresta amazónica, ela nao signifi.cou nada para mini: a paisagem é dra
mática e notável, mas nao foi lapidada por aroes hu1nanas e pela memória de aroes humanas" 
(TOYNBEE, A. J. 1981: p. 35). 

Seria esta, talvez, a impressií.o que causaría o Guaporé a muitos visitantes. Afora a sua 
incontestável beleza, que importancia teria ? E mais: teria uma "história" ? Ao viajante, "história", vería 
apenas as ruinas de um forte, bastante toniado pelo mato, o Forte Príncipe da Beira. E a floresta, os 
campos, o silencio, a solidiio. Em busca do visível, um historiador se sentiría desalentado. Mas ficaria 
intrigado, sem dúvida, coni a presenr.a de um f orte, um marco que lembra a guerra, a importancia es
tratégica, mas que, em ruinas, sugere o esquecimento e o abandono. 

Se iniciasse u1na viagem das cabeceiras do río até o Manioré(4), passaria por muitos afluentes 
despovoados, enibora notificasse algumas mudanras recentes, definitivas, em decorrencia das novas 
frentes de ocuparií.o. 

Da rnargem esquerda até o horizonte, ou seja, pelo ocidente, vería muitos campos e florestas 
esparsas, na área boliviana. O tempo teria apagado, possivebnente, qua/quer vestígio de ocupar.iio 

(4) O rio Guaporé tem urna extensao navegável de 1716 krns. Nasce em Mato Gro!.SO e, a 12 graus de latitude sul , recebe as águas do Mamoré 

que vem dos Andes. O curso d'água formado pelos dois permanece como nome Mamoré até receber as águas do Beni , quando passa a se chamar 

Madeira. Desse modo, o Guaporé nao tem propriamente urna foz, "finalizando" ao receber o Mamoré, quando muda de nome. 
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humana e a memória estaría irremediavelmente perdida ? Conio unia teia tenue, teria a 111en1ória se 
esvanecido de forma irrecuperável ? Talvez, se acreditar-se que a n1emória das aróes hu111anas deixe 
vestígios físicos. Definitivamente nao, se acreditar que a memória das aróes hu111anas e iuna din1e11siio 
constitutiva da realidade, invisível a olho nu. 

Poderia, ainda assim, o nosso viajante tentar tecer a teia da meniória a partir de u111 n1arco, ou 
se ja, a partir do fo rte. 

Vamos ser esse viajante e seguir o seu caminho no te1npo. 
Na realidade, o forte levaría o viajante a descobrir que . o Guaporé, enqua1zto un1a fronteira 

natural coma América espanhola, foi alvo especial da atenriio dos estadistas portugueses. Entretanto, 
o início da sua construrao data de junho de 1776, e é evidente que 111uita coisa teria se passado que 
justijicasse a sua edificarao. 

Poderia entiio o nosso viajante conten1plar o out ro lado da fronteira, de onde se debrur;avo para 
além do horizonte, a América espanhola. E comeraria a sua história. 

Nas margens do ltenez 

~ 

Do out ro lado da fronte ira, o Guaporé nao é chamado Guaporé. E o rio ltenez. As planícies que 
margeiam o Itenez foram habitadas por inúmeros grupos indígenas. Para conhece-los, é preciso, e111 

primeiro lugar, acompanhar o processo de ocuparéio de altiplano boliviano. A conquista da regiiio pelos 
espanhóis ocorreu pouco depois da invasii.o incaica que debilitou as sociedades n1ilenares dessa área. 
Após a conquista espanhola, parte deste território converteu-se e1n i111portante centro econl>1nico n1i
neiro, co1n a descoberta de minas de prata. 

A partir da terceira década do século XVI, se1npre a procura de rnetais preciosos, o e,\panhol 
avanrou para o leste. Foram inúmeras as expediróes de exploraréio, mu itas delas verdadeiros ji·acassos. 
hnaginando ha ver ali um reino de fabulosas riquezas, os expedicionários voltava1n de niiios vazias. 

A partir de 1597, os jesuítas tiveram permissiio de estabelecere"z 111issves na planície. Tinha 
inicio u1n processo de ocupafii.o que duraria 100 anos. As prÍlneiras 111issóesfort11n estabelecidas na área 
de Moxos (Mojos), urna regiiio de savanas tropicais localizadas no nordeste da Bolívia entre. os rios Beni 
e Itenez, e na área de Chiquitos, entre o chaco e o río Paraguai. NO.o foi urna tarefa fácil. Os jesuítas 
estavan1. penetrando em um território que abrigava u1na grande variedade de sociedades, niuito 
diversificadas do ponto de vista lingüístico e cultural. 

Na área de Mojos foram estabelecidas várias missóes semipennanentes, cujo núnzero variou ao 
longo do tempo. Fixadas originalmente nas margens de rios navegáveis, congregavam índios de diferen
tes grupos. 

Os jesuítas tinham total controle sobre Mojos. Introduzirani novas culturas e gado vacum e 
cava/ar. Mantiveram um comércio regular com Santa Cruz de la Sierra e um sistema de co111u1iicaróes 
entre as missóes. 

Do ponto de vista políticq, as missóes desempenhavam o papel de atestar a posse efetiva dos 
espanhóis, num territ6rio que era alvo de constantes disputas entre as duas Américas. Na realidade, 
tendo penetrado na área desde 16~8, fundando 1nissóes na margem oriental do Guaporé no Clunpo do 
século XVIII, os espanhóis haviam se adianta<fo aos portugueses. 
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Nas margens do Guaporé 

Os portugueses alcan9aram o rio Cuiabá em 1716. A regiiio fazia parte da Capitania de Sil.o 
Paulo, que compreendia os vastos sertoes que depois formaram as capitanias de Minas Gerais, Goiás e 
Mato Grosso. 

Entre 1720 e 1730 foram descobertas inúmeras minas auríferas que entravam rapidamente em 
decadéncia. A procura de mil.o-de-obra indígena e de minas auríferas conduziu o colonizador mais para 
ocidente. Data de 1734 a descoberta de ouro no rio Sararé, segundo afluente da margem direita do 

Guaporé, onde foi fundado o arraial de Sil.o Francisco Xavier. Deste arraial partiria, em 1742, o portu
gues Manoe/ Félix de Lima e seus companheiros. Tendo alcan9ado o Guaporé, foi considerado o 
"descobridor" do rio, e o prin1eiro a navegar de Mato Grosso ao Pará e a estabelecer contato comas 
missoes de Mojos. 

Em 1748 foi criada a capitanía de Mato Grosso. Em 1751, o primeiro governador, Antonio 
Rolim de Moura chegou ao Guaporé e, encontrando um sítio habitado, ali erigiu a capital que passou a 
chamar-se Vi/a Bela da Santíssima Trindade. 

Logo após a sua chegada, Rolim de Moura procurou avaliar a situa9iJ.o das missoes de Mojos, 
verificando que algumas delas estavam em território portugués (banda oriental do Guaporé), contra
riando o Tratado de Madri. A partir da fixariio da capital nas margens do Guaporé, a principal, tonica 

da administrarii.o da capitanía passa a ser a de/esa. Na realidade, o vale do Madeira-Mamoré-Guaporé 
constituía, no entender das autoridades lusitanas, um dos pontos mais delicados na determinarii.o e 
preserva9iio das fronteiras. 

Rolim de Moura construiu fortifica9oes e estimu/ou a forma9iJ.o de missoes no lado oriental que, 
contudo, nunca prosperaram. Mojos era uma presenra imponente e definitiva com a qual o governador 
tentou conviver. Entretanto, ocorreram conjlitos armados em diversas ocasioes. Muitas vezes, no centro 
do conjlito estava a disputa pelo domínio sobre as popularoes indígenas. 

Esta situarii.o de tensa.o na fronteira, com as suas inúmeras conseqüéncias, caracterizou, a 
grosso modo, a ocupara.o do vale do Guaporé ate meados do séculó XIX. 

Em 1768 os jesuítas foram expulsos de Mojos e, em 1769, de Mato Grosso, se guindo os decretos 
de expu/siJ.o. 

Os primeiros anos após a salda dos jesuítas em Mojos foram caóticos. Por outro lado, a 
administra9iio colonial como um todo passava por complexas crises que se refletiram no vall do 
Guaporé. A área sofre entiJ.o um processo de esvaziamento. 

ltenez e Guaporé: o boom da borracha 

Do final do século XIX até a segunda década do século XX a regido atravessa um novo processo 
de ocupara.o caracterizado, tanto do lado boliviano quanto do lado brasileiro, pela explorara.o da 
borracha. É quando as popula9oes indígenas se engajam na forra qe trabalho e passam por um período 
de violenta de popula9iJ.o, ainda maior que nos períodos anteriores. Muitos grupos até entiJ.o desconhe
cidos passam a ser explorados e a extinr.ii.o é umfato considerável. 

Um novo boom acorre durante a 11. Guerra Mundial, com a intensificara.o da procura da bor
racha. Do ponto de vista estrutural, o panorama é muito similar ao do início do século. 
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Ordenando os contextos 

Sem uma delimitariio cronológica rígida, alguns acontecimentos pode111. ser selecionados co1no 
indicadores de processos e fenómenos dentro dos quais outros acontecin1entos se liga1n de modo a 

,,. 
conformar um contexto. E poss{vel proceder a uma ordenariio preliminar, como a que se segue: 

l - A conquista do Guaporé - abrange os séculos XVII e XVIII, quando o rio passa a ser co
nhecido de forma mais sistemática e as suas margens a serem efetivan1ente ocupadas. Mas a conquista se 
processa desde ~ntes do século XVII avanrando até o século XIX. Na realidade, este é tun te1na que 
envolve o conhecimento do vale do Guaporé a partir da ordenariio de urna série de dados concernentes 
ao mesmo aspecto e que podem ser agrupados sobo rótulo de "conquista", já que dizenz respeito a pe
netrariio do colonizador. Niio podemos conhecer as popula~·oes indígenas a niio ser dentro deste pro
cesso, que niio é homogeneo, e que niio pode ser apreendido Jora de u1n conjunto de fatores que /he dilo 
um caráter de totalidade. 

l .Em direriio a planicie - análise da ocupariio do oriente boliviano até a entrada dos 111issioná
rios. Nesse caso, a conquista se processa do altiplano em direriio a planicie. 

Durante a análise e possivel conhecer, através das fontes, as sociedades indígenas que silo 
mencionadas a medida em que passam a manter contato co1n o colonizador. 

2 A Provincia da Virgem do Pilar de Mojos - histórico da provincia n1issionária a partir dasfon
tes disponíveis. Descririio das missoes enfatizando as popularoes indígenas e as relaroes índio-branco 
medidas pela articulariio dessas missoes. 

3. Em direriio ao ocidente - análise da ocupariio portuguesa da margen1 oriental do Guaporé. 
O grande pano de fundo é a política colonial voltada para a defesa e a estratégia. 

4. O contexto da minerariio - tendo sido a minera~·iio um detenninante economico que conjór
mou uma situariio social característica, sua análise pernieia a da ocupariio do ocidente portugues ao 
mesmo tempo em que constituí, por si mesma, um objeto de interesse no tocante a relariio índio-branco. 
Além disso, dentro do contexto da minerariio tem lugar as relaroes índio-negro que, no Guaporé, 1nere
cem investigariio detalhada. 

5. O contexto do extrativismo - análise abrangendo os diferentes períodos cujo principal 
determinante economico foi a explorariio da borracha e de outros produtos extrativistas. Esses períodos 
exibem quadros sociais com caraterísticas próprias mediando a relariio índio-branco. 

6. Identificando sociedades: um resgate - o qué é possívelfazer quando se quer, a partir dasfon
tes, conhecer as popularoes indígenas ? Tecer, colar, remendar. Resgatar nomes de grupos que en1erge1n 
aqui e ali, nos textos. 

Os indios da planície após a expulsiio dos jesuítas, queimaram os arquivos de Mojos. Feliz
mente, porém, muita coisa ficou, como será visto adiante. Mas restam ainda os viajantes, os explorado
res, os aventureiros. E os cientistas, brasilianistas de outrora que se aventuraram pelo Guaporé. 

Para o século XX é possível contar com levantamentos Jeitos por lingüistas e por etnógrafos 
como os do Handbook e outros. 

Esta identificarao preliminar corresponde, num primeiro momento, a construriio de um pano
rama etnográfico, com os nomes e as localizaroes prováveis dos grupos indígenas, bem como as suas 
prováveis migraroes ao longo dos séculas XVIII e XIX. Implica na leitura, tiio exaustiva quanto possível, 
da cronica da conquista. Num segundo momento, pode-se tentar avanrar um pouco mais, confrontando
se esses dados com as fontes mais recentes, da primeira metade do século XX em diante. Finalmente, 
pode-se chegar a um panorama mais abrangente sobre as popularoes indígenas do Guaporé, buscando
se nas fontes as informaroes linguísticas, demográficas, históricas e etnográficas, a exemplo do que fez 
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Grenand. Muito mais descritivo do que etnológico, este panorama se presta sobretudo a um exercício de 
reflexilo sobre o próprio processo da conquista. 

Sociedades indígenas na atualidade - identificafao das sociedades indígenas que vivem atual
mente nas margens do Guaporé, de modo a conformar um peifil descritivo: nome, autodenominarilo, 
quadro demográfico completo. Levantamento dos dados fornecidos por pesquisadores sobre os grupos 
que foram objeto de pesquisa etnográfica. 

O peifil dos grupos só poderá ser trar;ado mediante a realizar;ao de trabalho de campo e pode 
ser visto como o primeiro passo do "encontro etnográfico". 

Os fatos e as f ontes 

A identificar;ao das sociedades indígenas e a construr;ao de um panora1na etnográfico abran
gendo os século XVII, XVIII e XIX só serao possíveis, evidentemente, após a leitura das fontes disponíveis 
que permita1n elucidar o processo de ocupar;iio,. ou seja, a "conquista". Este procedimento envolve niio 
somente a construrilo de uma etnografía histórica quanto de uma história etnográfica. Nao se trata de 
uma questilo de semántica. Quando se Jala em etnografia histórica deve-se ter em mente, em primeiro 

lugar, a "reconstituirao tilo fiel quanto possível" da vida de uma sociedade ( ou seja, o fazer etnografia, 
conforme a conceituar;ao de Claude Lévi-Strauss). Mas, no caso, o trabalho de ca1npo e a observar;ao 
direta que a empresa exige, sao procedimentos impossíveis porque essas sociedades nao silo nossas 

~ 

contemporáneas. Recorre-se, portanto, a historiografia. E basicamente um trabalho de leitura, de 
interpretar;iio e de exegese dos textos. Trata-se, co1no vimos, de buscar nas fontes de natureza diversas, o 
dado etnográfico: uma descrü;iio de aspectos da cultura material, um eleniento etnolinguístico, urna 

informarilo histórica organizando dados com relarao ao passado, e nao ao sincrónico, e 
aparente1nente diante de um paradoxo, já que, con10 vimos, o procedimento para a etnografía é o oposto. 
Entretanto tal paradoxo é, de fato, apenas aparente, e pode ser superado pelo tratamento do pesquisador 
dado as fontes, no sentido de construir unia "história etnográfica". Nesse caso, a énfase está no método 
que preconiza a mediar;ao estabelecida pela postura do "enfoque dialógico", considerando o texto como o 
informante. Portanto, para que se possa, de fato, construir uma etnografia histórica a partir do 
documento, é preciso que, paralelamente, se construa uma história etnográfica a partir do mesmo 
documento. Na prática, isso significa que é preciso conhecer as condir;oes históricas sob as quais o 
documento foi produzido, refletindo a cultura de um determinado momento, como consistindo de 
estruturas de significados onde cada elemento tem a sua lógica. Mesmo porque o "dado" ou qualquer 
elemento que o pesquisador selecione como significativo, reflete, por sua vez, a escolha do autor do 
documento. Tratando da questao sobre o que é u1n fato histórico, Adam Schaff ( 1971) afirma que o fato 

histórico "possui um estatuto ontológico determinado, o que é extremamente importante para o conjunto 
da concepr;ao. Mas possui paralelamente um estatuto gnosiológico e, deste ponto de vista, interessa-nos 
nilo tanto a "coisa em si" mas como urna "coisa para nós" ( cf: p. 218 ). lsso significa que os fatos chegam 
até nós mediados pelo subjetivismo de quem o registra, o que faz com que nos interessemos pelas 

condir;oes de produr;ao do documento. Isto é particularmente relevante para quem quer buscar uma 
etnografia a partir do documento. 

Voltando ao Guaporé, vimos que nosso viajante, navegando hipoteticamente pelo rio, poderia 
se encontrar desarmado, isto é, sem nenhum ''fato", nenhuma concepriio ou nenhuma teoría para 
comerar a tecer a sua "teia da memória". A escolha (péssoal) inicial para as reflexoes pode recair na 
presenr;a do forte, u1n ícone e1n si mesmo. Nesse caso, nao somente porque o forte é uni vestígio físico de 
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um acontecimento que tem uma qualidade particular, ; ··como ~"um .!frágmei1t6. rJe, a/:go.~~ct>nit:ecidri1:.mas 

também porque,- através dele, pode-se trarar.~a··sua . inciderreia:sobre '¡\·<Jittr.oi·!acvnteci~11entes,. estqbe.Je.-. 
cendo-se uma relariio cognitiva. ,,,.,.,: .... ;¡:,\·\ 

Esse·s acontecimentos dizem respeito '.ii. situapiio 'de.ifronteb:a' que-; curaro.teriza~a 'r~..giii<J. Ao lado 
da disputa pela posse efetiva da terra, portugueses ·e '~spanhóiis\ i:!~tabele~ero~ 1relafoeis, de». tlife:r'1nt.es 

/ 

formas e intensidades entre as áreas de colonizafiio. E o· que analisa.iL.uiza Rios~R.i.cei- Volpat@.,:»ia. su-a 

Dissertarao de Mestrado, Mato Grosso: ouro. e mis.éria .no 1mitemural,\rtki,r-1¡ola11ia \(:UJS-.L8J9) :fv-98,l)'> 
demonsirando as contradifoes existentes entFe;"por .um lado; a~disputa ofrr::iaifJ por..outr-o,¡ Ot;'.)itttere6'se~ 
comerciais e a busca de colaborarao mutua, o que·fazia"com que as"delérnii-rtaf.iiesxlas1n1etró¡10.les.f1Jssttm 
reorientadas a partir das condifoes concretas deNidaí~dafronteira; r~1 :.H'\;' ,<.f\ \.t. •:. (.\\'l lí:'!:.\'" .. \¡ !.:. 

A "conquista" do ·Guaporé·se processou den~ro dei'um·quadro·t:uitle(va VJstr~1é¡gia·\a?a< (1ejes,tJc:er€l»1 

interesses políticos amplamente ·explícitos, através ,,dos quais os .( estadista.'f,\'':l.:roni'St¡;ts,. ,via)O!Jfes; etc:.\ 
em larga medida, a questiio do índio. Dentr:o f de umaJr.elafiio 'cugnitiw{'es.tabel~oir.Jn~p.ei(i).{;coultttifo, • \da 

estratégia, o viajante pode chegar a Mojos e daí a um quadro ~ que\e1 aaiir,[ll~.areJuci.dLJnv·;t:t'fllá1nen.fr11d.1.1!Elo 
, d ' . ' ... ' . ' . \ .. ~' 

ªo ln lo. '' 1 ' .. ''<' ·' , •'¡ \. '• ''1~\',, , . .-... <-~·~n·,? \ \<f)t•l'• ,.) J'\l ' • ~- • .....J. J • '1'"" '-- #,} ...... \,., •••• _,\ ....... .. 

Por este procedimento e .a partir desta coptextualizafii0,,;\:1a;::1 ~~et.n<>gr:ufia .históiitta.\' ·le.~(\~ 

"história etnográfica" sao a mesma postura metodológica, e absolutamente co1nplementares. 
Quando, num primeiro momento, procura-se aco1npanhar o processo de ocupara.o en1 dire~üo 

ao Guaporé (o ocidente portugues) e em direfiio ao Itenez (o oriente boliviano), nao se pretende, 
evidenteniente, dividir o rio em dois. Mas este acompanhamento niio térbpenus:il.111>.Tet:iu..~ lite n:íft.io. Trata
se de um posicionamento mais complexo que deve partir do pressuposto de que o feno1neno 
·apresenta faces diferentes, urna vez que rejlete : determina~oes.politicas.·,que:._abrighn1,di.versidades no 
seu .contexto. O exemplo mais mareante ·e " que,~ ·. ".na ·. Amér.fr:a .. .._ ·espanhola; .. ,,.,~ .as- ·''. n1isst'ti.{s 
-permaneceram durante" um século, enquanto · 1 ·qure.~·:nas<\' :ml1rg.ensipo.r~uguesa.f .. \ dh 1<3uapo11é',tts 
missoes; reduzidas em número, foram efemeras. ·-Re.fa sua indiscutíveL-=organizc1fiio, ... a ,.P.Favíncia11de 
Mojos _articulou em grande parte as relafoes da fron:feira. Somente esta que·sta~ ... e~ig_if··~ unuH\ atenfiiP 
especial, e é certo que nenhum etnohistoriador podep.re.seindir de um ·me·r-.g.ú'lho)baS..fJlnle'l p.rofundf'tJ.U.l 
documentafiio que trata das missoes. Esta postura .o · rern'iite,..inevitavetmelite;· )a fqnle..'l· niio\par:t.u.gueiY,(1s .. 
Umj inventário sobre a bibliografia a respeito de Mojo» níio-)e. difícili 'já~-- que _,a{guns pesquisaáore!i 
modernos desenvolveram' trabalhos na área e jizeram~um ;.J.evantamehto:q1re/('!flinar,vé'@m.01 poneX"llrriplo., 
William Denevan ( 1966). Apesar de que os indios queimaram .grande:,partendos.ar:quiY.o.. .. ~\' a. '.biblj<>gf.f:l.}i.q 
(fontes primárias e secundárias) é vastíssima e está·localizadmsohretl:itiornas arquivos.de;S.ucre e na 
Universidade Rene Moreno em Santa Cruz de la-Sierra. ,\"''"\' ;., .!·:;·.~ .. -~-'~~~f\l) ,·\\') , ... ,i . :'\·: ·;-.i-;\ il ,, \~ . ..... . .. , 

E fundamental, · portanto, a consulta,qos,: arquiv.ós.,,em..'Jingua,·aspanh.ola~1;~ u.í\_ ~·>\, :..\h:.1~')')"\i\' 1H /'¡ 

Por outro lado, se o fenómeno da ocuparao;&e; .-..y,¡presento .s.ob, .. \d~lf.e.nte.S , faces, '-f.l tf.tfyi(fat#a 
fronteirra como".um todo tem contornos próprios, ·dentro. id-e um,nr:onjun(~~'),polítilY11\p_e;l:ttl(a1:,t conforme 
·an&lisou Luiza Ríos Ricci 'Volpato. Talvei exatamen¡IB .. iporressa '.-,rar,iia,;}·,';tls.\'.fontes\pt..iwátiiµJ\ e~iste.nws 

sao vastíssimas, incluindo relatórios oficiais,correispondenc-iss;-... anais;\·e.tc.nr:'''''-' \\ 'i'• "·'"'l'i. -~? 1·;~j .... ':it~\'\('1" 

·A minerafiio, que se inclui dentro deste cQ,njl!:nt@~'.e~ge·a .$'.ua\apre.c.iw¡"iio\coma um elWµe.tiiQ t/ltf: 

se artiaula ao sistema como um- todo e que,'portanto1.pod6\B.fp~ieitar.ra-spe.éws:\·~o.ai'~is.y.e re~on_,ilmi:«o..)\ d(! 

pFoCesso da .ocupafiio, e uma vez" que a ,atividadi1~~mirter6ldQJ\a1\ seu~delvmcade-au ·a1r4~é~, ,da mik~rd~

'Obr-a 'negra, éfundamenta/ apreender.a relafllO Índio-:-iJ.égro\neste pt:OCeÁSO.~~~~Y,\)\ ;, 'J\n .. S 1.H' \''i t"J\,}¡\' lli · 

As relaroes negro-branco na cidade de Vita Be/a .foram\.i:Jl:ift_to ·~rie;.,niui&a• c.?Tese._~ dtJ, c.D~ut(n;«-

11Ulnto,:: · Vila Befa: território branco, :espilfo .negto;·~:.:umse.s.tuíla\ deyitJ.eR~Ü/.JtnJc4~ ,aefendida na 
·Un}versidade de Siio Paulo por Maria . {le-<:.·,J:.ourde-s: Delam6.nipa.Freirt:;,¿·;6l.'P86.fai A a.uta.r.q UJVA ,C.o,mp 

referencia o conceito de etnicidade e. ,·com corite.~,to. a.:alter:ida.Jle:pr..etoe:l.iJJqnt:o, na--. fttl!l(C!Pi<J1~-i,ra· d!' 



amazónia mato-grossense (ej.: p. 10). Seu trabalho é rico e detalhado, e apresenta dados precisos sobre 
a popularao negra de Vi/a Be/a, incluindo uma sistemática e profunda investigarii.o em demografia 
histórica. 

No que diz respeito aos índios, e/a fornece informaroes preciosas como, por exemplo, a f or
marao de um quilombo junto a um grupo indígena; migraroes de índios para Vila Be/a; casamentos 
interétnicos sobretudo com chiquitanos da Bolívia e brigas entre índios e negros no início do século 
XX em decorrencia da explorarii.o extrativista. Sao temas que nao trabalhou por fugirem ao seu ob
jetivo, mas que vem atestar a necessidade de uma investigariio mais profunda para a construrao de 
uma etnohistória do Guaporé. Nesse caso, também, as fontes primárias sao muito vastas. 

A ocuparao e a conquista visto na sua totalidade, apresentam diferentes faces e merecem 
investigariio sem que se considere nenhuma delas como um operador dominante, mas como fenó
menos que integram um processo. A sua compreensii.o é fundamental para história etnográfica, 
refletindo momentos socioculturais dentro dos quais as fontes foram produzidas e através das quais 
espera-se chegar a uma etnografia histórica. 

Mas a etnohistória do Guaporé só pode ser construída com a tomada dos depoimentos dos 
povos indígenas, a única possibilidade de se chegar a tradirao oral. 

JI - Os povos indígenas do Guaporé 

Uma vezface aface comos povos indígenas do Guaporé, o nosso viajante se encontraria diante 
do desconhecido. Antes de partir, consultando dados da FUNAI, saberla que os povos re
manescentes do Guaporé estiio reunidos num mesmo Posto Indígena (P./), o P./. Guaporé, que abriga os 
Jabuti, Arikapu, Wayoró, Aruá, Makurap e Tupari, embora niio exista um censo por grupo. Alguns 
desses pavos já foram objeto de estudos etnográficos, sendo que a área específica do Guaporé 
merece u a atenrao de Claude Lévi-Strauss, que lhe dedicou um artigo no Handbook: "Tribes of the 
right bank of the Guaporé river" ( 1948). Os Tupari foram estudados por Franz Caspar ( 1958), mas além 
desses autores, inúmeros outros pesquisadores se interessaram pelas sociedades indígenas de áreas 
próxin:zas. O volume de infonnaroes existentes (que apesar de diversificadas nao siio abundantes) 
pode ser sistematizado de maneira a conformar o quadro etnográfico preliminar, já mencionado. 

No campo, o trabalho a ser . desenvolvido visa, primeiramente, a uma identificarao 
étnica dos grupos remanescentes. A tarefa pressupoe urna co1nplexidade maior, que envolve a 
compreensii.o da forma como esta delimitado o es paro socializado, o es paro político e o es paro 
simbólico e ritual desses grupos que coexistem há algum tempo dentro de uma reserva da FUNAI. 

O procedimento é, portanto, o estudo do sincrónico visando urna etnografia clássica. No 
caso, é imprescindível comerar pela identificarao das etnias e partir do discurso do informante, 
porque nao se sabe nem mesmo quantas etnias existem de fato. Impoe-se, desse modo, uma compreensii.o 
da situa~·ii.o atual em termos do quadro demográfico completo, casamentos, filiarao. Tal quadro 
possibilitara a verificarao das unidades políticas existentes. Essas unidades podem ser analisadas em 
funrao das relaroes intersocietárias hoje, e também em funriio da sua organizara.o sócio-política: 
unidades como grupos localizados ou niio localizados; sistema de parentesco e descendencia; presenra 
de outros grupos socialmente definidos, etc. 

O que se deseja, numa primeira instancia, é precisamente o conhecimento das estruturas 
sociais a partir de urna perspectiva sincrónica. Como a pesquisa evoluirá a partir de entii.o, é difícil 
prever. O estudo das relaroes intersocietárias hoje pode conduzir o pesquisador a descobrir como 
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eram esses relaroes no passado. A delimitariio do território na atualidade pode levar a unza conzpre
ensiio da evoluriio histórica da ocupariio dos territórios por cada sociedade, e nesse processo elucidar 
a própria concepriio do esparo enquanto categoría culturalmente definida, co1no uunbé1n os movi
mentos de populariio, a guerra e as unidades políticas desaparecidas ou que ainda sobreviven1. 

A tomada de depoimentos sobre o contato entre índios e brancos certa1nente fará el'nergir u1n 
quadro histórico peculiar, com contornos ideológicos próprios. 

O pesquisador só contará, evidentemente, com a tradiriio oral, portanto, a história dessas so
ciedades será uma construrii.o do pesquisador através do diálogo estabelecido co111 seus infor
mantes. 

A história de vida é sempre u1n recurso sedutor, dentro de um procedinzento dialético através do 
qual o pesquisador propoe questoes e recebe de volta respostas que o conduze1n a novas questi>es, 
iniciando um diálogo aberto. Este procedimento conduz a subjetividade da construrao da pessoa, unz 

processo pessoal e insubstituível que ronzpe co1n a tendencia de reduzir as pessoas a categorias e abs
traroes pré-concebidos em modelos construídos ou testados (ver, a respeito, WATSON, l . e WATSON
FRANKE, M. 1985). 

Somente a compreensao da história dessas sociedades, do ponto de vista emico, poderá 
capacitar o nosso viajante a construir a sua etnohistória. Muitos dados novos poderao surgir a partir da 

tradirii.o oral, levando-o a buscar novas fontes, inclusive revendo e reinterpretando os dados docu
mentais. 

A etnohistória do Guaporé niio é, portanto, nem decorrente da leitura e interpretar<lo do 
documento, nem da "leitura" e interpretariio da tradiriio oral. Decorre de ambas, que fornece1n 
inteligibilidade mútua para o mesmo processo: a ocupariio e a conquista de urna regi<lo. 

, 
E provável que, mesmo assim, muita coisa escape ao pesquisador. Mas quando se quer tecer a 

teia da memória, busca-se também resgatar o que, de outra forma, poderia estar condenado ao siléncio. 
,, 

E urna angústia, mas que pode ser superada: "o afii de salvar o passado enquanto vivo, em vez de usa-lo 
como material do progresso só é apaziguado na arte, a q~l a própria história pertence enquanto 
exposiriio da vida passada" (HORKHEIMER, M. e ADORNO, T. 1983: p. 109). 

' ' 
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O etnólogo se interessa sobretudo 
pelo que nao é escrito, nao tanto porque os 
pavos que estuda sao incapazes de 
escrever, como porque aquilo por que se 
interessa é diferente de tudo o que os 
homens se preocupam habitualmente em 
f ixar na pedra ou no papel. 

Claude Lévi-Strauss 
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