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0 PROBLEMA ·IND1GENA· BRASILEIRO E 
0 SERVICO DE PROTECAO AOS INDIOS 

A politiea indigenista brasileira, planejada e. execu
tada pelo Servi~o de Protecao aos fndios (SPI) e -super-· 
visionada pelo Conselho N acional de Protec_io aos -tndios 
(CNPI), difere por suas implica~oes antro.pol6gicas e de.-- ~ 

mograficas das demais politic.as latino-al!lericanas. En-
quanto grande parte dos paises da America Latina tern 
na popula~ao indigena uma quantidade ponderavel de seus 
trabalhadores rurais, no Brasil trata-se de ·minori~s etni- · 
cas de tal forma esparsas e distintas que nao chegam a 
pesar -na questao agraria nacional, ·embora a ela, eviden
temente, estejam vinculadas e de sfia solu~ao dependam. 

Em paises como o Mexico e a Bolivia, por exemplo, 
o "indio" ou o aborigine aparece como a for~a de trabalho 
basica em seus sistemas de produ~ao. No Brasil, o indio 
e um marginal em rela~ao a estrutura economica, politiea 
e social da Na~ao, por sua cultura diferente e aparato 
tecnico rudimentar, alem de seu baixo indi.ce demografico 
que torna as popula~oe·s tribais muito pouco "necessarias" 
para 1> desenvolvimento economico do pais~ Esta, ao menos, 
e a impressao que nos deixa o governo quando relega a 
um piano secundario o Servi~o de Prote~ao aos fndios, 

. -
esquecendo-se que mesmo se os grupos tribais nao repre-
s-entam a mio-de-obra desejada, trata-se de seres humanos, 
de na~oes autonomas, com direito ·_ a sobrevivencia nio 
apenas como 'individuos mas. tambem - e principalmente 
( como veremos adiante) - enquanto grupos. Entretanto, 
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numa analise mais acurada, N'e-se que nao e tao verda ... 
- -

deir:a assim a ideia de que o -1ndio pouco ou nada repre-
senta na eonjuntura economiea brasileira. 

Compatando-se, do ponto de vista -indigeni'sta, os ci
tados paises latino-americanoa- com o Brasil, vemos que o 
significado que as popula~oes indigena-s assumem para cada 
um desses paises, apesar da evidente diferen~a das dire
trizes de cada politica ~ e da natureza realmente di versa de 
cada uma de suas configura~es, elas, as diferen~s, nio 
sio de molde a justificar 0 abandono das popula~oes tri
bai-s e·xistentes em territ6rio hrasileiro ao assalto dos seg
mentos economicos de nossa sociedade. Nao se pode es
quecer que num pais que apresenta regioes completa
mnte despovoadas Ue componentes da sociedade nacional, 
ha apenas o indio, eco1ogicamente adaptado ao meio, mui
tas vezes com uma especializa~o tao desenvolvida que 
(desde que submetidp a uma _assistencia adequada) hem 
s·ubstituiria -o melhor dos "colonos" transferidos de outras - --..... . 
areas de nosso territ6rio ou importados por nossa politica 
imigratoria~ Mas esse indio nio e aproveitado ! Verbas 

~ 

sio cortadas; turma:s de pacifica~io de grupos hostis (co-
mb os Caiap6s, os Gavioes oti ·os Paracanas) sio dissolvi~ 
da;s, contriouindo para o agravamento das rela~oes interet
nieas nas ~onas de lronteira, -isto e, de expansao da so
cied~de brasileira. Como se isso nio bastasse, o pr6prio 
Servi~o de Prote~o aos 1ndios nao consegue manter a 
continuidade de orienta~ao, indispensavel ao eumprimento 
de suas tarefas: criado em 1910 e entregue a dire~io 
de Rondon e seus colaboradores - antigos componentes 
da Comissao de Linhas Telegraficas Estrategicas, tambem 
conhecida por Missao Rondon -, o SPI desfrutou dessa 
magnifica dire<;ao .ate o momento em que foi tornado por 
quadros burocraticos, completamente divorciados das tradi
~oes indigenistas instauradas por aquela equipe de mili
tares e civis, de inspira<;io positivista. A'Ssim, permaneceu 
o SPI nas mios de funciona.rios de carreira ate que em 
1950 uma nova diretoria criou condi<;oes para o renasci-



74 REVISTA BRASILIENSE 

mento daquelas tradi~oes, procurando moralizar a admi
nistra~ao e estimular o trabalho tecnieo-cientifico. Durou 
essa dire~o ate principios do ano passado . . . e, agora, 
parece retornar o SPI aquele mesmo e triste periodo que 
sucedeu A equipe de Rondon. 

Inf elizmente e nesse tom que so mos levados a iniciar 
este artigo que visa, sucintamente, a dar o perfil da poli
tica indigenista brasileira e da orienta~ao antropol6gica 
que preside a sua elabora~ao, hem como a dar uma ideia do 
6rgao criado para sua execu~ao. Antes, e born tentarmos 
colocar o problema do indio em suas verdadeiras dimensoes. 

0 INDIO E A TESE DE SUA ASSIMILA~AO 
, 

Sabemos que em nosso pais o trabalho rural repousa 
fundamentalmente no "caboclo", no mesti~o das varias 
etnias que funcionaram como matrizes do homem brasilei
ro, particularmente do campesino. E f oi apenas desse 
modo, situado como uma terceira matriz, entre a africana 
ea europeia, que o aborigine ·se integrou na na.cionalidade. 
Como resultante de um caldeamento ou miscigena~ao em 
que, identificado com o pai branco lportador da cultura 
dominante), voltava-se contra a heran~a tribal, constitu
indo-se, entio, no mais das vezes - o mesti~o - num 
reposit6rio dos esteri6tipos regionais. Todas as f ormas de 
preconceito contra o indio, contra sua ascendencia materna, 
er am por ele a·ssimiladas. ( 1) Dai nao ser surpreendente 
o fato registrado pela historiografia bandeirante, como 
tendo sido o mameluco o homem por excelencia preador 
de indios e o mais violento na chaeina. Embora biol6gica 

(1) 0 indio acha-se cercado por uma constela~ao de preconceitos: 
ou e visto por um prisma "romantico", como o melhor dos homens, 
ou como inferior, pregui~oso, incapaz de "civilizar-se" por suas inas 
qualidades inatas. Tanto um tipo de preconceito quanto outro sao 
·maus, porque nao passam de deforma~0es da realidade e que terminam 
por levar quern os cultiva a indispor-se levianamente contra o indio. 
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e culturalmente "mais indio do que civilizado", o mesti~o 
nio se identificava com sua heran~a indigena, a nio ser 
nos casos em que permanecia na tribo, aceito como um 
dos seus componentes. 

~s'ses fatos vio contrariar frontalmente a conhecida 
teoria do "caldeamento", tao cara as Missoes religiosas, 
segundo a qual se procurava explicar a depopula~io indi
gena como conseqilencia da assimila~ao dos grupos tribais 
a nacionalidade pelo processo biol6gico da miscigena~ao. 
Contra isso, a pesquisa que Darci Ribeiro realizou sob os 
auspicios da UNESCO sobre "A Assimila~ao dos fndios 
no Brasil", nos arma de fatos e de conceitos precisos ten
dentes a mostrar que, realmente, nao houve a propalada 
assim~iio e que, pelo contrario, o desaparecimento dos~ 

grupos tribais brasileiros s6 pode ser entendido pela ex
tin~o pura e simples de seus componentes. Os relativa
mente poucos remanescentes de grupos destribalizados, 
.mesmo esses nio dissolvem sua condi~ao de indio em con
textos neobrasileiros : morrem autoconsiderando-se indios; 
.sua descendencia, entrando num processo de mesti~gem, 
acaba em maior ou menor grau dissolvendo-se nas popula
~oes regjonais. 0 grupo mesmo desaparece e, com ele, o 
indio. Entretanto, veremos no curso deste artigo ate onde 
e Jegitimo traduzir caldeamento por integra~ao OU assi
milia~io e como se coloca o SPI diante desta questao. 

0 ESCOPO DA POLlTICA INDIGENISTA 

0 Servi~o de Prote~io a:os fndios atua no sentido de 
integrar as tribos indigenas na estrutura economica na-

No prirneiro caso, quando veern que ele nao corresponde ao esteri6tipo 
.aceito; no segundo caso, ja as conseqiiencias sao bem mais graves porque 
ele, o preconceito, se acha enraizado na cabe~a daqueles que vivem nas 
,regioes mais pr6ximas de tribos indigenas - que passam a sofrer, ime· 
·diatamente, forte discrimina~ao. Alias,. a natureza desses preconceitos 
tern sido estudada em outros contextos, como a das rela9f>es entre negros 
e brancos. 

, 
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cional. N es~e proceJJso de i_ntegra~o economica, ·os grupos. 
indigenas - teOrieapiente - iriam de modo lento e conti
nuo sendo tambem .. assimilados a conjuntura socio-po-Utica 
brasileira, desde que se~ preenchessem certas condic;oes ob
j eti vas, sendo. a fundamental a garantia das terras indige-
na.s. Asseguradas essas-eondic;oes, as tribos indigenas deve
riam ir-se trans:form.anQo em comunidade de estilo neobr.a--. 
sileiro, cujas cara~teristicas ecol6gicas apresentariam va
riac;oes segundo a · regiao em que 1estivessem localizadas:_ 
Assim, poderiam ser elas agrieolas, pastoris ou mesltlO' . 
extrativas, ajustando-se naturalmente aos segmentos re- ~ 
gionais da eeonomia naeional. ' -

Bern, para conseguir-se tal integra~o, o SPI lan~a- _ 
mao de proeedimentos asslstenciais que tem por escopo ~ a,; 

elevac;ao do nivel teen_ologieo do grupo e o respeito pela 
cultura tradicional. ~as como entender ease respeito1 
Adestrando os grupos tr·ibais para proverem sua subsisten..; 
cia, por meio de te'Cnieas ocidentais eom'o o machado de· . -
a~o, a enxada OU o~"trator: . 0 SPI orienta 0 processa aeul-
turativo de mod·o a _tiao incidir diretamente sobre a . ide~-~ 
logia do indio, ao· inesmo tempo que favorece a evoltic;ao 
de sua cultura. Sofrendo, assim, grandes modificac;oes em 
sua base eeonomiea, o indio necessariamente· passara por~

grandes transformac;oes em sua vida social e espiritual. 
A Hist6ria tern mostrado que to do o esf or~o de quebrar 
as f ormas tradicionais de sua vida religiosa e seus pa-
d roes eticos, tern sido, ao lado das doenc;as, do massacre 
e da aliena~ao de suas terras, uma das causas de -seu· 
exterminio. A ruptura de seus valores morais e religiosos,:
mesmo se os pretender substituir por outros ''mais altos",.. 
acaba por destribaliza-los, desde que tal ruptura nao seja 
acompanhada de procedimentos assistenciais que visem· 
a anular as perturba~oes causadas pela desorganizac;ao de 
sua "visao do mundo." 

-
Nao se pode aceitar - do ponto de vista antropol6.-

gico e, eonseqilentemente, de politiea indigenista - a 'cha
mada catequese, com toda sua conota~ao hist6rica, com<> 
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uma boa tecnica aculturativa, mesmo se considerarmos o 
progresso que c~rtas Miss0es cat6licas e protestantes tem 
atingido nos ulti~os anos, com referencia ao tipo de con
tacto que conseguem -estabelecer com os grupos indigenas ; 
atualmente estio menos sectarias e mais objetivas, has
tante preocupadas tambem com a salva~io fisica do ii'ldio 
e relegando ao esquecimento a triste maxima de que "mais 
vale um indio inorto, cristio, do que um vivo, pagio." 
Mas o certo e que, no momento, seria academico levarmos 
adiante nossas pondera~oes, quando estamos diante de 
uma questio de fato, ~ual seja o direito de proselitismo 
religioso (por partic-\llares) que lhes assegura a Constitui
~io da Republic& Ne$Sa conjuntura caberia apenas ao 
SPI - atraves de sua Sec~io de Estudos (Museu d-0 fndio) 
- propor-se a de8cobrir processos assistenciais que possi
bilitassem anular os traumas culturais advindos desse tipo 
de rela~oes interetnicas. Como se ve, os problemas de assi
mila~io, formulados pela conjuntura politica brasileira, 
acham-se condicionados por fatores multiplos que nio se 
pode deixar de considerar~ 

Toda~ia, na -altura em que se acham os estudos s_8bre 
as rela~§es ·entre OS grupos tribais e as popula~oes neo
brasileiras, gra~as a .atividade p'ioneira de Darci Ribeiro 
nesse setor e as pesquisas ora em andamento inieiadas 
por sua inspira~o, sabemos que o indio somente podera 
ser assimilado a naeionalidade quando sua tribo, guardan
do suas f ormas assoeiativas, i.e., permanecendo comunida
de, o for; nesse caso - e esse e o ponto nodal do problema 
- nio havera niato no processo de acultura~io : o indio 
nio se marginaliza, pois que nio sai de seu grupo e e 
com ele assimilado a estrutura s6cio-eeonomica regional. 
Considerado individualmente e nio eomo parte de um todo 
ou, ainda, retirado- do -contexto tribal, nio se conseguira 
aenio um paria, um..-desajustado. Ate agora, os fatos com
pulsados nao registram, implicita ou expllcitamente, um 
s6 caso de assim·ila~ao : ou o indio "adota" compulsoria
mente os padroes culturais semi-europeus ( que chamare-

• 
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mos neobrasileiros) ; ou, nio resistindo ao impacto de cul
turas antagonicas e, particularmente, ao aparato destrutivo 
da cultura lan~ada contra ele, sucumbe. Nos dois casos o 
fndio se extingue, neste como homem, naquele como in
dio. Num e noutro caso, nao ocorre aquele processo de 
assimila~ao que se verificou em outros contextos, como o 
das rela~oes entre imigrantes estrangeiros e popula~oes 
brasileiras. Exemplos temos disto na assimila~ao dos ale
maes do Sul do Brasil, tao bem estudados por Emilio 
Willems, ou ainda, tudo indica, na assimila~ao dos japo
neses ou dos sfrios-libaneses. em Sao Paulo, atualmente em 
estudos, os primeiros por uma equipe dirigida por Egon 
Schaden e os segundos; por Florestan Fernandes. 

, 
AS ATIVIDADES PROTECIONISTAS DO SPI 

~sse esquema atinge a fundo a questao crucial da 
politica indigenista brasileira ea uma das atividades mai_S 
dificeis, por complexa que e, do Servi~o de Prot~o aos 
1ndios: a da assistencia. A tarefa de pacifica~ao - preli
minar a qualquer contacto - segue-sea da aeomoda~ao do 
grupo as novas contingencias que foi levado a aceitar. Essa 
acomoda~ao, como vimos, e. levada a ef eito por proc~di
mentos assistenciais. J a, em rela~ao aos primeiros con
tactos com grupos hostis, ha mais de quarenta anos a 
pacifica~ao deixou de ser um problema, desde que Rondon 
e seus colaboradores ( ainda ao tempo da Comissao de Li
nhas Telegraficas Estrategicas) come~aram a apliear tee
nicas pacificadoras, persuasivas, aos grupos que pela pri
meira vez eram alcan~ados pela sociedade brasileira. A 
esse respeito houve, naturalmente, um refinamento dessas 
tecnicas, considerando-se a longa experiencia que o SPI 
adquiriu em todo esse tempo, chamando ao convivio pa
cifico com nossa sociedade· os Botocudos do rio Doce 
(1911), os Caingangues de Sao Paulo e Parana (1913), 
os Xocrens do vale do Itajai (1914), os Umutinas de Mat() 
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Grosso ( 1918), os Paritintim-Cauaibes do rio Madeira 
no Estado do Amazonas (1922), os Urubus do Maranhio 
(1928), os Xavantes do rio das Mortes (1946) e, final
mente, alguns grupos Caiap6s do sul do Para (a partir de 
1950.) Isso, ao tempo do SPI, como se sabe, criado em 
1910 quando conflitos da maior gravidade assolavam cer
tas areas de Sao Paulo, Parana, Santa Catarina, Minas 
Gerais e Espirito Santo, onde ha:bitavam grupos Caingan
gues, Xocrens e Botocudos. Antes disso, a pr6pria Comissio 
Rondon ja havia pacificado grupos tais como os aguerri
dos Bororos ( 189'3) e os nio menos celebres N ambiquaras 
(1908.) 

Contudo, no que se refere as praticas as·sistenciais 
nio se pode afirmar o mesmo. A assistencia ao indio, que 
so podera ser levada a born termo por embasamento te6rico, 
estudos sobre rela~oes interetnicas, para nio falar na in
contestavel necessidade de mudan~a nas diretrizes. dos po
deres publicos, ainda se constitui numa questio que apenas 
agora come~a a ser posta em termos eientificos. Isso se 
deve, em ultima analise, ao amadurecimento das eieneias 
sociais que rnestes ultimos trinta anos vem sofrendo uma 
acelera~io em seu desenvolvimento face a necessidade de 
equacionar problemas que em todos os quadrantes prolife
ram e for~am sua solu~o. · Haja vista os estudos sobre 
"acultura~io" que come~aram a aparecer solicitados pelo 
agravamento progressivo das rela~oes entre povos indus
trializados e popula~oes "rusticas", entre "nativos" e "ci
vilizados." Essas tensoes, ou melhor, a necessidade de re
solve-las, vieram em alguns casos fecundar o universo me
todol6gico das ciencias sociais, embora noutros, e hem ver
dade, incentivaram a escamotea~io da realidade e o com
promisso da ciencia com causas coloniais. N esse caso, ser
viu a antropologia aplicada a administra~io de certos gru
pos etnicos africanos OU asiaticos, dominados por poten
cias colonialistas como lnglaterra, Fran~a ou Belgica. Mas 
em outros casos, como no Mexico, por exemplo, a etno
Iogia transformou-se Cle mera registradora de dados etno-
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grAficos em au~nt1ca ciencia da cultura e nio apenas 
relegada a pqra interpreta~ dos fenomenos s6eio-eu~--
turais, mas objetivando a manipula~io da realidad~ social _ 
dentro de uma -perspeetiva voltada para a praxis e para 
o bem-estar_ das popula~oes aborigines. 

- . -
AS ATIVIDADES CIENTtFICAS DO MUSEU DO _lNDIO 

--
A partir de 1'952, data em que foi criado o Mu~q 

do 1ndio e que assinala o retOrno do Servi~o de Prote~io 
aos fndios as tradi~oos rondonianas, a politica indigenista 
brasileira com~ou a r~eber - em grau erescente - um~ 
orienta~o tecnieo-cientifica ate entio inexistente. A Sec-_ 

... -
~io de Estudos do SPI, de simples setor etnografico_, pas-

... - . -
sou com a crcia~io de Mus-eu do 1ndio a desenvolver suas 
atividades no sentido de armar o Servi~o de Pro~o aos 
fndios de teeni~a$i- ~ssistenciais compativeis com os legi
timos interesses dos gr-upos tribais brasileiros. (2) 

A fim de atingir--esse objetivo, essa sec~o especiali-. . 

zada se propos efetuar. uma cobertura etnol6gica de ambito - . 

naeional por meio d~ seus etn6logos e, tambem, por aque;:-
les especialistas alheios ao seu quadro tecnico, mas que 
apresentassem intere~se p~los problemas indigenas brasi;: 
leiros. lmpossibilitado o SPI de financiar todas as pesqui:
sas de que necessita, procura criar condi~oes para -que 
elas sejam realizadas, seja cuidando do adestramento <le 
pesquisadores sociais (atraves do Curso de Aperfei~oa
mento em Antropologia Cultural que mantem no Museu 
do 1ndio, por convenio com a Campanha de Aperfei~oa
mento de Pessoa} _de Nivel Superior) (3), seja auxilianCl~_ 

(2) As atividades· cientfficas do M. I., diante das mudan~as na- di
re~ao do SPI, -a que ja nos .referimos, se acham atualmente amea~adas de 
interrup~ao, pondo por terra os pianos de capitaliza~ao dos resulta~os 
das pesquisas para a politfoa indigenista nacional. - · 

(3) S6bre a estruhira do Curs~ de Aperfeieoamento em Antropolo
gia Cultural, veja-se Revista de Antropologia, volume 4, n. 0 l, de junho 
de 1956, Sao Paulo, pp. 71-72. 
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ainda, na propor~io de suas possibilidades, viagens· de ci
entistas nacionais ou estrangeiros As regioes povoadas po:r 
grupos indfgenas. 

Entre os pesquisadores estrangeiros que a partir de 
1952 realizaram pesquisas no Brasil, tivemos os casais 
Robert e Yolanda Murphy (1952-53), da Universidade da 
California, e Robert e Gertrude Carneiro (1953-54), de 
outra Universidade, respectivamente estudando 08 Mun
durucus do alto Tapaj6s e os Cuicurus, grupo Caribe dos 
formadores do Xingu. Em 1954, sob o patrocinio do 
Museu do tndro e do Departamento de Ciencias Sociais 
da NESCO, tivemos Alfred Metraux estudando 08 Cuben .. 

~ ...... - . __ 
er uens, uma das tribos Caiap6s pacificada ha menos 
de se1s anos. No mesmo ano, Hans Dietchy, do Museu 
de . Basileia, Suf~a, empreendeu uma pesqui:sa s6bre a 
organJiza~io social dios Carajas, Indios localizados na 
ilha d~ Bananal. Franz Caspar, da Universidade de Ham,
burgo, retornou ao Guapore para prosseguir seus estudos 
sobre OS indios Tuparis. Em 1955, 0 Museu do tndio auspi
ciou ( ao lado do Comelko de Pesquisaa Cientf,fica,s da 
Fran~a) os trabalhos da Sra. Simone Dreyfus-Roche, mu
sic6loga do "Musee de l'Homme", junto aos Cubencr -
qu~ e Xavantes. Han·s Becher, bolsista da Universidade 
de Sao Paulo·: realizou uma expedi~io A area compreendida 
entre os rios Demini e Araca, no Estado do Amazonas, 
iniciando um estudo etnografico dos indios Suraras e Pa
quidais, virtualmente desconhecidos pela etnologia. Ainda, 
no mesmo ano, David Maybury-Leis, da Escola, de So
ciologia e PoUtica,, bacharel em linguas pela Universidade 
de Cambridge, esteve durante dez meses entre os fndio8 
Xerentes e ·cra6s com o objetivo de estudar as possibilida-· 
des da apliea~o de novas tecnicas assistenciais, para -0 qual 
reeebeu grande estfmulo por parte do SPI e financiamento 
por parte do lnstituto NacionaJ, de Imigrat;ao e Coloni
za~iW. Finalmente, registramos a penetra~i.o que a Sra. 
Etta Becker-Donner, Diretora do Museu de Viena, empre
endeu no territ6rio de Rondonia, com o intuito de encon .. 



82 RE VI ST A B RAS~ LIE NS E 

trar os grupos Paca-N ova, ainda nio pacificados; nio os 
tendo encontrado ·em sua primeira viagem (1954), aomen
te em meados de 1956 p0de a referida cientista alean
~a-los gra~s aos servi~os de uma . turma de pacifica~io 
organizada pelo SPI naquela regiio. Atualmente, acha-se 
entre os indios Maues, no Amazonas, o Professor Seth 
Leacock, da Univ~rsidade da California, estudando o pro
cesso de acultura~io desses . indios com a sociedade bra. 
sileira. Rest.aria ainda, registrar os trabalhos que estao 
se.ndo iniciados por uma equipe de lingilistas do Summer 
Institute of LinguisticB, que num programa de colabora
~io com o Museu Nacional e Museu do Indio vieram pro
ceder a um levantamento, descri~ao e a devida · classifi
ca~o das Unguas faladas por grupos tribais; esse empre
encijmento e altamente merit6rio, pois vem de .encontro a 
uma da·s mais an,tigas expectati.vas. da etnol.og;ia br.asileira, 
como a de possuir um cadastro dos idiomas indigenas fa
lados em t.errit6rio nacional. 

l • 

Das pesquisas realiza<las por e~n6logos brasileiros, te
mos a de Egon Schaden, Professor de Antropologia da 
Faculdade de. FilQsofia Ciencias e Letras da Univ~rsidade 
de Siio Paulo, sobre OS grupos Guaranis dQ territ6rio bra~ 
sileiro. A qe Eduardo Galvao, na epoca etn6logo do SPI 
e, hoje, Chefe do Departamento de. Antropologia e Etno
logia do Museu Emllio Go·eldi, do Para, sobre problemas 
de acultura~ao dos grupos indigenas do alto Rio-Negro. 
A ja citada pesquisa de Darci Ribeiro, ate poueo tempQ 
atras Chefe da Sec<;iio de Estudos do SPI e criador do 
Museu do indio. Os estudos de Mario Ferreira Simoes, co
laborador do SPI, sobre OS indios Carajis ; e, finalmente, 
a pesquisa do autor deste artigo sobre o processo de assi
mila~o dos indios Terenas, do sul de Mato Grosso, sob 
os auspieios do Museu do Indio, de onde e etn6logo, e do 
Museu Nacional. 

Somam-se a estas pesquisas aquela,s .ora em realiza
~io por alunos recem-saidos do Curso de. Aperf eif)oamento 
em Antropologia Cultural: a de Marcelo Morethson de An-
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drade, entre os indios Maxacalis, da regiio de Te6filo 
Otani, em Minas Gerais, foealizando o processo de acul
tura~·o e as causas que teriam levado aquele grupo a 
permaneeer, relativamente isolado, numa regiio ja ha tan
to tempo alean~ada pela sociedade ·brasileira; ainda, a pes
quisa de Maria Heloisa Fenelon Costa entre os Carajas, 
sobre a arte cerarnica daqueles indios e o papel da mu
lher na cultura tribal (o grande interesse pelos Carajas 
explica-se pela existencia de uma Escola Experimental na 
ilha de Banana!); por fim, temos a pesquisa que Carlos 
Araujo Moreira Neto esta empreendendo junto aos grupos 
tribais e os nucleos neobrasileiros situados nas zonas de 
desbravamento do sul do Para, caracterizadas por sua eco
nomia extrativa e pela gravidade que nelas tem assumido 
as :rela~oes entre Indios e sertanejos. 

· Essas atividades do Museu do Indio obJetivam propor-· 
cionar resultados · dos rnais prornissores, pois que permi
tirio o conhecimento analitico dos grupos indigenas e fav·o
recerio com isso a politica assistencial do Servi~o de Pro
t~o aos fndios. Espera-se, somente, que o SPI possa 
continuar a estimular pesquisas como essas e empreendi
nientos tais, come aqueles ligados a documenta~io do in
dio brasileiro por meio de tecnicas cinematograficas, que 
nio venham sofrer solu~ de continuidade. ( 4) 

' ALGUMAS CONSEQ'O:ENCIAS DO 
CONTACTO INTEUTNICO 

Contudo, de urna maneira geral mas nio menos ri
gorosa, eomo vimos, ja se conhece relativamente hem al
guns dos aspectos b&sicos da problematica indigenista bra-

(4) Conta tambem o M. I. com um setor cin~matografico que, nesses 
Ultimos . quatro anos, realizou dais filmes documentarios de longa me
tragem (sabre os Urubus e os Bororos) e, atualmente, esta em curso a fil
magem dos grupos do Xingu, sob o patrocinio da UNESCO e do Museu 
do Indio. 
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sileira, hem eomo , os · resultados 'imediatos a paeifica~io e 
as primeiras tarefas assistenciais. Sabe-se que todo grupo 
ap6s a sua paeifi~ sofre grandes perturba~es em sua 
infra-estrutura, seja em sua atividade produtiva, seja em 
.sua -0rganiza~<;> social. Essas ·eireunstancias por sf s6 le
vam as tribos a tamanha desorganiza~o que perdem tada 
perspectiva de viver, entrando, entio, . em processo ·de ex .. 
tin~o. 1;sse processo dura um perfodo relativamente cur .. 
to, ou melhor, sofre uma interrup~ao, quando o grupo por 
sua dinamica pr6pria ou por fatOres externos - como, 
por exemplo, o SPI -, consegue reorganizar-se criando 
condi~oes para sua sobrevivencia, como grupo. Para isso, 
a administra~io dos Postos lndigenas ( unidades de base 
do SPI) procura proporcionar o adestramento tribal nas 
tecnicas de vida que levario os grupos ao restabeleeimento. 
de seu equilibrio .bi6tico e social. Alem dos ,choques cul
turais - e portant;o . ate certo ponto controlaveis por pr-0-
cedimentos assistenciais - ha ainda aqueles s6 abordaveis 
por tecnicas estranh,s ~ ciencias sociais: e o caso da cha
cina, do objetivo . destrutivo d~queles il).dividuos que vee:rn 
no indio um ob~tacul~ aos seus · jnteresaes. Sao, · nos dias 
de hoje, ·os poderosos seringalistas das regioes de ·economia 
extrativa 1ou os grandes latifundiarios das areas pastoris 
e agricolas do territ6rio nacional, que nao hesitam em 
contratar "bugreiros" para os assassinios em massa de 
grupos tribais ou de lan~ar em frente ao indio hostil te
merosos nordestinos; mas nem por isso ineficientes na 
tarefa de matar - a fim de "civilizar" as florestas ama-

" . zon1cas. 
Por onde correram as fronteiras de expansio da so

ciedade nacional, a historiografia e a cronica registraram 
semelhantes acontecimentos. E isso vem-se repetindo desde 
1500 ate •os nossos dias por onde existam indios, terras e 
"civilizados" ... Todavia, ainda que as rela~<>es 'entre in
dios e "brancos" se · processem de forma pacffica, as tri
bos nao deixam de sQfrer grandes e. funestas epidemias, ori
ginadas por contagios involuntarios que as submetem a 
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um pcmderavel desgate; temos um exemplo recente na epi
demia de sarampo, ocorrida entre os indios dos formad~ 
res do Xingu, ha d·ois anos, que matou em poueos me
ses cerca de cento e poucos individuos, apesar da pre
sen~a entre eles de tres medicos e grande quantidade de 
medicamentos. Por outro lado, a destribaliza~io, determi
nada por traumas culturais tambem nio deixa de eoncor~ 
rer para o desaparecimento do indio brasileiro. Como se 
verifica, a despopula~o tribal acha-se determinada por 
uma constela~io de eventos bioeulturais, cujo estudo econ
trole e decisivo para o estabelecimento de praticas assis
tenciais. 

0 INDIO E A QUESTA.O AGRA.RIA 

Nio seria legitimo finalizar este artigo, sem abordar, 
ao menos de maneira sucinta, o lugar do indio no com:. 

. . 

plexo agrario brasileiro. 0 caboclo, sem terra, subnu-
trid·o, explorado em sua foria de trabalho, ocupa o ult1mo 
lugar no esc~lonamento social. E seem determinadas regi
Oes o homem rural retem um padrio de vida relativa-· 
mente melhor do que em outras, isso e devido antes ao 
desproporcional desenvolvimento da economia brasileir~, . 

do que a uma preoeupa~o maior dos poderes publicos em 
assisti-lo. A cultura cafeeira, por exemplo, em Sao Paulo 
ou Norte do Parana determina uma situa~o eeonomica 
superior Aquela proporcionada pela industria extrativa ou 
pela pecuaria do Brasil Centro-Oeste. Numa e o segmento 
rural da economia capitalista ; notttra, e a explora~o pre
-capitalista do trabalho, onde nem o ·regime assalarial che
gou: sio os vales, as trocas, a i_µiposi~o do trabalho. 
Os tres tipos basicos de expansio da sociedade brasileira, 
criaram correspondentes engajamentos. Assim, a economia 
extrativa, a pecuaria e a agricultura, configurando so.. 
cial e economicamente o eaboclo, aglutinou tambem a po
pula~o indigena. E ao Ion.go de suas fronteiras de des-
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bravament0, essas ~tr~w atividades de.i penetra9io foram-Ie· 
vando necessidades. mU.ltiplas aos ~upos tribais que en
contravam; a · facio, o sal, -0 alcool, .a roupa etc·., foram 
elementos que a ·: nossa· sociedade jmpond·o aos _ittdies, c:OS 

dominava. ~ Dessa forma, graQde foi · o numero de tribos 
a desapareeer, -~Ja "caldeando'~, seja dissolvendo-se .como 

. grupo e atando seus campo1:1entes ·ao modo . de tr~balho · 
regional, onde nio :Viviam.rnuito tempo .. • 

Em ultima analise, essas fronteiras economicas atui.. 
·ando tanto no campesino quanta~ no" indi·o, .. aparecem hoje 
pa·ra ,o especialista em politfca indigenista como um fator 

~ 

hist6rico-economico fundamental a analise dos problemas 
emergentes das rela~oes entre grupos tribais ~ popula~oes 
neobrasileiras. Equivale a afirmar a importancia do estudo 

' . 
do indio como um dos t@rmos de qma ·mesma equa~io, 
cujo seguncjo termo ·s.eria o eaboclo brasileiro.llnvest,igados 
eomo qnidade,s de um mesmo coritexto reg_ional, estariam 
propicianao o conlieeimento das rela~o~s- interetnieas_ e 
l~n~ando Iuz sobre aspectos aculturativos ate agora ignora
do~ pela etnologia brasileira. Os esteri6tipos e os preconcei
tos. raciais sao ,exemplos de como se caracterizam eerto~ 
eontactos entre uma tribo e os repres~ntantes · da sociedade 
nacional. Essas "zonas de fricc;ao" tanto mais dificultain 
a acomoda~ao do grupo indigena quanto mais baixo f~r 
<> padrao de vida do nosso caboclo. Os relat6rios do- Ser
vi~o de Protec;ao as 1ndio's t@m re~istrado conflitos· entre 
sertanejos e in~ios, n~s. quais aparecem os. prlmeiros in~ 
vadindo reservas indigenas para apoderar-se d,os territ6-
rio~ tribais.' E isto porque, 'alein das dificuldade de· .auto
conser:va~o inerentes ao baixo nivel de vida que desfru-

• 'I' • ~ .Ct 

tam, ha o pr~c.onceito d~ que ,o indjo ~ o "bugre''., ~omp 
chamam - e um . inferior, um bicho, que de nenhuma 

' ' 

forma deveria mercer os cuidados que recebe do. governo, 
em detrimento deles - brasileiros autenticos, eomo dizem . ; ... ,. ~ . 
. - abandonados· a sua dramatica existencia. Dai concluir:-
-se que ·o pi;oblema das rela~oes entre .o homem rural e 
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o indio, se acha equacionado num todo que se denomina 
polf,tica agraria brasileira que clama por uma mudan~. 
0 indio s6 estara em condi~oes de ser integrado com su
cesso ou mesmo assimilado a nacionalidade, quando o pro
gressivo desenvolvimento tecnieo e cultural de sua comu
nidade nio estiver em contradi~o com o nivel de vida 
caboclo. Por outro lado, elevado o padri·o s6cio-econo
mico rural, o indio tera nele um estimulo a sua integra
~o, pela perspectiva de paz e bem-estar que oferece. 
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