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Maio de 1. 996 
Endereço Postal: 
Museu Histórico~ Prefeitura Municipal 
de Paulínia 
CEP: 13.140-000-Paulínia-SP-Brasil 

"Primeira Parte" 

Classificação e numeração de pontas-de-p_rojétil 

Ademir Coradel 
(do ~1useu Mwticipal de M te Mor) 

:\ ponta-de-projétil provavelmente é o artefato pré-hist r • co mais freqüentemente 
encontrado em muitas partes do mundo. Na América do ,. rte há regiões onde criança5 
certamente podem ter achado e guardado numeras ;rontas-de-projéteis simplesmente 
passeando em ár~ recentemente cultivadas recolhendo as pontas que, limpas e 
molhadas pela chuv~ brilham no chão. 

Os muse~c; e pesquisadores E:98suem vári~s si~temas para .ª ~lassificaçã? desses 
artefatos~ não só confor1ne o matêrial de que sao feitos, mas pnnc1palmente à fortna. 
Uma variedade do sistem~e-americano, muito bem descrita, pode ser encontrada 
no livro de Louis A. Bietínan (1959:206-21 O). 

Embora f:' · de aplicar e rápido de registrar, este sistema carece de precisão e 
não_ registr7 importantes características. Esses inconvenientes foram eliminados pelo 
sistem beiro-Hentschke.- com o único inconveniente de ser muito trabalhoso e de -~ o demorado. 
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.. Terceira PaV-

Rttomendações para o antropólogo principiante: 
l !M PROJETO DE PESQUISA 

Desidério i\ vtai 
do tvlu5eu Mwúcipal de Monte Mor 

Este trabalho será publicado: por panes, nos números ó9. 70 e 71 das 
"Publicações do Museu Histórico de Paulínia~'. 

?rQj_~~o de pesq trisa 

t) estudo e análise da influência da religião da sociedade dominante sobre 
qurusquer aspectos da cultura da etnia dominada é um tema pouco estudado que. além 
do baixo número de tentativas_ restringe-se a poucas tribos no Brasil. Sendo o terreno -
pnncipalmer1te no ca<;o da5 tribos cujo estudo sugerimos - qua5e "'terra incógnita'~~ 
~emos que escolher tanto a metodologia a ser seguida quanto a técnica aplicada. c.om 
~spectal cuidado. Sem isto~ há grandes chances para deixarmos áreas relativamente 
~xtensas da perspectiva semântica sem serem estudadas, ou serem submetida.S a 
~1hservações superficiais e/ou improvisadas. 

Este projeto de pe_squisa é o desenvolvimento da idéia acima exposta em todas 
suas ramificações~ e parcial elaboração das diretivas para o pesquisador que, no campo, 
não tem meios, nem tempo, para se preocupar com parte da teona ou para elabo~ar 
questionários. -~ prática da pesquisa demonstrou em muitos c.asos da investigação 
~tnográfica que o pesquisador, voltando do campo, encontra falhas ou dúvidas em s•Jas 
(Ulotações, e é obrigado a voltar ao campo. Uma vez que o tempo programado para o 
trabalho no campo - dois meses:' mais ou menos - é relativamente curto:- a única maneira 
para evitar esta dificuldade é elaborar os questionários em todos os seus detalhes com 
antecedência. Este trabalho requer certos estudos preliminares ... por exemplo, o estudo 
da literatura antropológica já publicada sobre o asswito para evitar repetições. Não 
pretendemos aqui enumerar todos os questionários:' e contentar-nos-emos com alguns 
exemplos para cada tipo, mais como explicação do que futuro uso na pesquisa em 
andamento. 

Por motivos práticos~ analisaremos aqui primeiro a técnica da pesquisa que 
sugerimos, para, depois, descrever a metodologia e sua aplicação. · 

.\) Detalhes da técnica da pesquisa 

1- Serão elaborados muitos questionários sobre cada campo que pretendemos 
investigar. 

:!- Referente aos info1111antes .. um principio básico é não se contentar com um 
mieo informante .. mas verificar a. opinião d08 oubos sobre cada informação anotada 
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3- Os info11nentes deverão ser escolhidos entre indivíduos com características 
contrastantes: jovens/idosos/homens/mulheres, extrovertidos/introvertidos, mais a.cultu
ra.dos / menos aculturados. 

4- Se o te1npo dedicado à pesquisa do campo (dois meses) se tomar curto 
demais~ tentaremos encontrar bons inf 01111antes dispostos a vir a São Paulo e aqui 
pe11nanecer algumas semanas. Acreditamos que as despesas da viagem, alojamento, 
alimentação e gratificação destes índios representarão despesas bastante modestas. 

5- Serão analisadas as publicações referentes aos assuntos, e as info11nações 
pertinentes fichadas. 

6- Será, també~ estudada a literatura referente a outras tribos já pesquisadas por 
outros para ajudar a escolha do campo da investigação. 

7- Nas entrevistas será largamente utilizado o gravador magnetofônico - que 
acelera o trabalho de campo - como também a fotografia e cinematografia. 

B) Detalhes do trabalho planejado, metodologia 

1- Cultura material e aquisição de víveres. É provável que a chegada de um 
missionário seja suficiente para deixar e perpetrar mudanças na cultura material de um 
grupo tecrucamente mais primitivo. Neste cont~xto e principalmente na época dos 
primeiros contatos'.' a própria presença do missionário deve ser considerada equivalente 
a um agente da religião. O missionário, chocado pela nudez dos índios~ provavelmente 
preocupa.va-se com a invenção de métodos para ~liminar ou diminuir o costume da 
nudez~ e, talvez distribuirá tangas, calças ou panos. E altamente provável, também, que, 
'ie ele construir uma cabana das mais simp1es para lhe servir de capei~ não deixará 
assistir à missa índios nus . 

• 

Representantes de uma religião, urna vez estabelecidos na aldeia, c.om seu 
~xemplo na alimentação., no uso de seus apetrechos de coz.inha st1as ferramentas~ -
querendo ou não querendo - ' 'ão transmitir conhecimentos ~.ws n[1ti,~ os que ele~ 

inevitavelmente vão aplicar no fabrico e ttso de se11s artefatos_ O missionário:- querendo 
facilitar a. vida dos índios~ pode doar-lhes machados~ facas~ serra, tõsforos, pane-las~ 
arame, pregos:- enxadas'.' anzóis, linha de Il)llon:- agulhas_ Ele mesmo pode alimentar-se 
parcialmente com conserva5 e as latas descartadas podem revolucionar as atividades 
culinária.e:; das mulheres . 

.. ~ pesquis~ portanto, abrange, neste capítulo'.' um campo vasto que - em curto 
tempo - pode ser explorado por questionários que diminuem - embora não excluam 
Totalmente - o esquecimento de estudarmos alguns a~pectos importantes_ Abaixo damos 
um exemplo de um questionário que absolutamente não pretende ser considerado 
definitivo e/ou completo, e serve apenas de il\l!)1fação. A elaboração dos questionários 
definitivos levará longo trabalho preparati,10, executado preferiveln1e11te por mais de 
um pesquisador:> discutind<) os detalhes. 

Questiona.rio B.1 (cultura material~ aquisição de v_íver~i) 

l) Há ou havia missionário na área? Seita~ nome dos religiosos, d.atas. Informações 
referentes ao pac;;sado~ presente e tuturo. 

2) Como foi e é o alojamento do (s) religiosos (s)? 
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3) Se o religioso não-católico, ele veio só ou com sua família? 

4) Como foi recebido pela população da aldeia? 

5) Qual é o relacionamento entre ele e os índios? 

6) Ele deu algum objeto? O quê? A quem? Quantos? 

7) Estes objetos são cobiça.dos? Qtiais? 

8) Estão em uso? São melhores do que aqueles que os índios têm (na opinião dos 
índios)? 

9) Em que tipo de casa (choupana.) está alojado? Ele mesmo fez a. casa (com a ajuda 
dos índios)? 

1 O) O que você acha deste tipo de casa? Ela é mais bonita e melhor do que as s11as 
casas? 

11) Ninguém tentou imitar este tipo de choupan~? 

12) Você acha que a casa do missionário protege melhor contra chuva? Frio? Calor? 
Mosquitos? 

13) Você já vill:- experimentou comer a conlida do missionário? O que acha dela? 

14) Há alguma cómida que ele en.sinou a vocês? 

15) Há alguma semente ou muda que ele deu a vocês? 

16) Ele deu roupa. pano, cobertor~ rede? Sapatos? 

17) Ele deu panelas, copos, xícaras, pratos? 

18) Ele deu tàcas, colheres, garfos? 

19) Ele deu facões .. machados=- serra? 

20) Ele deu enxada~~ pá.s? 

2.1) Ele deu arame, pregos, cordas? 

22) Ele deu tõsioros e/ou isqueiro? 

23) Ele deu anzóis~ linha de nylon? Redes para a pesca? ... 

24) E1e deu agulhas, tesouras. alfmetes, alfinetes de seguranç.a? Botões? 

25) Ele deu armas de fogo? 
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26) Ele diae que -vocês não deviam comer cam~ carne de porco> certos tipos de pei-
xes~ outros animais? · 

27) Ele disse que vocês não deviam trabalhar certos dias, nen1 na caça ou na roça, nem 
na cozinha? 

28) Ele disse que vocês não deveriam plantar fwno? 

29) Ele disse que vocês não deveriam tomar bebida alcoólica, fwnar? 

30) Ele pediu algum tipo de trabalho? Gratificou? 

31) Ele deu f 01 rnicida ou outro tipo de agrotóxico? 
I 

32.) Ele deu veneno para matar os mosquitos ou outros insetos (carrapaticid~ veneno 
contra as pulgas ou outro)? 

33) Outras info11nações que o pesquisador:> por acaso, adquirir durante o trabalho de 
campo. 

34) ~.\lém da ati\1idade missionári~ houve transmissão de conhecimentos religiosos por 
outras pessoas civilizadas? 

Repetimos: O questionário B.1 (cultura material e aquisiçãp de 
víveres) é apenas uma amostra e modelo que, mais tarde, 
ajudará na elaboração detalhada do projeto para o trabalho de 
campo. 

No próximo número das -.;Publicaç,ões do !\1useu Histórico de Paulínia'' 
apresentaremos aspec.tos relativos à Religião, magia, cosmologia; Mitologia~ Etic.a ~ Vida 
familiar=- matrimônio~ parentesco:. bem como seus respectivos questionários. 

-
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Museu Histórico, Prefeitura Municipal 
de Paulínia. 
CEP: 13 .140-000-Paulínia-SP-Brasil 

"Primeira Parte" 

Capoeira - A Ginga da Liberdade 
José Santo Jesus Fiorini 
(Prof. História - Paulínia) 

/ 

Desenvolvida através da velocidade e da dança, foi uma das manifestações mais 
decisivas no processo de resistência do negro africano nos anos da escravidão. 

/ ' 

A opressão feroz dos senhores de engenho e a necessidade de um mecanismo de 
defesa que pudesse ser aplicado Íla prática contra feitores brutais fizeram nascer no 
Brasil uma das manifestaçõêS de resistência da História moderna: a capoeira. 

Mistura de dança e luta, música e violência, a capoeira foi se constituindo a 
partir da próp,r-ia cultura do dia-a-dia dos escravos negros que chegavam em grandes 
levas pjra trabalhar D<?S canaviais desde-o início da colonização. 

~ 
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Recomendações para o antropóloao principiante: 
um projeto de pesquisa - (continuação) 

Desidério Aytai 
(do Museu Municipal de Monte Mor) 

-. 

2 - Religião, magia, cosmoloma. Uma vez ·que o missionário inicia sua 
atividade, toma-se inevitável o conflito com as idéias mágico-religiosas aceitas pela 
tribo. Não há meio, por exemplo, para reconcµiar a crença cristã do castigo ou a eterna 
felicidade da alma, com a idéia de a salvação depender das circunstâncias da 
ocorrência da morte que está além da vontade do indivíduo (exemplo: Karajás que 
acreditam que a alma do homem assassinado ou devorado pela onça perambulará em 
estado desesperador, miserável eternamente). 

O questionário deve abranger, pelo menos, as seguintes áreas a serem 
peseuisadas: 

- Quantidade e qualidade dos ensinamentos que o missionário tentou 
transferir para seu ''rebanho''. 

- Meios e intensidade com que ele agiu nesta sua atividade. 

- Recepção dos novos ensinamentos pelos indígenas. 

- Proporção relativa de seus seguidores versus os não-seguidores. 

- Se havia ou há reação contra os ensinamentos do missionário, que tipo? 

- Atitude do xamã. 

- Eventual conflito entre os ensinamentos de missionários pertencentes a 
diferentes seitas cristãs. 

- Eventual modificação da parte formal da religião indígena (ritos de ini -
ciação, casamento, funerais). 

- Aumento ou diminuição do sucesso do missionário, seus eventuais 
meios não religiosos (presentes, etc.) para conseguir adesões, a sinceri
dade da aceitação. da nova religião por parte dos índios. 

- Perse gllição das crenças originais dos índios pelo missionário (ameaça 
com punição no inferno, ridicularização das crenças dos índios). 

• 
·• 
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- Critica, por parte do missionário, das noções míticas na cosmologia nati
va (ensinar a realidade sobre os corpos celestes, arco-úis, ~as do ano, 
meteorologia). 

- Batismos (número, seriedade, métodos para conseguir), casamentos reli
giosos, ente11os religiosos, última 1Dlçlo . 

- Guardar domingos, N atai, Páscoa . 

- Confissão, eucaristia. 

Questionário B.2 (religião, magia, cosmologia) 

1) O missionário procura falar sobre a religião cristã? Com quem (crianças, adultos, 
velhos, doentes)? Todos os dias? A certas horas? Só na capela? 

2) Ele faz reuniões regulares? 

3) Ele oferece comida, bebida, presentes nas reuniões? 
... 
~ 

4)'\,Só ele fala nas reuniões, ou inicia diálogo? 

5) Ele ameaça os incrédulos com o inferno? Ofende-os? Xinga-os? Ridiculariza-os? 

6) Em suas pregações ele critica, ridiculariza as crenças dos índios? 

7) Os índios facilmente aceitam os ensinamentos ou duvidam nas crenças cristãs? 

8) Comentam os ensinamentos quando estão sem o missionário? 

9) Há alguns que os aceitam com genuíno entusiasmo? 

1 O) Quantos, entre os índios, aceitaram abertamente a nova religião; quantos a rejeitam 
ou são indiferentes? 

11) Os velhos e velhas aceitam os ensinamentos com a mesma facilidade dos mais 
jovens? ~ 

12) O missionário ensina cantos sacros? 

13) Há índios que aprendem os cantos? Entoam-nos quando estão· entre si? 

14) Acham bonitos os cantos· sacros? 

15) Ha\1ia alguma manifestação aberta contra os ensinamentos? (Detalhes). 

•• 
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16) O xamã é contra? Ele manifesta sua oposição? Abertamente? Diretamente ao 
missionário? 

. , .. 

17) Notou-se a.t$losidade do missionário contra o xamã? 

18) Havia na aldeia só missionários pertencentes à mesma seita? (Detalhes). 

19) Cronologia das missões na aldeia. 

20) Os índios têm seus próprios tjtos (iniciação, talvez o casamento, funeral)? Nota-se 
alguma modificação destes ritos sob a influência cristã? (Detalhes). 

21) Constatou-se o aumento ou a diminuição da influência do missionário? 
I 

22) O missionário tentou modificar as crenças cosmológicas dos índios? Por exemplo, 
explica a realidade sobre os corpos celestes, arco-íris, meteorologia, épocas do ano? 

23) Os índios acreditam em suas explicações (as do missionário) cosmológicas? 

24 ~A crença na explicação mítica no eclipse solar e/ou lunar sofreu diminuição devido 
à influência missionária? 

25) Os índios submetem-se aos ritos cristãos, como batismo, casamento religioso, 
funerais, última unção, confissão, eucaristia? 

26) O missionário discutiu a crença em assombrações? 

27) Há aulas dadas pelo missionário sobre assuntos não-religiosos? 

28) Notou-se uma aberta ou semi-escondida animosidade (ou aberta inimizade) da 
parte do missionário contra instituições socialmente sancionadas dos índios que estão 
em posição totalmente oposta à da cristandade (por exemplo, poligamia, infanticídio, 
aborto, prostituição institucionalizada)? 

29) Há conflito ou tensão entre os seguidores dos ensinamentos do missionário e os 
que resistem nas idéias tradicionais da tribo? 

30) Há alguns que ostentam sua não-conformidade com as idéias cristãs por meio de 
sinais visíveis, por exemplo, recusando o uso de roupa? 

31) Se a resposta à pergunta (30) for positiva, entre essas pessoas está incluído o 
xamã? 

32) Há exemplos para o fenômeno mencionado na pergunta (30) no sentido contrário: 
indivíduos que, ultrapassando o costume geral da aldeia, ostentam sua adesão às novas 
idéias, por sinais visíveis (uso constante de roupa, recusa de usar adornos não-existen-
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tes entre civilizados, como brincos grandes, objetos colocados no buraco feito no 
septo nasal, lábios? 

33) São os jovens ou os velhos que se submetem mais às idéias cristãs? Os homens ou 
as mulheres? 

Tentar fazer uma estatística . 
• 

34) Há índios que sabem rezar? Q11antos (estimativa)? 
Vide também no capítulo 9 (Artes, ciência e medicina). 

3 - Mitologia 
Sendo a mitologia a filosofia dos índios sua modificação ou negação podem -

causar mudanças nas atitudes da tribo. O ní1mero de mitos geralmente é muito grande, 
e o curto tempo que está à disposição do trabalho de campo não permitirá o registro de 
alta porcentagem dos mitos, mas o estudo deverá ser completado pela análise das 
publicações sobre a mitologia da tribo. Como nosso interesse central é a mudança nas 
estórias atribuíveis à influência cristã, será suficiente procurar - parcialmente na 
literatura existente, parcialmente com a ajuda de nossos informantes - quais são os 
detllhes que mostram· a influência do contato. 

Questionário B.3 (mitologia) 

1) Há mitos sobre o contato com os civilizados? 

2) Há mitos explicando características dos brancos? 
(Citar todos) 

3) Foi observado algum mito no qual há detalhes que se originam só depois do 
contato (isto é, qualquer referência, palavra ou expressão que antes do contato não 
pode ter existido)? 

4) Há mitos ridicularizando os costumes civilizados, principalmente as atividades e 
crenças dos cristãos? 

5) Há mitos que contam a origem de conceitos mágico-religiosos dos índios? 
(Detalhes). 

6) Há mitos de conteúdo ou detalhes que - embora modificados e adaptados ao mundo 
das idéias mágico-religiosas dos índios - podem ser reconhecidos como de origem 
cristã? 

, 
7) E possível reconhecer traços de um ''movimento messiânico'' existente no passado 
ou no presente? 

8) Há alusões hostis contra a religião cristã ou contra o missionário nos mitos? 
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9) Notou-se a diminuição ou falta de interesse, da parte principalmente da juventude, 
nos mitos de origem e ~ligiosos? 

10) Conta-se hoje em dia 11-enos mitos do que antigamente? 

11) Há algumas pessoas com a fama de serem prolíficos contadores de mitos, e se 
houver, qual sua atitude atual: diminuição do interesse nos mitos? 

, . 
4 - Etica 
Com a penetração de idéias cristãs, a mudança em certos aspectos do 

comportamento ético é inevitável. Estas mudanças podem acarretar alterações 
profundas na estrutura social e familiar (afrouxamento dos laços familiares em famílias 
poligâmicas ), políticas (diminuição da influência do xamã sobre decisões em assuntos 

. referentes à tribo; por exemplo, guerras), comportamento sexual e outros. A pesquisa 
deste capítulo do projeto é especialmente dificil porque a mudança de comportamento 
geralmente está ligada ao subconsciente e sem ser percebida pela população e, por 
esta razão, deverá ser baseada mais na observação do que em perguntas diretas. 
Algumas perguntas podem ser redigidas, apesar da dificuldade mencionada acima e 
complementadas pelo próprio pesquisador, baseadas em suas observações. 

Questionário B.4 (ética) 

l) Qual a atitude da nova geração para com as objeções contra a poligamia? 

2) Informantes velhos e jovens parecem reagir de modo diferente a este problema 
(referido na pergunta ( l) ? 

3) Como reagem à pergunta os próprios membros da família nuclear poligâmica? (lª 
mulher, 2ª mulher, marido). 

4) Há indícios de mudança no ''status'' da segunda mulher (ou mulher mais jovem, ou 
estéril) na sociedade em geral? 

5) Houve dissolução de famílias poligâmicas (saída da segunda mulher) atribuíveis à 
nova atitude para com a poligamia? 

6) A segunda mulher que saiu da f~mília poligâmica foi aceita por outro marido com 
facilidade ou dificilmente? Ela permaneceu sem marido? 

7) Nota-se diferença .no ''status'' dos filhos da primeira e da segunda mulher, vivendo 
na mesma família nuclear-poligâmica? 

8) Idem, depois da saída com a mãe, da família? 
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9) Ide~ depois de ter alcançado a idade de adultos? 

1 O) Há prostituição institucionalizada na tribo? 

11) Nota-se difer~nça na atitude, em geral, da sociedade para com as prostitutas? 

12) São elas aceitas como iguais às outras mulheres? (E seus filhos?) 
• 

13) Há homossexualidade na tribo? Masculina ou feminina? . 

14) Nota-se mudança contra os homossexuais desde a chegada do missionário? 

15) Há infanticídio institucionalizado? Nota-se mudança? 

16) Nota-se diminuição da influência do xamã nas decisões políticas referentes a 
guerras principalmente com o objetivo de aquisição de objetos e/ou mulheres e/ou 
crianças? 

17) Nota-se mudança na atitude para com o divórcio? 

' 18) Nota-se mudança na atitude para com o aborto? 

19) Há mudança - diminuição ou aumento - na objeção contra o estelionato? 

20) Há mudança para com a virgindade pré-nupcial? (Vide também perguntas no 
capítulo ''Vida familiar''). 

21) Há mudança na livre escolha/ ''contrato'', compra do cônjuge? 

22) Há mudança na tolerância de sexo extra-marital? 

5 - Vida familiar, matrimônio, parentesco 
A estrutura. da família e do parentesco é um dos terrenos mais resistentes contra 

a influência cultural de outras sociedades e, se constatarmos mudanças devidas à 
influência missionária ou convivência com civilizados, isto será sinal da aculturação já 
em fase relativamente avançada. 

Baseando-se em resultados de pesquisas com outros índios, sabemos, por 
exemplo, que os missionários tendem a modificar o costume nativo de casar as 
meninas imediatamente após a primeira menstruação (exemplo: salesianos com os 
Xavantes }, o que não é fácil, mas geralmente conseguem que as meninas casem com 
13 anos, em vez de 11·. 

O outro terreno que contribui à modificação da vida familiar é o combate à 
poligamia, um problema cuja pesquisa já foi parcialmente organizada nos parágrafos 
(2) e (4). 
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A tentativa para a proibição do divórcio também tem sua influência sobre a vida 
familiar, com a tend&lcia de fazer com que os matrimônios sejam mais penn~entes -
mas&'"' custo de sofrimentos da m111her e, talvez, dos filhos, pela brutalidade do 
marido/pai. 

Questionário B.5 (vida familiar, matrimônio, parentesco) 

1) Com que idade costumavam casar as meninas antigamente? E agora? 

2) Qual a opinião sobre esta mudança da data - se houver mudança - dos velhos e a 
juventude? 

3) Quais os argumentos contra e a favor? 

4) Se houver a mudança mencionada na pergunta (2), isto não causa aumento dos 
casos de fuga dos nubentes? 

5) A mudança na data do casamento não causou modificações no eventual ''preço da 
noiva'' (se houver esta instituição na tribo)? 

' 6) A espera da prolongada época pré-nupcial não acarretou o aumento dos casos da 
sedução das mulheres casadas, da parte dos moços solteiros? 

7) No estudo da obstetrícia (em mulheres civilizadas) foi constatado, segundo 
publicações de medicina, que as mães muito jovens têm complicações no parto, e os 
filhos são mais fracos. Como está a situação entre índias? 

8) Havia e há divórcio na tribo? 

9) No divórcio, homem e mulher têm os mesmos direitos? 

l O) Qual a reação popular contra (ou a favor) do divórcio? 

11) Há mudança nesta reação nos últimos tempos? Hoje há mais divórcios ou menos 
do que antes? 

12) As crianças sempre ficam com a mãe no divórcio? 

13) Quais são as principais causas do divórcio? 

14) Os filhos da mulher divorciada estão sendo bem recebidos pelo segundo marido da 
mulher? 

15) O costume dos casamentos preferenciais recomendados / preferenciais não 
recomendados sofreu alguma mudança ultimamente? 

• 
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16) Hâ sororato e/ou levirato na tn'bo? Estão. sendo seguidas as mesmas nonnas de 
antip e*? 

17) Uxorilocalismo, vinilocalismo, avuncolocalismo, novolocalismo, ainda estão sendo . 
seguidos como antes? 

18) Há mais tolerância ultimamente com os casos da fuga dos nubentes ou a recusa da 
moça·a seguir a decisão dos pais na escolha do marido? 

19) Os fugitivos do casamento prematw-o podem voltar à aldeia sem 
conseqüências? 

. 20) Após quanto tempo de ausência? 

• maiores 

No próximo número, encerraremos este trabalho com os seguintes 
aspectos: Status; Política, controle social, direito, justiça; Economia; Artes, ciência e 
medicina; Língua. 
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Segunda Parte 

Recomendações para o antropólogo principiante: 
um projeto de pesquisa (última parte) 

Desidério Aytai (do Museu Municipal "Elisabeth Aytai" 
de Monte Mor). 

6 - Status 
Com a mudança de valores devido a aculturação, o status deve 

mudar também. O alto status de um experimentado guerreiro diminui 
com o desaparecimento das guerras, um bom caçador de onças não tem 
mais status num ambiente onde não há mais onças. 

Se, devido a at ividade missionária não houver mais certas festas 
ligadas a bebedeiras, um bom cantor pode perder seu alto status. , 

E provável que, havendo uma "bifurcação" dos ideais, um grupo 
seguindo as novas idéias, o outro as velhas, o status também sofra uma 
divisão. Um levantamento - previsivelmente bem difícil - do status das 
personalidades de destaque em ambas as direções, poderá indicar futuras 
tendências previsíveis no ideal. 

Questionário B.6 (Status) 
1) Na aldeia deve haver bons guerreiros, bons caçadores, bons 

cantores, bons fabricantes de artefatos, bons conhecedores dos mitos, 
etc. Preparar uma lista destas pessoas, indicando nome, idade, sexo, 
especialidade. Suponhamos o caso de uma mulher especialista no fabrico 
de cerâmica. Ela é conhecida como a melhor em sua arte. 

Procurar saber se, antes do tempo de sua atividade, havia outra 
com a mesma capacidade, marcar seu nome. Depois, perguntar a várias 
pessoas o que elas acham: qual das duas artistas é (era) melhor. Desta 
maneira preparar listas (seqüências): 

Hoje: Dikuriá, mulher, 70 anos, excelente ceramista (a melhor da 
aldeia). 

Há + ou - 30 anos: Himelaki, mulher, faleceu com + ou - 60 
anos. Ela era melhor do que Dikuriá (sabia fazer as cores mais bonitas do 
que qualquer outra mulher) . Há muito-muito tempo: Deresde; ela inventou 
a cerâmica, mas eu (?)vi alguns trabalhos atribuídos a ela que são meio 
grosseiros. 

O método pode ser estendido a outros ramos de atividade ou artes. 
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E preferível não preparar as perguntas, uma vez que as atividades são tão 
diferentes. 

O pesquisador deverá descrever os casos que encontrou. A 
finalidade e averiguar se o "status" no ramo aumentou ou não, para, 
depois, poder fazer declarações como esta: a escult ura alcançou seu 
auge no barroco para, depois, iniciar o declínio que continua ate hoje. 

2) Em algumas tribos o xamã é um homem por todos estimado, 
em outras desprezado, temido, odiado. Tentar descrever sua situação na 
tribo em anál ise. 

3) Idem, o chefe da t ribo, alguns dos chefes anteriores. 
4) Idem, o missionário atual e outros no passado. 
5) Sabemos que o status pode ser atribuído ou adqui rido. As 

perguntas anteriores referem-se ao status adquirido (pelo comportamento, 
talento, etc.). Tentar averiguar, pelo menos para o caso do chefe e o 
xamã, qual deles tem o status atribuído mais alto, isto é, qual manda em 
qual situação, devido só ao fato de ser chefe ou ser xamã, 
independentemente de seu valor como homem. Por exemplo: o chefe 
quer iniciar uma aventura guerreira contra a tribo vizinha, o xamã não 
quer e argumenta que os espíritos não querem a guerra. Qual opinião 
prevalecerá? 

6) As mulheres têm um status atribuído a seu sexo. O problema é 
saber se entre elas (família contra família) também há diferença de status: 
a mulher do chefe ou do xamã manda fazer uma coisa por outras mulheres 
de outras famílias? Na distribuição do resultado de uma caçada ou pescaria 
coletiva, estas duas mulheres recebem porções maiores e/ou melhores? 
Qual delas recebe melhor, a do chefe ou a do xamã? As viúvas têm o 
mesmo status atribuído que as casadas? As solteiras, antes do casamento 
têm status atribuído menor do que as casadas? 

7) Qual, entre jovens e velhos, tem o status atribuído maior? Os 
velhos tem alto status ou baixo? 

8) Notou-se o enfraquecimento do status do xamã devido à 
influência cristã? 

9) Idem, do chefe? 

7 - Política, controle social, direito, justiça 
A maioria dos autores concorda que para dominar completamente 

uma sociedade tribal, o primeiro passo pode preferivelmente ser o controle 
de suas crenças no sobrenatural. Com este método é possível dominar 
sem o uso da força, sem armas. Controlando a fé, os outros aspectos 
sociais, como o poder político - a chefia - a lei que mantém o 
comportamento dentro de limites - polícia, justiça - podem ser modificados 
sem muito esforço e violência. · 

• 

1. 
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Isto significa que as mudanças na v.ida religiosa, mais dias, menos 
dias, devem automaticamente fazer sentir sua influência nos terrenos 
extra-religiosos. também. 

As perguntas deste capítulo visam principalmente esclarecer esta 
dúvida. 

Questionário B. 7 (política, controle social, direito, justiça) 
1) Nota-se alguma modificação da disciplina controlada pelos 

chefes do passado e o atual? 
2) O missionário tem total acesso às decisões tomadas pelo chefe 

(e eventualmente pelos velhos)? Não escondem as decisões? , 
3) E conhecido um caso (ou mais?) de o missionário ter interferido 

nas decisões "políticas" que podem referir-se a guerras, viagens, caçadas, 
pescarias, festas, plantação na roça (queimada), aplicação de castigo 
aos infratores dos costumes sancionados pelo uso? 

4) Se houver casos referidos na pergunta (3), em que sentido foi 
a intervenção (citar casos com detalhes, data, nomes)? 

5) Houve interferência (ou tentativa) da parte do xamã em assuntos 
mágico-religiosos? 

6) O missionário tentou responsabilizar o autor (ou autores) de 
ações que, segundo a tradição da tribo, não .. são puníveis (infanticídio, 
aborto provocado, casamento poligâmico, casamento entre primos ou 
outras)? 

7) Há tentativas abertas ou cobertas, da parte do missionário, 
para infiuir no resultado da escolha do novo chefe? Indicar mínimos 
detalhes. 

8) Se houver clãs na tribo, houve tentativa da parte da missão 
para favorecer e/ou fortalecer um destes? (Idem, metades?) 

9) Qual o tipo de controle social na tribo: oligarquia, monarquia, 
gerontocracia, democracia, teocracia ou uma combinação destes (ou 
outro tipo de controle, não mencionado acima)? 

10) Notou-se mudança neste sistema a partir do primeiro contato? 
11) Há notícias sobre uma tentativa de um grupo de gente se 

desligar da tribo (ou da aldeia) para conseguir maior independência do 
aparentemente crescente papel do missionário? Em caso afirmativo, qual 
foi o resultado da tentativa? 

12) O missionário deu a conhecer seu ponto de vista em assuntos 
críticos, como, por exemplo, a permanência ou a mudança da aldeia 
para outro lugar? (Detalhes!) 

13) Em caso de mais de um candidato com iguais direitos e 
chances para serem eleitos para a posição de chefe, o missionário muito 
provavelmente usou sua autoridade para apoiar um dos candidatos. Dar 
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descrição e detalhes. 

14) Não há rumores sobre "espionagem" para o missionário e/ou 
vice versa? São conhecidos alguns "informantes"? 

15) O missionário deu "asilo" a alguém perseguido pelos outros? 
Se houver freiras ou mulher do missionário, nenhuma menina 

procurou a proteção contra sua famíl ia que queria obrigá-la a casar com 
um homem que ela não tolerava? 

16) Há sociedades secretas na tribo? 
17) Qual a atitude do missionário para com estas sociedades, e 

vice-versa? 

8- Economia 
Parte das perguntas referentes a este capítulo estão no capítulo 

sobre a cultura material e aquisição de víveres (1) . 
As atividades dos representantes da nova religião (cristã) podem 

ter cunhos materiais, por exemplo: comercio com artefatos indígenas, 
tentativa de defesa da propriedade dos fazendeiros - vizinhos da área 
indígena. Por outro lado, ele pode tentar ajudar a economia da tribo para , 
conquistar melhor aceitação de seus ensinamentos pelos índios. E possível 
também que ele queira conseguir vantagens materiais para si ou para 
sua família, abusando da ingenuidade dos índios: incentivar a doação de 
alimentos para a igreja ou seita, trabalho gratuito. Estes t ipos de 
comportamento podem influir no equilíbrio econômico, principalmente 
no caso de grupos pequenos. 

Questionário B.8 (economia) 
1) O missionário compra seus alimentos na aldeia? 
2) Ele não aceita presentes de alimentos? (Por exemplo, na 

distribuição do resultado de uma caçada coletiva)? 
3) Ele adquire artefatos indígenas para manda-los em quantidades 

significativas com finalidade comercial? 
4) Ele faz comercio com os índios para aquisição por eles de 

sementes em quantidades maiores? 
5) Ele ajuda os índios em suas atividades comerciais com o mundo 

exterior? 
6) Ele tentou convencer os índios a aplicarem métodos modernos 

na produção de víveres para uso doméstico e para o comércio? 
7) O missionário interferiu em assuntos de atrito da tribo com 

vizinhos fazendeiros? Descrever casos com detalhes principalmente se 
não se trata de tentativas, da parte dos vizinhos (ou outros), de ocupar 
terrenos da área indígena. 

8) O missionário tentou introduzir o uso de dinheiro na economia 
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do grupo? Com que sucesso? 
9) O mi?sionário criticou o procedimento da FUNAI (antigamente 

SP1) em assuntos econômicos, principalmente na compra de artefatos 
indígenas? 

10) Em situações de crise na produção ou aquisição de alimentos, 
o missionário auxiliou os índios com doação de alimentos? Quais? Que 
quantidade? 

11) Ele não pediu aproximação às idéias e crenças cristãs em 
troca de alimentos ou artefatos/+ 

9 - Artes, ciência e medicina 
Uma das modalidades favoritas da aproximação aos índios é o 

tratamento aos doentes, curativos aos feridos, ajuda nos partos difíceis. 
Independentemente do resultado final da terapêutica, o "médico" é 
considerado um curandeiro pelos índios, e o curandeiro tem status 
bastante alto. Se o tratamento der bons resultados, o complexo de 
inferioridade para com o branco aumenta, o que deve acelerar o processo 
de aculturação. 

Por outro lado, é obvio que com a atividade médica o missionário 
consiga um inimigo inexorável: o xamã, - que sofre a diminuição de sua 
"freguesia". , 

E importante analisar o relacionamento entre brancos e índios do 
ponto de vista dos conhecimentos destes últimos em explicar fenômenos 
físicos e químicos de seu ambiente, até que ponto eles estão dispostos 
a ceder aos fatos científicos e abandonar sua pseudo-ciência . 

No que se refere ao conhecimento das plantas medicinais pelos 
índi'os, teremos que observar a atitude dos civilizados nos casos em que 
obviamente há raízes mágicas, sem possuir qualidades que possam agir 
fisiologicamente. O desprezo aberto do civilizado pode ferir a vaidade do 
índio e, como conseqüência, frear o processo de aculturação. 

Sendo a influência da cultura dominante nos produtos das artes 
do índio inevitável, será compensador estender nossas observações a 
esta manifestação da cultura também. 

Questionário B.9 (artes, ciência e medicina) 
1) É observável o aparecimento de motivos civilizados (por exemplo, 

a cruz) nos desenhos, pinturas, cerâmica dos índios? Quais? 
2) Na matéria-prima usada para a produção artística há mudanças 

observáveis a partir dos primeiros contatos? (Por exemplo, o desenhista 
nativo usa papel, lápis, caneta, tinta, pincel? Ele usa tecido feito pela 
indústria moderna, para sua arte?) 

3) O missionário tem algum papel nas questões acima das 
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perguntas (1) e (2)? Ele forneceu material ou ensinou técnica? 

4) Os índios usam a cruz, o rosário ou imagens de santos em seus 
ornamentos somáticos? 

5) Em caso positivo, quem os forneceu? 
6) Os índios gostam de cantos sacros que o missionário entoa? 
7) As índias aprendem técnicas como o crochê ou outros tipos de 

rendas? 
8) Há indícios de modificação (provavelmente diminuição) do uso 

da pintura corporal pelo processo de aculturação? 
9) Há máscaras na tribo? 
10) Na confecção das máscaras usa-se material oriundo do mundo 

civilizado: pregos, arame, tinta, barbante, corda, metal, plástico, cola? 
11) O missionário trata doentes, feridos? Regularmente ou só de 

vez em quando? 
12) Os índios procuram o missionário para serem tratados? 
13) Qual a opinião geral referente a eficácia da medicina dos 

civi 1 izados? 
14) São conhecidos casos excepcionalmente surpreendentes, 

sensacionais de cura conseguida pelo missionário? 
15) Há casos de fracassos sérios? 
16) Qual a atitude do xamã perante os sucessos terapêuticos dos 

religiosos? 
17) Ele perdeu parte significativa de sua "freguesia"? 
18) Qual a atitude do missionário no assunto das plantas medicinais 

dos índios? 
19) Há muitos nativos que procuram tanto a medicina indígena 

quanto a civilizada? 
20) Qual a atitude missionária perante as explicações pseudo

científicas dos fenômenos astronômicos e meteorológicos na mitologia 
indígena: Sol, Luz, estrelas, constelações, cometa, eclipses, mudança 

/ das épocas do ano, arco-íris, raio, trovão? (Vide também no capitulo 2 -
Religião, magia, cosmologia) 

10 - Língua 
O tempo à disposição visivelmente é insuficiente para a pesquisa 

profunda da língua nativa sem falar da necessidade de lingüistas e 
especialistas necessários para esta tarefa. Assim mesmo, é possível 
executar alguma coleção de informações que certamente .ajudarão na 
redação das conclusões da investigação. 

Questionário B.10 (Língua) 
1) Há nativos bilingües na tribo? Em qual proporção? 
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2) Há nativos que falam um português perfeito? 
3) Até que ponto o atual missionário chegou no domínio da língua 

nativa? 
4) Há, pelo menos, listas de palavras publicadas ou manuscritas? 

Mais ou menos quantas palavras? 
5) Aqueles índios que não fa lam o português, conhecem algumas 

palavras nossas? Dar exemplos das palavras. 
6) Todos os índios entendem as palavras: cruz, capela (ou igreja) , 

Deus, Jesus Cristo, missa (ou culto), batizar, confissão, Santo e/ou Santa, 
Santa (ou Virgem) Maria, bíblia? 

7) Existem palavras indígenas para alguns conceitos cristãos? 

** Cada pesquisador, mesmo se não fosse lingüista, deveria 
levantar e preencher pelo menos a " lista Swadesh de 100 palavras" ou, 
preferivelmente, de "200 palavras" (na realidade 218 palavras). 

Opção ainda melhor seria usar a lista e questionário editados pelo 
Museu Nacional. O resultado poderá ser publicado ou depositado no 
Museu Nacional. 

11 - Personalidade, psicologia 
Os estudos e anál ise da personal idade dos índios é uma 

investigação toda especial que requer técnicas próprias, como, em primeiro 
lugar, testes. 

A pesquisa deverá ser feita por pesquisadores treinados na 
aplicação, mas não necessariamente especiali~tas em psicologia, porque 
os testes colhidos no campo poderão ser avaliados por outro pessoal 
não-antropólogo. 

Como primeira tentativa - que mais tarde poderá ser ampliada -
pensamos nos seguintes testes: 

• Rorschach, (necessita de uma boa tabela dos desenhos); 
• Desenhe um homem (draw a man) com informantes masculinos, 

e desenhe uma mulher (draw a woman) com informantes femininos; 
• Pfister; 
• PMK ou teste psico-mecânico-quimético (necessita de esquemas 

preparados que, porém, podem ser produzidos por cópias xerox). 

Sobre a validade destes testes, que foram feitos para uso com 
membros de nossa cultura, há opiniões variáveis entre total aceitação e . 
total negação. 

Terminados os levantamentos por perguntas, e dependendo da 
quantidade média das respostas a cada pergunta, as mesmas 
provavelmente exigirão transferi-las em fichas, e o uso de computador 



fará a dedução das conclusões. 

Queremos enfatizar a nossa intenção de não usar o método 
puramente estatístico (favorito dos sociólogos ingleses) na redação das 
conclusões. 

A tentativa será feita preferivelmente do ponto de vista holístico 
que tira, primeiro, as conclusões parciais facilitado pela divisão das 
·perguntas em capítulos - e usa a imagem estatística como base para 
avaliações globais. Ac reditamos que o primeiro mét odo seja 
demasiadamente mecanístico, artificial, que tende a dividir o complexo 
procurado em setores que, na realidade da cultura, não existem, não são 
os mesmos que nossa divisão da pesquisa, e seu resumo falsifica as 
conclusões. 

A avaliação geral e final será a parte mais difíci l desta pesquisa 
que, porém, esperamos executar sem exageros, sem imaginação excessiva 
e que refletirá a realidade. 

Prefeitura Municipal de Paulínia 
Prefeito: Adélsio Vedovello 
Secretaria de Educação e Cultura 
Secretária de Educação: Meire T. Müller Soares 
Diretora de Cultura: Sônia Regina C. L. do Amaral 
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