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MAS, AFINAL, O QUE É IDENTIDADE?1 

Roberto Cortez 

INTRODU<;ÁO 

Os estudos de contato interétnico constituem urna das principais linhas de 
pesquisa da Antropologia praticada no Brasil, particularmente a construcao de urna 
teoria combase nas relacoes entre 'índios' e 'brancos', destacando-se, entre outras, 
as contribuicoes significativas de Eduardo Galvao, Darcy Ribeiro, Roberto Cardoso 
de Oliveira e Joao Pacheco de Oliveira Filho. 

Importantes pesquisas de relacoes interétnicas entre índios e brancos,' baseadas 
em conceitos e modelos fecundos como os de "tran.sfigurac;ao étnica", "friccao 
inte~étnica", "potencial de integracao", "análise de situacao" (situacao histórica) e o 
de identidade, renovam os estudos antropológicos. Porém, depois de um periodo 
produtivo d~ estudqs, contribuindo decisivamente para o avanco dareflexao científica, 
parecem permanecer alguns problemas. Manuela Carneiro da Cunha lembra que, no 
momento, após ésse periodo, ha~eria poucos progressosnionográficos e teóricos sobre 
o assunto (1985: 203). Carlos Rodrigues Brandao, por sua vez, levantando algumas 
questoes e dúvidas, reforca a indagac;ao da autora: "Esgotou-se a questao ou a nossa 
capacidade de questioná-la criativ~ente?" (1986: 161). 

Sem, nem de longe, ser um teórico, gostaria de apontar pelo menos um desses 
problemas, mais urna vez indagando: mas, afinal, o que é identidad e? Ou, talvez f osse 
rnelhor, o que é identidade étnica? 

TEORIA DO CONT ATO INTERÉTNICO 

Realizando a critica sistemática dos estudos de acultura9éio, enfatizando o 
caráter f onnal da cultura como centro de análise, Cardoso de Oliveira formula as 
nocoes de sistema interétn_ico e fric9éio interétnica, na medida em que a enfase do 
estudo passa a recairna "cornpreensao do índio ern situa9iio" (1967:87). O sistema 
interétnico éformado pelasrelac;oes entre "duas populacoes dialeticarnente 'unificadas' 
através de interesses diametralmente opostos, ainda que interdependentes, por 

1 Trabalho inscritona€onferencia "AAmazoniae aCrise daModemiz~ao", promovida pelo MPEG,nasessao 
"ldentidade Indígena", mas que aCoorden~ao, emface de havermuita gente, houve por bem colocá-lana 
sessao "Cultura Amazonica", onde f oi apresentado. 
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paradoxal que pare9a" (1 962:85-86). Em resumo, a fric9ao interétnica é concebida 
como o " contato entre grupos tribais e segmentos da sociedade brasileira caracterizados 
por seus aspectos competitivos e, no mais das vezes, co'njlituosos, assumindo esse 
contato muitas vezes propor9oes ' totais ' , isto é, envolvendo toda a conduta tribal e 
nao-tribal que passa a ser moldada pela situa9iio de fricr;iio interétnica (1972 : 128). 
Leopoldi ( 1977: 91 3) sintetiza essa idéia através da seguinte expressao matemática: 

Lim > Si = Se 

donde Si= sistema interétnico; fi -->Se = sistema nacional de classes; fi = fric9a.o 
interétnica. 

Paralelamente a essa noc;ao de fricc;ao interétnica, tem-se tan1bém a idéia de 
potencial de integra9iio, igualmenteformuladaporOlive~ra (1967), ouseja, "aquelas 
características do sistema interétnico que, presentes na situac;ao de contato, poderao 
ser tomadas como aqueles elementos responsáveis pela integra9ao" (1978 :87), cuja 
apreensaosefazporníveisnos quaisoperaosistemainterétnico:oeconómico, osocial 
e o político. 

Situando-se de dentro do debate, participando de um mesmo COI\junto de 
problemas, hipóteses e interesses, Oliveira Filho (1979: 1-3) realiza Úma avalia9ao e 
formula algumas críticas sobre a teoria do contrário interétnico, indicando algumas 
das dificuldades principais que estariam impedindo o seu desenvolvimento. Segundo 
esse autor, teríamos, por exemplo: 

1) O primeiro obstáculo "surge já no plano da extensao a ser dada ao objeto da 
pesquisa - a tendencia a que tais estudos mantenham, apesar das reservas 
que manif estam quanto a tal tipo de análise, urna diretriz atomizante, 
restringindo-se a focalizar o relacionamento entre dois grupos concretos e 
perdendo de vista os processos mais gerais que af etam a ambos e dao sentido 
aos conflitos e articulac;oes aí atualizados"; 

2) O segundo obstáculo " diz respeito a conexo es que os pesquisad o res buscam 
entre os grupos étnicos que sao objeto de sua análise"; 

3) O terceiro obstáculo "relaciona-se ao conteúdo francamente evolucionista 
atribuído a alguns conceitos que permitiram urna descri9ao do contato 
interétnico como um fenómeno de domina9ao". 

De acordo com a proposta de Oliveira Filho, para se atingir as alternativas 
apontadas por ele dever-se-iainsistirnanecessidade, em primeiro lugar, do "rompimento 
com o funcionalismo" como um rompimento completo para se poder utilizar "urna 
metodología nova, que nao pode mais ser dirigida exclusivamente para o estudo do 
funcionalismo idealizado das sociedades, das normas consensuais e da coesao social" 
(1979:4). O contato como estudo de situa9oes, proposto e empreendido a partir de 
Oliveira, apoiado, sobretudo, em Balandier (1971), nao se teria realizado 
a.dequadamente, conforme a avalia9ao de Oliveira Filho, na medida em que, na 
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prática, acabou-seporprocurarpadroes de consenso, os equilíbrios, a coexistencia, os 
grupos permanentes, ao invés do conflito, da mudan9a, da diversidade de interesses. 
Assim, propoe que se deveriareton1ar no9oes como as de situafiio social (Gluckman 
1968), campo (Swartz Turner e Tuden 1966), arena (Swartz 1968), que f oram levados 
em conta como f onte de inspira9ao para a análise do contato interétnico, pois as 
pesquisas "mantiveram-se inteiramente afastadas das propostas de autores que 
buscam criar urna alternativa metodológica ao estruturalismo clássico" (!bid. :5). No 
plano mais geral da orienta9ao teórica, seria fundamental "abandonar os conceitos 
<litados por urna análise evolucionista ou pela enfase funcionalista na integra9ao 
social, passando-se a tratar a questao indígena dentro do quadro da problemática da 
coloniza9ao, exposta por autores como W akefield e Merivale e depurada pela crítica 
de Marx (1976) no célebre capítulo sobre acumula9ao primitiva'" (Ibid.:5). 
Recentemente, Joao Pacheco de Oliveira Filho realizou suaproposta de inte:rpreta9ao 
do campo intersocietário constituído por índios e brancas no Alto Solimoes, onde a 
análise é "alimentada por conceitos e discussoes característicos da antropología 
política", utilizando a no9ao abrangente de situafiio histórica que servirla tanto para 
"situa9oes em que a política é urna esfera especializada em eventos. e atividades, 
quanto para outras situa9o~s em que a política está embutida juntamente com outros 
domínios da vida social" (1988:58). Na análise do contato interétnico no Alto 
Solimoes, a no9ao de situa9ao histórica poderla ser definida "pela capacidade que 
assume temporariamente urna agencia de contato de produzir, através da imposi9ao 
de interesses, val9res e padroes organizativos, um certo esquema de distribui9ao do 
poder e autoridades entre os diferentes atores sociais aí existentes, baseado em um 
conjunto de int erdependencias e no estabelecimento de determinados canais para a 
resolu9ao de conflitos". (!bid.: 59). Na perspectiva analítica de Barth, invertendo a 
postura tradicional, "o contato interétnico é, ao contrário, um fato constitutivo, que 
preside a própria organiza9aointema e ao estabelecimento da identidad e de um grupo 
étnico" (!bid: 58), de tal modo que, numa situa9ao de contato envolvendo diferentes 
culturas, a adesao de um indivíduo ao seu próprio código cultural "nao é um fato 
automático, compulsivo, mas passa pelapercep9ao da diferen9a, da constata9ao de 
existencia de outros padroes e cren9as, que podem ser igualmente atualizados em -
contextos limitados e atendendo a interesses ou vantagens setoriais" (Ibid.:59). 

RELA<;ÓES INTERÉTNICAS E IDENTIDADE ÉTNICA 

A enfase, a partir dos anos 60, na escolha dos sistemas interétnicos marcados 
por relafoes de fric9ao como objeto de estudo antropológico, particulannente no que 
diz respeito aoposi9ao 'índios' & 'brancos', preocupada em salientaros componentes 
estruturais do contato, o conflito e a intera9ao continuada, revelando que a condi<;ao 
de índio nao seria passageira - ao contrário da teoría da acultura9ao - toma-se urna 
preocupa9ao dominante na Antropología praticada no Brasil, ainda que nao se tenha 
realizado completa e adequadamente, trazendo como conseqüencia importante o fato 
dessas rela9oes passarem a ser colocadas como "nível prioritário de estudo da 
identidade étnica" (Oliveira 1974:16). Porém, como o próprio autor da proposta 



320 Amazónia e a Crise da Moden1izafiío 

ressalva, a elei~o dessaprioridade "nao significa urna exclusao de sistemas interétnicos 
de outra natureza, para nós igualmente passíveis de urna investiga9ao iluminada por 
essa mesma problemática" (Ibid.). Significa apenas que "a peculiaridade da situa9ao 
que engendra a identidade étnica é a situa9ao de con tato interétnico, sobretudo - mas 
nao exclusivamente - quando esta tem lugar como fric9ao interétnica" (Cardoso de 
Oliveira), esta devendo ser entendida, numa formula9ao que também se tomo u famosa 
(1967), como o "equivalente lógico (mas nao ontológico) do que os sociólogos 
chamam de luta de classes" (lb id.: 1978: 85). 

Combase na elabora9ao das no9oes defric9iio interétnica (1962) e do modelo 
de potencial de integra9ao (1967), vários trabalhos foramrealizados, a partir dos anos 
60, usando urna das no9oes ou ambas. Durante essa época, a preocupa9ao central foi 
o estudo sistemático dos fenómenos étnicos ao nível das rela9oes sociais, a partir das 
quais o contato entre índios e brancos foi explicado. O foco privilegiado da análise foi 
o sistema interétnico. Contudo, como o próprio Oliveira reconhece, "muitas 
das questoes de extrema relevancia nao vinham sendo respondidas, posto que 
- vemos boje - nao vínhamos pondo aten9ao mais sisten1ática nas representa9oes e 
ideologias engendradas por aquelasrelá9oes e condicionadas pelo sistema interétnico. 
Pareceu-nos que estávamos incorrendo num pequeno desvio teórico quando, ao 
privilegiannos as real9oes sociais (o que ainda nos parece perfeitamente correto ), 
deixávamos, entretanto, de nos preocupar como nível ideológico, oride grupos étnicos 
e rela9oes eram representados" ( 1976 :XIV): 

Por causa disso, nos anos 70, a partir de 1971, o conceito de identidade étnica 
é retomado - utilizado pela primeira vez por Oliveira, em 1960, no Processo de 
Assimila9ao dos Terena-dentro da mesma perspectiva teórico-metodológica. Passa
se a pensar num outro programa de investiga9ao, como um desdobramento do 
anterior, agora em tomo da identidade étnica~ de sua natureza ideológica, cujo ponto 
departida é o ensaio "Identidade Étnica, Identifica9ao e Manipula9ao", originalmente 
publicado na Revista América Indígena (31 ( 4) 1971 ), aos quais seguem-se outros 
ensaios, tres dos quais f azem parte do livro ldentidade, Etnia e Estrutura Social 
(1976). A questao da identidade étnica é retomada a partir de urna preliminar: o que 
é a identidade étnica? 

No segundo ensaio, procurando estabelecer um conceito antropológico de 
identidade, é discutida a rela9ao entre identidade e ideología; ideología, cren9a e 
representa9ao coletiva; aidentidade étnica como ideologia; etermina-seporreafirmar 
que "nenhum estudo de identidade étnica pode ser cabalmente realizado sem 
referencia expressa as condi9oes de existencia geradoras da identidadefocalizada, sob 
pena de o pesquisador incorrer no risco de trabalhar com um objeto "sollo no 
ar"(lbid.:50), ou seja, as representa9(Ses coletivas, as ideologías ou as identidades 
étnicas necessitam estar sempre referidas ao sistema de rela9oes sociais que lhes 
deram origem e do qual fazem parte. 

No conjunto dos ensaios, outras questoes importantes sao propostas, como a 
rela9ao entre classe social e etnia, por exemplo. Mas, no momento, nosso interesse diz 
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respeito ao que Cardoso de Oliveira ens~ou a nós todos: a essencia da identidade 
étnica é a identidade contrastiva. 

· QUAL É A ESSENCIA DA IDENTIDADE ÉTNICA? 

No primeiro ensaio, a conclusao de Oliveira é clara: "a) o caráter contrastivo da 
identidade étnica é sen forte teor de "oposic;ao" com vistas a afirmac;ao individual ou 
grupal" ( 1976 :24 ), formula~o presente em todos os demais e motivo dos comentários 
que se pretende fazer aqui, inclusive retomando-se a questao preliminar: mas, afinal, 
o que é identidade? 

O conceito de identidade, naturalmente, supo e rela~es sociais tanto quanto um 
código de categorias, orientando o desenvolvimento dessas relacoes, preocupac;ao 
importante da qual parte o autor em questao, de tal modo que "No ambito das relac;oes 
interétnicas este código tende a se exprimir como um sistema de "oposic;oes" ou 
contrastes. Melhor, poderemos dar conta do processo de identifi~c;ao étnica se 
elaborannos anocao de "identidade contrastiva"" (Ibid. :05), esclarecendo quefala de 
identidade contrastiva "(contrastive identity) como nocao, num sentido aproximado 
ao usado por Barth (1969: 132) que nao a trabalhou como conceito, nema explorou 
teoricamente" (Ibid. :27). A identidade contrastiva, continua o autor, "parece se 
constituir na essencia da identidad e étnica, isto é, a base da qual esta se define. Implica 
a afirmac;ao do nós diante dos outros" (Ibid.:05). É urna identidade "que surge por 
oposic;ao. Ela nao se afirma isoladamente. No caso da identidade étnica ela se 
afirma "negando" a outra identidade, "etnocentricamente" por ela visualizada" 
(Ibid. :05-06). 

Se a esséncia da identidade étnica é a identidade contrastiva, entao o que é a 
identidade? Qual seria a essencia da identidade? Ou melhor, o que caracteriza a 
identidade? O que seria específico ~ela? Ao se indagarpelaessencia, entende-se, tal 
como o próprio Oliveira, como algo específico, próprio, singular, capaz de caracterizar 
a identidade étnica como algo essencial. Numa palavra: indaga-se por sua característica 
principal. Nao se está, portanto, procurando pelas essencias ideais, por algo inato, 
pois, se assim f osse, estariamos atrás da esséncia procurada pela chamada Filosofia 
da Esséncia. 

Naturalmente que na construc;ao social da identidade étnica, a comparac;ao 
estabelece um contraste com outras realidades distintas, visualizadas pelos atores 
sociais em relacionamento, possibilitando a distincao do nós diante dos outros. Parece 
que os indivíduos ou grupos sociais também realizam urna comparac;ao por contraste 
- e nao apenas por similitude - urna "comparac;ao contrastiva" para usar, se for 
permitido, a expressao caracterizadora do próprio procedimento comparativo praticado 
por antropólogos. Mas, o mesmo parece ocorrer com a nocao mais abrangente de 
identidadesocia/ emgeral, daqual a étnica, como se sabe, éumamodalidade, ous~ja, 
o contraste parece ser típico de qualquer identidade em processamento. O contraste 
parece estar presente em qualquer situacao social, seja para apontar a diferen9a, s~ia 
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para indicar desigualdade, pois os diferentes contrastam entre si assim como os 
desiguais, tanto quanto também contrastam entre si os diferentes comos desiguais e 
vice-versa. Presente, inclusive, na situa~o social que engendra a identidade, seja a 
étnica, a de classe, a masculina e assim pordiante, parecendo serumatributo essencial 
de qualquer identidade. Culturalmente, o contraste assume o caráter de diferen9a ou 
de desigualdade. A percep~ao cultural do contraste tende, freqüentemente, como 
parece ser urna no~ dominante no exemplo brasileiro -talvezpassível de generaliza~ 
para a" cultura ocidental" -a identificar diferen9a onde há desigualdade e vice-versa, 
numa espécie de jogo que nao elimina a desigualdade, preservando-a, nem respeita 
diferen9a, eliminando-a. Preserva o que deveria eliminar e elimina o que deveria 
preservar. Mas, isso nos levaria a um outro problema que quero apenas apontar, ou 
seja, a identidade do diferente e ado desigual, na medida em que, culturalmente, como 
no~o dominante no mundo ocidental, tem-se que o diferente e o desigual sao o 
mesmo. 

No momento, interessa ressaltar que, na minha maneira de olhar, se nao há 
contraste entre o que está sendo comparado, entao nao há identidade, pois o conteúdo 
da identidade é o diferente, o qual é revelado na rela~o contrastiva. Só há identidade 
entre diferentes, sejam desiguais, sejam diferentes nao desiguais entre si. 

Nao há identidade entre identicos, como se sabe, porque nao diferem, nao 
havendo o que contrastar. 

· Parece permanecer, portanto, a questao: o que é identiddde? Certamente, o 
conteúdo da identidade é a diferen9a: se há diversidade, entao há identidade. Ocorre 
que a "desigualdade é diferente da diferen9a" (Cortez 1991: 1 ). 

A , 
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