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ESTUDOS SOBRE A ACULTURACÁO DOS 
GRUPOS INDIGENAS DO BRASIL* 

No congresso de americanistas reunido em Nova· Jorque no 
ano de 1949, sob o tema aculturacao foram apresentadas apenas 
duas comunicacoes com referencia ao Brasil. U ma, de W agley, 
sobre a cultura do caboclo da Amazonia, e outra~ de Willems, sobre 
o habitante rural da regiao sul do país. O amerindio é citado nesses 
estudos apenas como elemento q\le historicamente contribuiu para 
a atual configuracao das re~pectivas culturas regionais. 

E sign·ificativo o fato de essas duas comunicacoes, apresenta
das no Congresso de maior interesse de estudos americanistas, se 
referirem a aculturacao de popula~es rurais · brasileiras. Sem refletir 
o que um julgamento mais apressado poderia qualificar de abando
no do estudo da acultura~o de grupos indígenas, exprimem. urna 
fase de ampliacao dos objetivos de estudos antropológicos no Bra
sil. O indio deixou de ser o foco exclusivo de jnteresse e o que se 
procura é o conhecimento histórico e funcional da transmissao de 
tra~os culturais do indígena aos demais contingentes de nossa po
pula~ao - em outros termos, a resultante do fenómeno de "acultu
ra~ao" que resultou do contacto entre indios, europeus e africanos. 
A caracteriza~ao da cultura dessas sociedades rurais constitui ele-

(•)'Trabalho apresentado a l• Reuniao Brasileira de Antropologia, realizada no 
Rio de Janeiro cm 1953. 
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mento indispensável para se aferirem com a necessária precisao os 
fenómenos de mudancas e transicao que sofrem os grupos indíge
nas em suas relacoes com nossa frente pioneira. 

Nos últimos anos, tem-se multiplicado pesquisas sobre popula
coes rurais, e na maioria dos casos, foram conduzidas por antropó
logos que tradicionalmente se dedicavam a etnología do índio, mas 
os estudos sobre ••aculturacao" de grupos indígenas também foram 
intensificados em ritmo e amplitude. Selecionar alguns desses estu
dos para discutí-los aquí, seria tarefa difícil. Repetiríamos na práti
ca a comunicacao do professor Baldus, pois nos trabalhos mais re
centes, a partir de Nimuendaju e desse etnólogo, seguindo comos 
de Wagley, Schaden, Watson, Oberg, Altenfelder· Silva, Ribeiro, 
Galvao, M urphy. e Hohenthal, mesmo se nao trazem, como aconte
ce em sua maioria, definido em título principal ou sub.título o tema 
aculturacao, constituem, todos eles. análises de culturas indígenas 
em transicao. e em que o principal fator de mudanca deriva de urna 
situacao de contacto com populacoes rurais brasileiras. Esse con
tacto pode ser permanent~. esporádico ou, em alguns casos, apenas 
envolvente ou indireto. 

Os Timbira estudados por Nimuendaju, os Tapirapé por Bal
dus e Wagley, os Bororó e Kaigang por Baldus, os Terena e as tri
bos do nordeste e noroeste de Mato Grosso, por Oberg e Altenfel
der Silva, os Kadiwéu e Urubus por Ribeiro, os Kayuá por Watson, 
os Tenetehara por Wagley e Galvao, os índios xinguanos por Oberg 
e Galvao, os indios do Nordeste por Hohenthal, os Munduruku 
por Murphy, (os trabalhos <lestes dois últimos ainda nao publica
dos) sao exemplos de diferentes fases de transicao. Para alguns, 
como .os grupos Kayapó, os Nambikuara e os x~nguanos, os con
tactos diretos com o habitante rural sao hostis ou esporádicos. Nes
ses contactos atuam elementos pioneiros isolados, o seringueiro, o 
garimpeiro ou os agentes do S.P.I., sem capacidade de intervenc;ao 
macica e permanente na cultura indígena. Apesar da natureza des
ses contactos, muitos elementos nossos foram adotados pelos indí
genas, desde instrumentos de ferro, armas de f ogo até doenc;as. 
Mais que a preocupac;ao pela difusao desses traeos, os etnólogos 
que estudaram esses grupos focalizararn sua atenc;ao nas mudanc;as 
to ta is promovidas nao apenas pela ad oca o do fa ca o ou do machado 
de ferro, mas pelo próprio fato de envolvimentos da sociedade indí
gena pelas povoac;oes rurais. A retrac;ao dos territórios de agricultu
ra de caca e coleta, a diminuic;ao de populac;ao em conseqüencia de 
contágio de doenc;as, a modificacao de status e prestigio social advi
nha da posse de artigos importados, a desorganizacao das instituí-
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coes sociais, sao fenómenos que em relacao a esses .grupos citados 
nao poderiam ser estudados sob a epígrafe da aculturacao, em sua 
definicao rígida, que exige como condicao essencial o contacto dire
to e contínuo entre grupos portadores de culturas diversas. 

Grupos indígenas, como os Kayuá, Kadiwéu, Terena e Tene
tehara, já estao envelhecidos no contacto permanente com a nossa 
sociedade rural, que em alguns casos data de dois ou tres séculas. O 
·índio age aí como elemento receptor simplesmente. A transmissao 
de traeos segue urna .direcao, partindo da cultura do caboclo para a 
do indígena. Os elementos culturais desde já nao sao aproveitados 
pelo cabo~lo, o qual em geracoes passadas saturou, por assim dizer, 
a sua capacidade de assimilacao de traeos do amerindio. A aplica
cao do conceito de aculturacao estaria metodologicamente correta 
para o estudo dessas situacoes. Entretanto, tem sido de modo relati
vamente frouxo e em algumas das monografías o acento principal' 
recai sobre problemas de assimilacao ou de mudanca cultural. Mais 
que a verificacao, o registro do mecanismo de mudancas oco~ridas 
nessas culturas indígenas, o investigador é chamado a explicar a 
mudanca dessas culturas no sentido de sua assimilacao a cultura 
nacional. Mesmo quando o indio se retrai e reage nQ sentido de re
torno a condicao tribal, valorizando os elementos tradicionais e o 
seu status de índio, tal como sucede para os .Canela, Xerente e Api
najé, estudados por Nimuendaju, ou entre os grupos tribais do 
Nordeste e do Sul que habitam regioes de forte densidade demográ
fica e que algumas vezes sao definidos como índios ·aculturados, es.sa 
atitude é um mecanismo de assimilacao. A única coisa que permite· 
a esses índios, na competi~ao económica como "branco'", mante~ a 
posse de urna gleba ou de garantir a si própriás um mínimo ?e assis
tencia é fazer valer sua condicao de índio. Desse ponto de vista, um 
dos estudos mais .promissores, será o de Hohenthal sobre os grupos 
do Nordeste. A maioria dos estudos citados, embora sem desprezar 
esses aspectos chamados de aculturacao, se orientam mais para a 
identificacao dos padroes tradicionais; menos para as semelhancas 
entre indios e caboclos. 

Dadas as dificuldades que para efeitos de um balanceamento 
crítico encontraríamos em distinguir os estudos de aculturacao sob 
urna definicao rígida desse conceito, achamos mais constn1tivo 
para a nossa reuniao de boje, dis~utir o conceito de aculturacao em 
si mesmo. 

Mesmo anteriormente a clássica definicao do termo segundo o 
Memorando de Redfield, Linton e Herskovits, a acultura~ao já era 
um conceito usado para definir as re~ultantes culturais do contacto 
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entre dois povos., Estudos de difusao foram, como ainda sao, estu
dos de aspectos selecionados de aculturacao. Preocupa-se o investi
gador pelo mapeamento da distribuicao de determinados traeos, 
transmitidos de um povo a óutro, mesmo quando o contacto desses · 
povos nao fosse direto ou permanente, condicoes pel~s quais se veio 
a distinguir aculturacao de difusao. O mais importante, porém, f oi· 
dirigir o interesse da investigacao para o mecanismo de mudanca 
cultural em processo. A situacao de contacto direto e permanente 
entre dois ou mais povos, e o que disso resultava, troca culturais, 
fornecia ao investigador urna condicao de laboratório para o estu
do dos processos envolvidos nessas trocas. Justifica-se, por isso, o 
empenho dos pioneiros nesse campo em caracterizar os fenómenos 
·estudados, de um modo que nos parece hoje demasiado rígido, se
nao insatisfatório como instrumento de pesquisa. 

Aculturacao foi definida como o estudo dos fenómenos que re
sultaram quando grupos de individuos possuindo culturas diferen
tes entram em contacto direto e permanente e das conseqüentes mu
dancas nos padroes culturais desses grupos. Distinguiu-se acultura
cao de mudanca cultural, de que é um aspecto, e de assimilacao, 
que pode ser urna fase de aculturacao, e ~inda de difusao, que, em
bora concorrente ao processo de aculturacao, necessariámente nao 
exige o contacto entre povos. Essa conceituacao foLposteriormente 
criticada pelos próprios autores, especialmente porque deixava de 
caracterizar a "natureza" do fenómeno e pela dificuldade de estabe
lecer um critério adequado para definir a situacao de contacto. Em 
casos conhecidos, fenómenos que p'oderiam ser considerados como 
de aculturacao, resultavam nao do contacto macico ·e permanente 
entre duas sociedades, mas da influencia de uns poucos individuos 
sobre urna dessas sociedades. A atuacao de missionários, por exem
plo. 

Outra dificuldade residía em estabelecer os limites entre "acul
turacao" e mudanca cultural, pois em ·muitos casos o empréstimo e 
a adocao de um traco cultural sao sincrónicos com modificacoes 
que derivam de f orcas internas da cultura receptora. 

O problema nao é de terminología, mas de atitude teórica 
<liante do fenómeno de mudan9a cultural, seja ela resultante de fa
tores internos, inerentes a própria cultura; seja resultante de contac
to entre dois povos, ou de ambas as causas. 

Vejamos dois exemplos, o primeiro com referencia aos indios 
Kayapó e os xinguanos. Aqueles sao índios hostis, estes pacíficos, 
mas cujo contacto com sertanistas data de apenas dez anos: A des
peito da ausencia de relacoes permanentes · coin civilizados, esses 

129 



grupos já possuem considerável acervo· de artigos de nossa cultura -
ferramentas, armas objetos de adorno, tomados em a~aques a po
voados sertanejos ou adquiridos por via de outras tnbos. 

O empréstimo cultural nao se limitou apenas a esses objetos. 
Ocorreram outras modificacoes. Alteraram-se as relacoes entre al
deias e a própria estrutura social tende a ser influenciada, especial
mente no que se refere ao status de chefia. Entre os Kamayurá, re: 
conhecia-se a autoridade e o título de um capitoo, patente que lhe e 
dada por funcionários do S. P. l., em urna viagem que esse indiví
duo realizou em tempos antedores a atual penetracao do Xingu. 
Nao satisf aria a um etnólogo a catalogacao desses fenómenos de 
mudanca em categorías de difusao e de acultu~acao; o fato que rea~
mente interessa é o processo de. mudanca. A simples presenca de ci
vilizados em torno de um território indígena, mesmo quando nao se 
estabelecem relacoes diretas, é um fator condicionante de mudan
cas na cultura indígena. 

O segundo exemplo se refere a índios cujo contacto direto e 
permanente com civilizados data de dois ou tres séculas,. C~so "típi
co" de aculturacao, como se pode observar entre os 1nd1os Tene
tehara, do rio Pindaré, Estado do Maranhao. Mas os objetivos de 
urna pesquisa etnológica seriam f alhos, se limitado~ nest.e ~aso a 
"fenómenos do nivel aculturativo", segundo o conce1to classico. O 
fulcro da mudanca cultural dos Tenetehara resulta nao apenas dos 
empréstimos, nao apenas de ferramentas, introducao de novas es
pécies de cultivo, e a sua mobilizacao para a coleta de ba~a.cu, 
como das relacoes económicas entre indios e civilizados. Se f 01 im
portante a transformacao de urna agricultura de subsistencia em 
urna de producao de comércio, a oscilacao de precos na praca n~
cional e estrangeira para o babacu, principal produto de coleta e v1a 
de integracao do Tenetehara na economía local, é um dos [at?res 
condicionantes de assimilacao e de mudanca cultural desses indios. 

Di ante desses problemas, urna abordagem limitada a~enas ·a 
aspectos que poderiam ser considerados "aculturativos" ter~a pou
co valor. Na realídade, as culturas indígenas tem sido aproximadas 
de maneira mais inclusiva. O nosso conhecimento do amerindio es
tá agora alcancando um nivel mínimo de suficienci~, e os ens~i~s .de 
caracterizacao de áreas regionais somente ago~a vem de ser inicia
dos. 

Nas monografias sobre grupos indígenas os capítulos de acul
turacao ou de mudanca cultural sofrem ainda de certa limitacao 
que advém da falta de conhecimento da c~lt~ra cabocla ou d!i fren
te pioneira que entra em contacto com o indio. As observacoes, ou 
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a constatacao de aculturacao sao acentuados em torno de alguns 
elementos de cultura material, como ferramentas, roupas, utensílios 
domésticos e idéias religiosas. N ossa preocupacao maior tem sido a 
de reconstituir a cultura tradicional. O que nao está errado, pois 
essa reconstrucao histórica é essencial para se compreender o meca
nismo das mudancas que tiveram lugar, mas que de certo modo nos 
tem tolhido, ou pelo menos, nao facilitado a visao de problemas 
mais dinamicos. O objetivo da antropología, afinal de contas, nao é 
apenas descrever as culturas como se encontram no momento, mas 
o de tentar alcancar a dinamica e o funcionamento de transmissao e 
de mudan-ca cultural. Em outros termos, buscamos generalizacoes 
sobre o fenómeno cultural, nao apenas a etnografia das tribos do 
Brasil. 

Devemos esquecer um pouco aculturacao e pensar tnais em as
similacao. Em outra monografia sobre os índios Tenetehara, nos 
deixamos empolgar pelo ritmo relativamente acelerado de transicao 
dessa cultura indígena ·para os padroes brasileiros. Embora o grupo 
mantenha sua unidade tribal e possa ser distinguido da populacao 
cabocla por urna configuracao cultural diferente, sao evidentes os 
sinais de desgaste da cultura tradicional e. os de substituicao de va
lores tribais por outros, brasileiros, resultantes do impacto de tre
zentos anos de convívio geralmente pacífico com nossa sociedade 
rural. Concluimos que nao demoraria talvez mais que urna ou duas 
geracoes para que os Tenetehara se transformassem em caboclos. 
Somente a experiencia que adquirimos no Servico de Protecao aos 
Indios, onde nos familiarizamos com urna variedade de situacoes de 
contacto e assimilacao de grupos indígenas, nos permitiu urna pers
pectiva mais carreta. É bem possível que os Te~etehara em cert.o 
ponto de sua transicao tornero por outra alternativa que a de adenr 
a cultura cabocla, a mesma que escolheram os indígenas do Nor
deste e do Sul do país, onde, atingida certa estabilidade de popula
cao e de relacoes comos "brancos" e a consciencia da impossibili
daqe de integracao na sociedade rural, exceto em seu degrau mais 
inferior, o índio resolva permanecer índio, categoría sócio-cultural 
que lhe garante condicoes de sobrevivencia e de status social nas co
munidades regionais. 

U m outro problema é o de modalidades de aculturacao. Em
bora nao tenhamos até o presente um trabalho sobre o assunto, ex
ceto aquele pioneiro de Baldus, que data de 1937, sob o título "A 
mu da nea de cultura entre indios do Brasil'", constantemente discu
timos as prováveis causas de alguns grupos se "aculturarem_" c~m 
maior f acilidade que outros. O caso padrao se refere aos T1mbira 
ou aos Karajá, notados por sua aparente resistencia a assimilar;ao, e 
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a grupos Tupi, pela receptividade que julgamos possuírem para 
nossos traeos culturais. As explicacees desse fenómeno tem sido vá
rias. As mais satisfatórias se referem ao que se pode chamar "dis· 
tancia cultural" . Nesse sentido, os primeiros (Kayapó e Karajá) 
participam de culturas de tal modo especializadas ao ambiente e 
com tais características que as afastam muito daquela dos caboclos, 
em cujo substratum cultural se identifica muito do Tupi. E. urna hi
pótese a se verificar, mas que, mesmo comprovada, está a exigir es
tudo mais detalhado. Os fatores de resistencia e de apego a padrees 
tribais parecem a nós residir mais em causas que dizem respeito a 
expansao da populacao sertaneja brasileira. Um fato qüe tem sido 
pouco salientado é que esses grupos mais resistentes ocupam em ge
ral as zonas menos devassadas, mais inóspitas do planalto central, e 
onde nao se registraram tentativas de assimilacao do indio e fixacao 
do caboclo, ou aquele nao encontrou um lugar perrilanente·na eco
nomia regional. A resistencia desses grupos é urna condicao de 
sobrevivencia. Em outros casos a súbita expansao de populacao 
brasileira que .se defronta com grupos indígenas pouco numerosos 
nao permite um espaco de tempo necessário a urna acomodacao. O 
índio se retrai ou é empurrado para mais longe. Seu pequeno núme
ro o coloca em posicao de inferioridade, de minoría étnica, sem ou
tra alternativa que a de perecer. É· o caso, por exemplo, dos indios 
do Xingu, que, a despeito do grande número de tribos. estao em 
vías de extincao. A maior possui pouco mais de 140 individuos. De 
um período de isolamento vieram a. se defrontar há cerca de dez 
anos com aviees, máquinas e um tipo de colonizacao em que seu 
braco nao será reclamado. Sem um lugar nessa economía e sem 
urna densidade demográfica que possa resistir ao desgaste forcado 
pelas circunstancias do contacto, principalmente a diminuicao de 
número pelo .contágio de moléstias, tenderao a desaparecer; exceto 
se for desenvolvida urna política indigenista com eficiencia bastante 
para lhes fornecer os meios de acomodacao e assimilacao . 

Citamos esse fator, porque nos estudos de aculturacao e de 
mudanca cultural está sempre implícita a condicao de assimilac~o a 
cultura dominante e as perspectivas dessa assimilacao. Embora os 
estudos de aculturacao nao sejam orientados, na maioria dos casos, 
com objetivos práticos de tracar programas de antropología aplica
da, é nesses estudos que os administradores encarregados da políti
ca indigenista tem procurado ou devem procurar inspiracao para 
seus planos. A esse respeito é interessante reproduzir o pensamento 
de Steward: Os estudos de aculturacao nao sao, naturalmente, iden
ticos aos da antropologia aplicada, mas materiais para o estudo de 
ambos os campos serao muitas vezes os mesmos ou ao menos coin-
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cidirao; é necessário que um espírito de absoluta objetividade 
científica presida a ambos. De fato o administrador de qualquer 
programa estará muito mal servido se a pesquisa relaxar de qual
quer modo su as diretrizes científicas ou f or conduzida sem o funda
mento teórico necessário. 

As necessidades e os problemas para a pesquisa de situacees de 
"aculturacao" ou de mudanca cultural para a América Latina, 
apontadas por Steward podem bem ser transpostas para a nossa 
condicao regional. 

Assim, em nosso país, quaisquer estudos de mudanca cultural, 
ou, para usar o termo corrente, tomado praticamente como seu si
nónimo, de aculturacao, estao a exigir: 

a) intensificacao dos estudos monográficos sobre grupos indí
genas, orientados ao mesmo tempo para a compreensao da situacao 
cultural em que atualmente se encontram, como para a reconstitui
cao das mudancas que ocorreram, tomando-se como ponto de refe
rencia as culturas tribais até onde é possível reconstituir a história 
dessas tribos; 

b) na base desses estudos a tentativa de caracterizacao de áreas 
culturais em esquemas menos simplificados que os atualmente em 
voga; áreas culturais tomadas aqui, nao apenas no sentido de distri
buicao geográfica de um conjunto de traeos e padrees, mas da rela
cao desses traeos ªº meio ambiente; 

c) pesquisa das comunidades regionais em contacto comas tri
bos indígenas, senao seu estudo intensivo, pelo menos um conheci
mento das diretrizes culturais dessas comunidades, que sao os fato
res condicionantes da "aculturacao" ou mudanca cultural do indio. 
Em outros termos~ passar de um inventário de traeos de cultura 
para urna análise de interacao de configuracóes culturais; 

d) caracterizacao de áreas regionais incluindo a sociedade rural 
e as sociedades indígenas, o que alguns tal vez chamariam de faixas 
de acultura~<io, mas que preferimos designar por etapas, mudanca 
cultural no tempo e no espaco; 

e) e, como corolário, o reconhecimento das diretrizes sócio
culturais dessas áreas regionais que atuam como fatores condicio
nantes da "aculturacao", ou, como preferimos, da assimilacao do 
indio. 

E. evidente que a um único investigador a satisfacao desses re
quisitos é praticamente impossível, tornando-se indispensável otra
balho de equipe e a colabora~ao interdisciplinar. Do ponto de vista 
científico justifica-se plenamente o estudo monográfico de qualquer 
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de nossas tribos indígenas, em qualquer estágio de aculturacao, to
mando-se como ponto exclusivo de interesse a tribo escolhida para 
pesquisa. Mas de qualquer maneira, e isso com especial referencia 
as instituicoes que patrocinam as pesquisas antropológicas, faz-se 
míster a reuniao de especialistas e a coordenacao de suas pesquisas 
em torno de problemas de interesse teórico mais amplo que os de 
iniciativa individual. Nao se trata de dirigir pesquisas etnológicas 
de modo praticista, mas de coordenar esf orcos e recursos para a 
análise de problemas de interesse teórico generalizado que realmen
te beneficiem nossa ciencia. De outra forma continuaremos a mar
car passo nas tentativas pioneiras, brilhantes em sua maioria, mas 
de resultados ainda aquém das possibilidades de seus realizadores e 
dos recursos utilizados nessas pesquisas. 

Publicado anteriormente: R. Antropologia, Sao Paulo, 5 (1 ): 67-74, 1957. 
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ACUL TURA9ÁO INDÍGENA NO RIO NEGRO 

Apresentamos aquí urna nota preliminar sobre os índios do 
alto Rio Negro, por nós estudados em·duas viagens de campo reali
zadas em 1951 e 1954-5. Essas pesquisas sao parte de um projeto 
mais amplo que objetiva o conhecimento dos processos de mudan
ca cultural que operam em urna sociedade regional. Entre dois pó
los, o centro urbano de Manaus e as malocas do "alto", ligados por 
urna única via de comunicacao, o Rio Negro, vive urna sociedade 
cabocla, mes ti ca de índios e brancos, cu jo processo de f ormacao 
teve início no século XVII. A maior ou menor proximidade de um 
desses centros · resulta em níveis de integracao sócio-cultural diver
sa. Os indios "maloqueiros" que anualmente descem ·para o traba
lho nos seringais e outros campos de indústria extrativa, ou que se 
fixam junto aos sitios e povoados brasileiros, constituem urna reser
va de forca de trabalho, ao mesmo tempo que reavivam na socieda
de local o conteúdo indígena da cultura regional. Por outro lado a 
frente pioneira, dependendo das flutuacoes do mercado de produ
tos naturais, avanca e se estabelece em território indígena absorven
do part~ de sua populacao e modific·ando seu padrao de vida. 

Nao nos interessou tanto a reconstituicao etnológica de cultu
ras tribais, como o processo de modificaca0 dessas culturas e de sua 
integracao na sociedade regional. Exceto por aquelas de fndios ar
redios ou localizados muito a montante dos rios Icana e Uaupés, as 
aldeias indígenas nao constituem unidades isoladas e auto-

135 




