
Os artigos desta coletanea tratam de aspectos da ques
tao indígena no Brasil e na América Latina. Escritos em di
ferentes épocas, procuram mostrar, de um modo ou de 
outro, a violencia que sempre presidiu a rela~ao do "civiliza
do" com o fndio. Deixam ainda claro como o indigenismo 
oficial, por a~ao ou omissao, cuidou de abrir caminho para 
a implanta~ao do capitalismo em detrimento dos interesses 
e necessidades indígenas. Nesse contexto, a compreensao 
da consciencia possfvel das etnias deve estar estreitamente 
vinculada a situa~ao de classe na qual se encontram inseridas 
e lt identidade étnica concebida como identidade que revela 
a explora~ao e a discrimina~ao. 
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INTRODU<;AO 

Esta coletinea reúne artigos que tratam de as~ctos da questio 
indígena no Brasil e na América Latina. Sáo relatos, interpreta~6es 
e críticas escritos em diferentes épocas e que mostram, de um modo 
ou de outro, a violencia que sempre presidiu a rela~io do "civilizado" 
com o índio. Deixam ainda claro como o indigenismo oficial, por a~lo 
ou omissáo, cuidou de abrir caminho para a implanta~io do capita
lismo em detrimento dos interesses e necessidades indígenas. 

o primeiro artigo trata das formas de domina~io e explora~io 
que definem a articula~io indígena com a economia nacional. .e um 
exemplo da problemática da integra~io, captada através da situa~lo 
vivida pelos Terena do Estado· de Sio Paulo. 

O que fazer, além de criticar, é o desafio que alguns antropó
logos tem aceito. Betty Mindlin Lafer relata a a~io volteda para o 
desenvolvimento comunitário, mostrando que o projeto de liberdade 
indí¡ena só pode frutificar se articulado a constru~io de uma · demo
cracia econamica, política e soeial. 

Shelton H. Davis e Patrick Menget analisam a questio indígena 
em sua vincula~io com a estratégia do desenvolvimento econamico. 
Deixam evidente que no conjunto do indigenismo brasileiro a polí
tica instaurada por Rondon foi uma trégua de curta dura~io na 
ofensiva capitalista. 

Saber qual a posi~io dos povos indígenas no contexto da luta 
de classes foi tema que suscitou muitos. debates. Etnia ou classe, 
cultura ou estrutura, sio algumas das o~é'>es que ainda boje atuam 
como divisor de águas. Os trabalhos de Margarita Nolasco Armas, 
Guillermo Bonfil, Miguel A. Bartolomé e Scott S. Robinson, enri
quecem a discussio do proble1t1a, conduzi'ndo a crítica até o ceme da 
Antropoloaia latino-americana. 
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Finalmente, Stefano Varese, sem se envolver pela contradi~ao 
aparente · entre o que ele denomina de dois níveis possíveis de cons
ciencia - a étnica e a de classe -, coloca enfase no problema da 
mobiliza~áo dos povos indígenas. O suporte deste processo é a "iden
tidade étnica, concebida como identidade que revela, sem ambigüi
dade, a explora~áo e a discrimina~áo''. 

Esperamos que este conjunto de trabalhos possa estimular de
bates fecundos sobre a questáo indígena que, afora a especificidade 
étnica envolvida, iguala-se no fundamento a questáo vivida pela 
maioria da popula~ao brasileira: o enorme custo humano, social e 
cultural que o crescimento capitalista imp0e as classes exploradas. 
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Sao Paulo, mar~o de 1980 
CARMEN JUNQU~J'RA 
Eooill> DE Ass1s CARVALHO 

PAUPERIZA<;.AO E INDIANIDADE 

EDGARD DE ASSIS CARVALHO 

.6 fato notório que a realidad e económica dos grupos indígenas 
i~tegrados encontra-se pautada por um conjunto de atividades liga
das a atividades agrícolas ~de subsistencia, no interior das Reservas, 
e pel~ exercício sazonal de rela~óes assalariadas em fazendas. Além 
disso, o que conseguem comercializar se apresenta mais como even
tualidade do que como reiacao regular mantida com o mundo dos 
"brasileiros". Poder-s.e-ia pensar · que essa "rede de relacoes" se re
produziria de modo circula~ e, desse modo, os índios estariam apenas 
tangencialmente articulados as rela~6es capitalistas, mantendo pelas 
rela~oes étnicas urna identidade contrastiva a sociedade nacional. 

Acontece, porém, que a trajetória histórica das popula~óes indí
genas, marcada pela degrada~áo cultural e pelo extermínio etnocida, 
acabou por inviabilizar a possibilidade de preserva~ao de seus valo
res materiais e culturais, estes re~h1i¡ido~ a urna expressao codüicada 
que nao encontra nexo com ~ prática real. Mesmo a media~ao pro
tecionista t>utorgada p~lp Estado nao conseguiu conter as formas 
históricas de domin~~ag,, ªcabando por impor as etnias um confina
mento territorial q~e,' &Q mesmo tempo que as isola e as submete a 
um conjunto de pormas burocráticas e administrativas, acaba por 
n~utralizá-l~s política e culturalmente, a tal ponto, que nao sobra 
~spa~p para o exercício de atividades que se despreguem da super
vis~o· dos chef ~s de Posto. 

& nesse sentido que "o índio se ve compelido a participar como 
assalariado no ambito ocupacional do sistema envolvente, em qual
qger situa~ao onde isso seja possível. Os efeitos dessa participa~áo 
se refletem internamente, desarticulando a economía cooperativa fa
miliar, individualizando a for~a de trabalho, tornando a comunidade 
indítena mais vulnerável a penetra~ao das institui~6es do sistema 
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dominante 1 
". No tempo, essa participa~ao parece inverter a rela~io 

índio/nao-índio e isso porque a reproducao do grupo passa a ser 
garantida por urna relacao social externa a comunidade e nao mais 
pelas unidades familiares ainda responsáveis pela produ~ao de alguns 
alimentos que comp0em a dieta e· pela incipiente comercializa~ao. 

Assim, progressivamente, a dimensáo étnica vai sendo subordi
nada a dimensio de classe que passa a ser a matriz fundamental para 
práticas indígenas destituídas cada vez mais de homogeneidade cul
tural e lingüística. Expressao de urna contradicao maior que espelha 
o modo capitalista de producao, a comunidade indígena, depaupe
rada e inerte, dissolvida e conservada, aparece como portadora de 
novo significado, na medida em que "oferece" mao-de-obra barata 
para o setor capitalista e, ao mesmo tempo, reproduz parte da forca 
de trabalho através das rela9oes familiares. 

Parece que os grupos indígenas se caracterizam como elos finais 
dos dois modos de exploracao que balizam o capitalismo: um que 
se caracteriza pela exploracao mais direta realizada sobre os operá
rios e outra pela exploracao indireta exercida sobre a formas "tra
dicionais" agrícolas. · 

Como demonstra Rey, esses modos de exploracao encontram-se 
inteiramente combinados e subordinados ao movimento do capital. 
"O que é visível é que qualquer que seja a taxa de mais-valia (e 
por conseqüente de lucro) excepcional que continue a ser realizada 
pelo grande capital, ou a nova massa de lucro realizada pelo peque
no capitalismo, ambas resultam nao apenas da exploracao direta . .. 
mas da exploracáo indireta. Raciocinar sobre as transferencias de 
valor no interior do setor capitalista sem considerar a rela9áo desse 
setor com os modos de producao pré-capitalistas, vítimas iniciais e 
principais dessa transferencia, só pode conduzir a erros de inter
preta~io". 2 

Mesmo fundamentadas no exemplo africano, as consideracóes 
de Rey encontram guarida para a análise da pequena producao, 
pois tomam claro que a medida que o capitalismo se espraia e a 
classe operária passa a integrar grande parte da popula~ao ativa, os 
excedentes agrícolas deixam de garantir a reprodu~ao da for~a de 
trabalho distribuída pelo setor "tradicional". Nesse contexto, a "im
porta~io" de mercadorias do capitalismo passa a desempenhar papef 
cada vez mais significativo- e a pequena produ~ao - indígena ou 
nao - se articula cada vez mais organicamente as determinacóes 

, gerais que comandam a lógica da explora~ao. 

1 Carvalho, Edgard de Assis. Terena: as alternativas dos vencidos. Paz e Terra. 
Rio, 1979: 104. 
2 Rey, Pierre-Philippe. "Le transf ert de surtravail de la paysannerie vers le 
capitalisme". L'Homme et la société, 45-46, jul.-dez. 1977: 47 /48. 
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Diante disso, o perfil do mundo indígena integrado só pOderá · 
ser pensado como fazendo parte dá tao chamada "questao agrária", 
e das moda1idades gerais de extra~ao do sobretrabalho. Teoricamen
te já foi suficientemente discutido o estatuto da pequena produ~io. 
Nao se trata, evidentemente, de excrescencia pré-capitalista ou de 
forma a-típica, como poderíamos fazer pensar os esquemas cultura
listas envelhecidos pela cren~a dualista de um mundo arcaico e de 
um mundo moderno. Brant, em ensaio já clássico, afirma que "a 
dominancia do modo de produ~ao capitalista nao significa que as 
rela~oes típicas do capitalismo mais avancado sejam generalizadas 
ou quantitativamente predominantes. . . A contradi~áo entre a ex
tensio das formas "típicamente" capitalistas e a reposicio necessá
ria de formas "a-típicas" sao urna marca do desenvolvimento do 
capital em toda parte". 3 

No Brasil, essa reposi~io necessária pode estar marcada ·por 
especificidades regionais e históricas, ·mas em todas elas as condi9oes 
de produ9áo/reproducao se efetivam por urna rela,ao de exteriori
dade que imprime limites aos fluxos de comercializa~áo dos exceden
tes, estabelece parametrc;>s -~ utilizacáo da for~a de trabalho, restabe
lece mecanismos de domina~ao ideológica aparentemente atrelados 
a formas de coa~ao extra-económicas. 

Em trabalho recente, Castro e outros 4 apontam para os dois 
movimentos fundamentais , pelos quais a pequena produ~áo pode ser 
apreendida: "dissolucao-conserva~áo da pequena propriedade ou da 
pequena producao que nao· controla autonomamente a terra, ante
riores a expansao capitalista e que sao por esta mantidos" (Agreste 
pernambucano e Alta Mantiqueira paulista e mineira) e recria~áo 
propriamente dita onde, "o capitalismo . . . regenerou tais formas, 
para que sirvam melhor a sua lógica de extorsao e capta~ao do 
sobretrabalho" (Amazonia). Os próprios autores enfatizam que os 
dois movimentos nao devem ser vistos como tipologías polares pois 
ambos se imbricam e supoem mutuamente um mesmo processo de 
divisao social do trabalho que se realiza na presen~a do capital, mes
mo que mantida a propriedade dos meios materiais de produ~ao e/ ou 
consumo e, por vezes, a propriedade jurídica da terra. 

Portanto, se é essa exterioridade que comanda os fluxos perma
nentes das mercadorias agrícolas e da f orca de trabalho e, ao mesmo 
tempo, cria os aparatos necessários para legitimar e reproduzir as 
rela~0es de explora~io e se o trinomio dissolu~ao-conserva~ao- recria
~ªº encontra-se articulado como momentos ( acontecimentos) de um 

s Brant, V. C. "Desenvolvimento agrícola e excedentes populacionais na Amé
rica Latina" (notas teóricas). Estudos CEBRAP 14, out-nov.-dez. 1975: 110. 
4 Castro, Ana Célia e outros. Evolu9áo recente e situa9áo atual da agricultura 
brasileira; slntese das trans/Orm<lfóes. Brasília, Binagri, 1979, pp. 73 / 74. 
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mesmo processo, nao há mais porque pensar a pequena produ~ao, 
incluída a indígena, como autonoma porque o conjunto dos produto
res detém a propriedade/ posse da terra e dos instrumentos de traba
lho. A pretensa autonomia, contrapüe-se a submissiio sem alternativas 
ao capital, realizada no processo de circula~áo e explicitada por for
mas monopólicas de comércio e crédito. 

A inversáo da autonomia implicará redefini~áo ántroponó
mi_ca ~ da prod~9~0-distribui9áo-consumo dos produtores que deveráo 
onentar suas ativ1dades para o mercado fazendo com que seus meios 
de i;>~odupáo "trabalhem" o ,n;iáximo. Essa maximiza~áo implica in
tens1f1ca9ao do trabalho famibar - incluindo crian9as e velhos -
e mesmo na recorrencia do trabalho assalariado como forma de 
viabilizar o processo de produ~áo imediato. Assim, a consecu~áo do 
cpntrple da circula~áo das mercadorias e o uso sazonal da f or~a 
4e trabalhq em unidades capitalistas seráo os determinantes do mo
v~meQto aut~pomia/ sub~issáo e da reorganiza~áo da pequena produ-
9ao mercantil, agora pro1etada no processo de valoriza~ao do capital. 

No quadro da pequena produ~ao, portanto, nao se deve admitir · 
mecanicamente que o capital teria um efeito dissolvente sobre a 
totalidade das formas produtivas regidas pela máo-de-obra familiar. 
Ao contrário, tudo parece confirmar a hipótese de que a "produ~ao 
capitalista em geral" nao opera sobre a base de urna forma de pro
du9ao única, mas sim através de formag, múltiplas possuidoras 
de características culturais diversas da matriz dominante. 

~ capitalismo disforme, para usarmos a expressáo de Vergopou
los, cna na agricultura um capitalismo sem _capitalistas. "Os maiores 
capitalistas sao o Estado, os monopólios de comercializa~ao e o ca
pital bancário; a originalidade desse capitalismo "perverso" é que o 
campones integra-se ao sistema explorando o seu trabalho e o dos 
membros de sua família. Seu investimento desenfreado nao é mais 
do que o "conduto" principal que assegura sua submissao através da 
auto-explora~io". 6 

Reprodu9áo do capitalismo e reprodu9ao das formas de produ
~áo "familiares-camponesas" devem ser vistas, portanto, num padrao 
de articula9áo organica única, submetido as leis gerais do modo de 
produ9áo dominante. 

6 O conceito de antroponomia, elaborado por Daniel Bertaux, procura enfa· 
tizar a forma pela qual se efetiva a reprodu~ao cotidiana da f or~a de trabalho, 
as formas de consumo da energia, basicamente o trabalho campones, o operá
_rio e o doméstico e a distribui~ao dos "agentes" e sua posi9ao na estrutura de 
classe. Ver Bertaux, D. Destinos Pessoais e Estrutura de Classe. Zahar, Rio, 
1979. 
6 Amin, Samir & Vergopoulos, Kostas. A Questáo Agrária e o Capitalismo, 
Paz e Terra, Río, 1977, p. 47. 
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Deve~se entretanto, supor que esses dois eixos da .reprPdU~áp 
contem em si urna contradi~io que, ao mesmo tempo que b1.teJfll 
as formas agrícolas pelo movimento da dissolu9áo-conserva~o-reeria~ 
9áo, pode conduzir a um entrave contra o próprio capital industrial; 
desse modo as tao chamadas "!utas camponesas" representariam um · 
modo de resistencia a domina9áo capitalista mesmo que objetivassem 
a reposi9áo de urna -autarquía social incompatível com a rela9io de 
produ~áo fundamental. . 

~ esse o sentido que Wolf atribuí as lutas do campesionato no 
século XX. Após examinar o cerne dos movimentos· camponeses 
no México, Rússia, China, Vietna, Argélia e Cuba, considera que 
as modalidades de contato dos centros capitalistas com as periferias 
pré-capitalistas devem ser pensadas como um enfrentamento éultural 
em grande escala e nao apenas económico. Isso porque a dissolvencia 
dos modos de vida tradicionais se efetiva por um conjunto de me
dia9oes, incluindo aí necessariamente as media~es culturais. 

· Assim, o predomínio das mercadorias produz crises e desequi
líbrios sócio-culturais que váo desde a ecologia a representa~áo polí .. 
tica. Rompendo a unid~de estável de recursos que permitiam a 
reprodu9áo das condic;oes mínimas de vida, o capitalismo iria também 
privar os sistemas sociais regidos· pelo valor de uso das institui~oes 
culturais responsáveis por essa mesma unidade. Paradoxalmente, "a 

. própria difusáo do princípio do mercado capitalista obrigou os bo
rneos a buscar defesas contra ele. Podiam alcan9ar esse fim apegan
do-se a suas institui~aes tradicionais, . . . ou podiam dedicar-se a 
busca de novas formas sociais que lhe o~torgariam protec;ao". 7 

Essas considerac;oes nao devem ser tomadas como. possibilidades 
meramente lógicas que revertem na reafirma9io de um suposto tra
dicionalismo travestido de urna etnicidade alienada, mas como limi
tes históricos que marcaram a crise do poder político decorrente da 
amplia9io das troces mercantls e da capitaliza~áo da renda fundiária. 

As e~truturas de ínedia~lo, situad83 entre as unidades que ainda 
pressupunham a comunidade como baJc da apropria9ao da terra e 
aquelas que já continham a "iiberdadc'' potencial do trabalhador de 
vender a forc;a de trabalho, iriam ,cercear as formas de participac;ao 
dos setores camponeses caracterizadas basicamente pelQ tr¡¡balho in
dividual/ familiar. Adicione-se a isso, o fato de que o i~ol1UDeqto e/ ou 
confinamento espacial .seriam também responsáveis pela ausi ncia de 
concilia9ao de seus interesses primordiais e de formas concretas 
de ac;áo. "Os camponeses pobres e os trabalhadores sem territ, por
tanto, nao seguirao provavelmente o caminho da rebeliio, a menos 

1 Wolf, E. Las Luchas Campesinas del Si¡lo XX. Mexico, Si¡lo XXI, 1972, 
p. 383. 
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que. possam depender de algum poder exterior capaz de desafiar o 
poder que os oprime" .. 8 

· Nos .exemplos escolhidos por Wolf essa exterioridade se apre-
senta, no caso do México, pelo exército constitucionalista, no russo 
pelo colapso do exército em 191 7 e pela criai;áo do Exército . Ver
melho chines em 1934 com porcentagem de 58% de camponeses. 
Se essa alian~a com o exterior proporcionou o surgimento de novas 
socialidades que visassem reafirmar a vivencia corporativa, parece 
evidente que as coalizóes camponesas só adquirem nexo efetivo quan
do sao representadas por for~as sociais que as ultrapassam. 

Enfim, parece que estamos em presen~a de urna dupla exteriori
dade do económico e do político que sobredetermina as articulai;óes 
reais das formas de produ~áo agrícolas "diferentes" e a f onna capita
lista e que define as possibilidades-limites de reprodu~áo dessas 
mesmas formas. 

Assim, a forma capitalista, mesmo repousando sobre um pro
cesso quádruplo de dissolu~áo das formas de propriedade ( dissolui;áo 
dos lai;os com a terra, das relai;óes em que o homem é proprietário 
do instrumento, das rela~óes em que o homem é possuidor dos meios 
de consumo, das rela~óes em que o homem faz parte das condi~óes 
objetivas) estarla incessantemente criando urna "nova racionalidade" 
definida pela presen~a combinada de formas de produ~áo, no limite, 
antagonicas. 

~ evidente que a separa~áo do pr-0dutor das condi~óes objetivas 
da produ~ao representa a forma acabada de extrai;áo de sobretraba
lho e é aí que devem ser buscadas as modalidades de submissao do 
trabalho, marcadas por um modo de domina~áo/explorai;áo c:.specífico 
das relai;óes capitalistas, em que a fori;a de trabalho é também mer
cadoria incluída em relai;óes de troca. 

Se esse modo de dominai;ao/explorai;áo é o dominante, isso 
implica que as formas subordinadas estejam a ele submetidas e arti
culadas. "Em outras palavras, em toda formai;ao social dominada 
pelo modo de produi;áo capitalista, as formas de produ~ao nao espe
cificamente capitalistas se encontram submetidas a dominai;ao do 
modo de produi;áo dominante. Além disso, . . . "as relai;óes de domi
nai;áo-submissáo das formas de produi;áo nao específicamente capi
talistas ao modo de produi;áo capitalista sao, em última instancia, 
efeitos da articulai;áo dessas formas as rela~óes sociais de produi;áo, 
efeitos que dáo conta da "supremacía" social de um modo de pro
dui;áo dominante e da "capacidade" de sua relai;ao de produi;áo 
fundamental reproduzir-se em escala ampliada". 9 

s Wolf, E. Op. cit., p . 394. 
9 Faure, Claude. Agriculture et Capitalisme, Ed. Anthropos, París, 1978, p . 28. 
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Esses efeitos se traduzein em modalidades diversas de submissáo 
do trabalho todas caracterizadas como processos do capital. · Se a 
submissáo real pressupóe a separai;áo definitiva produtor/ condii;óes 
objetivas, a submissáo formal e a formal de transii;áo implicam per
manencia de formas produtivas "anteriores" caracterizadas, porém, 
por uma transforma~áo das condi~óes reais do trabalho. 

Faure 1º admite diferen~a entre as duas submissóes formais: na 
de transi~ao, o processo de produi;áo imediato já é capitalista embora 
a base técnica nao seja ainda a da grande indústria e os produtores 
já vendam a forca de trabalho; na formal propriamente dita, o pro
cesso de producao do "modo anterior" é conservado e· "tudo se 
passa como se a forma de producao f osse exterior as determina~óes 
do modo de producao dominante". Essa exterioridade é t~talmente 
aparente, pois se os produtores passam a destinar seus produtos ao 
mercado a circulacáo se incumbe de captar o volume do sobretraba
lho, mes~o que o circuito produto/inercado seja de tipo simples, em 
que se vende para comprar e se compra para vender. 

Portanto, se o capital aparece como exterior ao processo de 
producao imediato, o prPfesso em si nao o é, e isto porque a me
diacio da circulai;io anula essa exterioridade, aniquilando a autono
mia do pequeno produtor, submetendo-o as regras do capital bancá
rio, comercial e industrial . e ampliando a articulacio da produ~io 
imediata a produi;io social. Esse processo de articula~ao fundado em 
"trocas desiguais" deverá exigir intensificai;ao da produtividade do 
trabalho a través da auto-explorai;io da f ori;a de trabalho familiar 
capaz de garantir a reprodu~o do "setor de submissao formal" .e as 
"obrigacóes" contraídas com o setor capitalista. 

Se essa reproducáo e obriga~6es nio forem efetivadas, a ten
dencia que provavelmente se manifestará será o abandono das práti
cas produtivas no "setor formal", marcado necessariamen~e pela 
separacio completa da¡ condicóes objetivas e pela venda bvre da 
forca de trabalho a qualquer capit~lista: :S nessa óti~a . que devem 
ser vistas as relai;óes de producio 1med1atas nio cap1tahstas e pro
cessos de trabalho "artesanais" que caracterizam os pequenos produ-
tores agrícolas. 

Lopesn, ao analisar o capitalismo agrário em Sio Paulo, afirma 
que os produtores familiares que se situam em áreas de até 1 O ha 
e entre 1 O e SO ha apresentaram índice de crescimento significativo. 
Utilizando amplamente ·os Censos agrícolas mostra que o total da 
área da produ~io familiar se ampliou de 2.85 milhóes de hectares 

10 faure, C. Op. cit., caps. 1, 2 e 3. • · . 
11 Lopes, Juarez R. B. "Empresas e Pequenos Produtores no Desenvolv1mento 
do Capitalismo Agrário em Sio Paulo (1940-1970)", Estudos CEBRAP 22: 
41 / 110. 
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para 3. 72 no período 50/ 70. "Esta expansio ·dos pequenos estabe
lecimentos foi em parte faci,itada pela diminui~io naquele período 
da área dos estabelecimentos maiores (de área superior a 500 hecta- · 
res), num total de quase 500 mil hectares. Mais importante, porém, 
foi a expansáo da área total ocupada por estabelecimentos, a qual 
foi da ordem de 1,4 hectares, o que permitiu a expansáo tanto dos 
pequenos produtores como das empresas de tamanho médio" 12 

(50 a 500 hectares) estas também contendo formas familiares de 
produ~áo. · 

Mesmo que o índice de crescimento possa ser explicado pela 
ocupa~áo de novas áreas, quer com pequenos proprietários ou mesmo 
posseiros, o conjunto da f or~a de trabalho no setor aumentou de 300 
mil pessoas no período 50-70. Embora a questio nao se feche na 
amplia~áo do contingente da for~a de trabalho, parece que o desen
volvimento das f or~as produtivas a tinge o pequeno produtor que, 
assim, passa a alterar a rela~io trabalhador/meios de produ~ao, 
substituindo o primeiro pelo segundo. Tecnificando a produ~áo e, 
portanto, caindo cada vez mais nas m&has capitalistas, o pessoal 
contratado é praticamente destituído do processo, e a família passa 
a reexercitar o controle da produ~áo imediata. · 

Essas unidades familiares, já tecnificadas, cuja amplia~áo se 
deve também a intensa demanda de bens alimentares, se articulam 
ao capital industrial e se submetem a formas de explora~io tais que 
o pre~o dos produtos agrícolas garante apenas a reprod~io simples e 
precária da for~a de trabalho em condi~óes de subconsumo. 

Na situa~io indígena de Sao Paulo, a pequena produ~io mer
cantil familiar deixa de garantir essa reprodu~io precária e o salário 
advindo do setor capitalista passa a ser o responsável quase que 
único pelas possibilidades efetivas de vida. 13 Como se estivessem 
desprovidos das condi~óes objetivas do trabalho e da produ~áo, sem 
que efetivamente isso aconte~a, ppis detem a posse da terra outor
gada pelo Estado, vivenciam os· índios uma dupla submissio: formal, 
enquanto produtores que chegam a comercialiur parcos excedentes 
agrícolas e real como vendedores potencialmente' livres de for~a de 
trabalho. 

O caso do posto indígena Araribá parece nio escap~ a essas 
assertivas. O perfil das atividades econ6micas internas e externas 1' 

\ 12 Lopes, J. R. B. Op. cit.: 65. 
1·8 V. Junqueira, C. "Trabalho indígena, trabalho volante e eatrutura agrária 
no Estado de Sio Paulo", Cadernos, Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos, 
n.º 11, 1.ª série, set. 1978: 93-101. 
14 Os dados a seguir apresentados fazem parte de pesquisa realizada pela 
equipe de pesquisadores do CESIND nos Postos Indígenas lcatu, Araribá e 
Vanuire, em 1977. 
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confirma que a comunidade indígena dissolvida/ recriada se subn:iete 
também a rela9ao de produ9ao fundamental como vetor de extracao 
do sobretrabalho, pois garante parte de sua reprodu~áo na área con
fi.nada da Reserva contribuindo, mesmo indiretamente, para a depre
c1a9ao do valor da for~a de trabalho. 

Com popula~ao de 240 índios - 122 homens e 118 mulheres, 
o Araribá tem Terena ·e Guarani como etnias dominantes, sendo os 
casamentos interétnicos e a mesticagem pouco freqüentes. A área 
total é de 1. 803 hectares, 13 3 dos quáis utilizados como ro~as 
familiares em 41 unidades produtivas. Desses 133 ha que perfazem 
6% da área total do Pasto, 48 sao de milho, 45,6 de amóra, 14,4 
de feijao e 10,8 de mandioca. Milho e amora sao incipientemente 
comercializados e o último utilizado na ativldade Séricícola pelos 
próprios índios. Mandioca e feijao destinam-se basicamenU ao con-
sumo familiar, embora o feijáo seja .também comercializado; · 

A distribui9ao das demais culturas se faz em superfícies menores, 
voltadas exclusivamente para o consumo familiar: 7,2 hectares de 
arroz, 2,6 de amendoim, 1,8 de abóbora, 1,2 de batata, 0,3 de me
lancia e 1,2 de outros produtos. 

A maior concentra~ao de produtores está na cultura do milho 
totalizando 34 farnílias. As demais culturas distrlbuem-se na rela~áo 
família/ produto da seguinte- forma: 30 fanu1ias mandioca; 24 -
feijáo; 17 - abóbora; 12 - amora; 11 - batata; 10 - arroz; 
3 - amendoim. Ainda que ex~ensáo das áreas cultivadas seja im
precisa, pois a maioria dos índios entrevistados nao tem conheci
mento que permitam aferir o tamanho real das ro~as, as extensóes 
maiores, consideradas superiores a 7 ,2 ha, sao trabalhadas pelos 
Terena e as menores por Terena, Guarani, Kaingang, mesti~os e 
"brasileiros", cabendo aos primeiros a explora~ao agrícola mais sig
nificativa. Os dados do quadro 1 mostram a relacáo existente entre 
o tamanho das ro9as familiares e a filia9áo étnica ou a nacionalidade 
dos produtores. 

Ouadro 1 
Área cultivada 

(ha) terena kaingang 
-0-

até 2,4 
2,5 - 4,8 
4,9 - 7,2 
7,3 - 9,6 
9,7 - 12,0 

mais de 12,0 
Total 

Fonte: Pes uisa de q 
CESJND. 78. 

- -
10 1 
5 1 
4 -
2 -
1 -
1 

23 2 
cam o p , 1977 

Etnia ou nacionalidade 
guarani brasileiros mesti9os 

1 - -
- 3 1 
2 2 1 
- - 1 
- - -
·- - -

' 3 5 3 
e Relatório de atividades de 
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s/ i total 

5 
5 41 

p esqu1sa. 
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Ainda que a família possa ser considerada como unidade de 
produ~ao e de trabalho, nao se observa rela~áo regular entre com
posi~ao da unidade familiar e extensao das ro~as. Em ro~as de até 
7 .2 hectares encontram-se familias compostas de 2,3, ou até mais 
de 7 membros. Nas ro~as de mais de 7 .2 hectares a família apresenta 
geralmente composi~ao mais ampla, com 7 ou mais membros, embora 
es se fato nao constitua re gr a geral. 

Peios dados do quadro 1, constata-se que a maior concentra~ao 
de terra acorre em unidades menores, de até 2.4 ha, perfazendo total 
de 15; entre 2.4 e 4.8 ha encontram-se 11 casos; entre 4.8 e 7.2 ha, 
5 casos; entre 7.2 e 9.6, 2; entre 9.6 e 12 ha, um; mais de 14.4, 
um único caso de um índio Terena já impregnado completamente 
das práticas mercantis, fazendo uso inclusive do assalariamento de 
outros índios como diaristas. 

Embora o cálculo dos rendimentos obtidos com a comercializa
~ªº dos produtos agrícolas, inciuindo a sericicultura, e do artesanato 
tenha sido difícil de ser realizado, durante a pesquisa conseguiu-se 
estabelecer alguns índices para o montante da produ~ao, dos salários 
obtidos nas fazendas e gastos com alimenta~ao que, entretanto, nao 
devem ser tomados como absolutos, pois pretendem apenas ilustrar 
as condi~oes de produ~ao/reprodu~ao da área. 

Pelo quadro 11, pode-se entrever que os gastos com alimenta~ao 
f oram supervalorizados, dadas· as condi~óes em que se efe ti va o 
padrao alimentar no Araribá. Mesmo assim, e ainda que se trate 
de valores médios por grupo doméstico, constata:-se que o valor da 
produ~ao é extremamente baixo se confrontado com a renda total 
que incluí a venda da for~a do trabalho nas fazendas. :S. nesse sen
tido que a reprodu~ao da comunidade doméstica se efetiva basica
mente por urna rela~ao exterior a ela própria, exce~ao talvez a ser 
feito aos dois índios Terena que possuem r~as de área superior a 
9.6 ha em que o trabalho interno expressa as condi~óes-limite da 
reprodu~ao social. 

Araribá 

Valor da produyio 
(1) 

4.985,00 

Ouadro 11 

Gastos com 
alimentayio 

11.800,00 

Renda Total 
(2) 

18.814,00 

(1) lnclui o valor dos produtos agrícolas, artesanato e, para o Araribá, seri· 
cicultura. 
(2) Inclui o valoNotal do produto obtido nos PI e salários obtidos nas f azen
das vizinhas. 

Nao resta alternativa ao índio senao fazer uso da única for~a 
de trabalho que, internamente, nao tem valor de traca para ele: seu 
próprio trabalho e de seus familiares e, em ocasioes especiais e 
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cada vez mais esporádicas, o trabalho coletivo remanescente das 
etnias indígenas. Esse aparece como distante e irreal, mesmo que o 
esfor~o coletivo possa ser visto como for~a aglutinadora da comu
nidade. No plano concreto, porém, essas possibilidades encontram-se 
praticamente esgotadas e as unidades familiares tendero a se atomizar 
cada vez mais, erodidas pelas rela~óes mercantis e bloqueadas pela 
prática tutelar proteciónista. 

Ainda que as unidades de produ~ao interna possam possuir já 
um caráter mercantil simples e que a utiliza~ao da for~a· de trabalho 
disponível denote a auto-explora~áo do grupo doméstico, os fluxos 
de mercadorias que se lan~am ao mercado sao tao ínfimos que 
impedem a constitui~áo de um fundo de acumula~ao que permita 
o aumento da produtividade, via aquisi~ao de insumos básicos. 

Ouadro 111 

For9a de For9a de 'For9a de 
trabalho trabalho trabalho 

disponível empregada externo 
Popula9io 15-65 anos de idade nas royas 

Araribá 233 130 129 90 

Nao tendo nenhuma influencia na fixa~ao de pre~os, pois estes 
sao estabelecidos de acordo com os custos de produ~ao das unidades 
capitalistas ou mesmo garantidos pelo Estado, os índios assistem, 
passivos, a decomposi~ao da prática económica interna que, quando 
recriada, além de manter urna rela~ao estrutural orglnica com a 
economía capitalista, já nao é mais, na essencia, indígena. 

O quadro 111 mostra a f or~a de trabalho disponível e o gr a u 
de sua utiliza~ao interna. Crian~as, adultos e velhos participam do 
esfor~o produtivo nao no sentido de garantir a "dialética da igual
dade" tao enfatizada por C. Meillassoux como característica das 
comunidades domésticas, mas de tentar impedir que a pauperiza~áo 
atinja níveis aceleradores crescentes. Os alimentos que produzem 
rep5em, incipientemente, a energía gasta nas práticas económicas 
internas e externas e a obten~ao de salário regular passa a inseri-los 
de forma definitiva na estrutura de classes. 

Assim, através do mercado e do comércio se estabelecem os 
nexos económicos determinantes da participa~ao indígena na socie
dade nacional . . . A pródu~ao indígena, mesmo residual, é insepa
rável da produ~áo regional (e global) e, nesse sentido, as rela~s 
de classe, que se produzem no interior das rela~oes interétnicas, tor
nam-se o referencial básico para a análi~e da mudan~a". lG 

. 
1~ Carvalho, E. A. As Alternativas dos Vencidos: 120. 
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. Essas media~oes que se adicionam a me~ia~~o . do Estado ~e~
mitem, ainda que de modo incerto, a preserva~ao etn1ca e o exerc1c10 

·da atividade produtiva material. · . 
A comunidade, porém, nao é mais o pressupost~ da_ apropna

~io: mantida na f onna, o conteúdo que a cara.ctenza, Já ~ª? repo~sa 
cm institui~é>es "gerais" que conformem a totahdade da p~atlca. s~c~al. 
A eomunidade indígena "integrada" aparece com_ o efe~to . histonco 
e conjuntural da lógica das rela~oes de p~odu~ao cap1ta11stas que 
regem a sociedade como um tod~. . " . . . 

Feridos em seu orguiho de 1nd1os porque c1v1hzado ~cha que 
índio tem terra e nao trabalha, mas a gente nao tem máqu":1a como 
eles tem e a maior vergonha é trabalhar tanto e produzrr qua~e 
nada", passam a se igua._ar aos. tr~balh~?ores rurais com os qua1s 
compartilham a explora~ao cap1tahsta. Nesse confronto, -chegam 

. mesmo a se sentirem privilegiados por terem casa e . terra sem .º 
. 6nus do aluguel e da renda. Por essa razao, talv~z, d1gam pr~fenr 
morar no campo embora o desejo de ir para a c1dade se man1feste 
. . ' . 1 ul " 16 de f onna velada na . aspira~ao de um trabalho mais eve e reg ar · 

. Nesse contexto depauperado, parece irreal que se possa supor 
a existencia de urna etnicidade capaz de expressar e superar as con
tradi~oes que acometem a comunidade ind~gena i(1te~rada. A repo
si~áo da etnicidade só adquirirá nexo efetlvo se articulad~ a urna 
alian~a real com o setor agrícola "civilizado", onde. as d1f.eren~as 
entre índio/ civilizado nao se apresentem como polaridades 1ntrans
poníveis, mas como evidencias da rela~áo fundamental que caracte
riza a produ~ao social. 

1e CESIND, Relatório de atividades, op. cit. : 37 . 
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A NOVA UTOPIA INDÍGENA : 
OS PROJETOS ECONÓMICOS 

BETTY MINDLIN LAFER 

. INTRODU~AO 

Talvez nao seja apenas urna coincidencia o aparecimento quase 
simultaneo de urna série de projetos económicos destinados a comu
nidades indígenas. e principalm"ente entre 1975 e 1977 que, nas mais 
variadas formas, se imaginam ou se implantam efetivamente pequenos 
programas de desenvolvimento económico. 1 Quer partam de antro
pólogos, alguns agindo quase que isoladamente e com poucos recur
sos, outros associado:s a entidades, quer oriundos da atua9áo da Igreja, 
sao provavelmente a resposta julgada possível, na contingencia polí-

1 
As inf orma~oes sobre os pro jetos f oram obtidas a través de relatórios ou 

contatos com pesquisadores. Os tres projetos mais discutidos sao o do CESIND, 
em 3 áreas indígenas de Sao Paulo (Araribá, próxima a Bauru, Icatu e Vanui
re) ; o projeto Kaingang do Paraná (veja-se o relatório Projeto Kaingang, Uni· 
versidade Federal do Paraná, Curitiba, 1975), e o projeto Xokleng de Santa Ca
tarina (veja-se o relatório Projeto Xokleng, SUDESUL/ FUNAI/ UFSC, 1975). 
H' vários projetos menores, como o projeto Cerrado dos Parecí, a r~a coletiva 
e cooperativa de consumo d,os Canoeiro, a comercializa~ao de castanhas dos 
Gavióes, a r~a coletiva dos Kaiowá, cooperativas de consumo ao No:-te do 
país e outros. Os projetos da FUNAI estao exclufdos deste artigo, por falta 
de informa~óes e porque, como se espera que o texto tornará claro, distin
guem-se dos outros em seu propósito básico, vinculados que sao a burocracia 
de informa~óes e porque, como se espera que o texto torne claro, distin
do Estado. O projeto mais discutido neste artigo é o do CESIND, pois parti
cipei da equipe de pesquisa dirigida por Carmen Junqueira, que levantc,u dados 
e elaborou o projeto em 1977. 
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tica atual e no quadro da política indigenista, as condi~oes de vida 
dos índios, em sua grande parte já nao mais isolados e sim absorvidos 
pelo sistema capitalista. 

Qual o seu significado, viabilidade e alcance? Muitas questoes 
se colocam, tais como: os resultados materiais desses programas; o 
sentido de experiencias comunitárias que sao ilhas no sistema capi
talista; que chao encontram entao para se concretizar, expandir e 
proliferar? Quais os propósitos políticos mais amplos dessas expe
riencias; destinam-se a elevar o nível material de vida das popula~oes 
rninoritárias? A preservar os valores indígenas e a alteridade das so
ciedades ditas primitivas? Ligam-se a projetos políticos mais vastos 
para a sociedade brasileira como um todo, tais como a amplia~áo 
da participa~ao política e a organiza~ao da sociedade civil, a maior 
expressao local de objetivos políticos, aspira~oes etc., da mesma forma 
que, no ambito urbano, se articulam associa~oes de bairro e outras 
sociedades? Procuram despertar a consciencia das contradi~oes da 
sociedade capitalista numa popula~ao que se aproxima do proleta
riado? Visam a no.vas formas de expressao política e conquista de 
igualdade sócio-económica? Que resultados se podem prever, do ponto 
de vista ideológico e político, se tais programas nao sao mais que 
pequenos núcleos numa economia com um dos maiores índices de 
desigualdade do mundo? 

OS PROJETOS - O AUTOGOVERNO 

Com as informa~oes, embora sucintas, disponíveis sobre esses 
projetos, podemos de algum modo compará-los, do ponto de vista 
político, a sonhos semelhantes: a projetos coletivos em países capi
talistas ou projetos comunitários nao indígenas no Brasil, como al
guns projetos de ccloniza~ao ou outros de coopera~ao iniciados pela 
Igreja, projetos que visam a formas coletivas mais avan~adas quando 
a mobiliza~ao política da sociedade como um todo ainda é restrita. 
Claro que seria absurdo dizer que se orientariam para a autogestáo 
ou urna mudan~a permanente nas rela~oes de produ~ao que vá além 
da altera~ao do sistema de propriedade (penso aqui no caso mais 
radical da China, descrito por Coriat, 2 da experiencia das universi
dades de fábrica, em que se procura abolir as últimas diferencia~óes 
hierárquicas numa sociedade socialista). Mas há um parentesco, por 
mais tenue que seja, entre esses ideais - veremos que, como meta 
utópica, alguns desses projetos se propunham a urna administra~ao 

2 Coriat, B. Science, Technique et Capital, Ed. Du Seuil, 1976. 
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igualitária da comunidade, realizada por todos os seus membros. 
Desse ideal longínquo a pobreza de resultados - qual o caminho? 
Na verdade, os pro jetos maiores nao f oram realizados - só a pri
meira parte experimental de um deles, o do Cesind. Os projetos 
Xokleng de Santa Catarina e Kai:igang do Paraná ficaram no papel. 
Como explicar as razóes mais profundas desse fracasso? 

A idéia central dos projetos é a de autonomía indígena como 
melhor forma de promover os interesses indígenas, em contraposi9ao 
a política protecionista oficial. Urna das melhores formula~s do 
princípio de autogovemo é a de Darcy Ribeiro. C\ 

"A única forma de a9ao que se oferece como urna alternativa as 
várias modalidades da interven9ao protecionista é a organiza~ao de 
institui96es indígenas· de autogoverno. Por sua própria natureza, o 
planejamento e a implanta<;áo delas sao incompatíveis com qualquer 
assessoramento externo paternalista, urna vez que a autonomia de 
comando deve come~ar pela defini9ao dos mandos que se deseja ins
tituir e obedecer. Apenas se pode admitir, neste campo, as a96es 
destinadas a afastar obstáculos, tendo sempre presente, porém, que a 
Iibera9ao étnica, nao podendo ser outorgada, <leve ser obra dos pró
prios índios. E: certo que · ó problema da conquista da independencia 
e da instaura~ao da mandos autónomos tem aspectos técnicos com
plexos - como o da viabiliza9ao de institui~óes· coletivistas, de co
crdena9ao da vida comunitária dentro do corpo de sociedade de 
economía privatista - os quais por vezes exigem assessoramentoº. 

Essa é também a orienta9ao mais recente da Igreja Católica, 
que pretende preservar a cultura indígena e evitar a explora~ao eco
nómica e quaisquer interferencias nos valores indígenas. Essa atitude 
é o resultado do diagnóstico da situa9ao dos índios e da descri9ao 
das rela96es sociais efetivamente vividas por eles. Em vez dos estudos 
clássicos sobre cultura indígena, sistemas de parentesco, orgá~iza9ao 
socia], etc., trabalhos como os de Darcy Ribeiro, Carmen Junqueira, 
Carlos Moreira, Edgard de Assis Carvalho, Sílvio Coelho, Cecília 
Helm e outros, e mais as descri~óes feítas pela Igreja vem mostrar 
que a economia indígena nao mais reproduz suas primitivas condi
~oes de existencia, mas liga-se a reprodu~ao do sistema econamico 
mais abrangente, expondo um quadro crítico da vida material, cultural 
e política das popula9óes indígenas, quadro este a que a política indi
genista é incapaz de dar solu~óes. 

Como chegar a autodetermina9ao diante da penúria económica 
da vida indígena? Urna das características comuns dos projetos é o 
pressuposto implícito de que um mínimo de bem-estar material é 

3 Darcy Ribeiro, "Os Protagonistas do Drama Indígena'', Revista de Cultura 
Vozes, ano 71 , n.º 6, agosto de 1977, p. 456. 
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necessário para que a autonomía política e a autovaloriza9ao tribal 
possam emergir. No entanto, distinguem-se muito entre si - bem 
como sao diferentes as condi~oes sócio-economicas das várias áreas -
e seria precipitado englobá-los numa só categoria. Pretendo, em li
nhas gerais, examinar dois ou tres programas tomando ocasional
mente outros exemplos. Nao se trata de urna rela9ao completa nem 
de um relato detalhado dos projetos e mais de comentários em torno 
de seus princípios. 

ASPECTOS MATERIAIS DOS PROJETOS 

Os tres projetos maiores em volume de recursos - o prpjeto 
CESIND de Sao Paulo, o Xokleng de Santa Catarina e o projeto 
Kaingang do Paraná - procuram, do ponto de vista material. dar 
aos indígenas condi9oes de explorar a própria terra e libertar-se do 
trabalho assalariado. 

O projeto CESIND, que come9ou em 1977, refere-se a tres 'áreas 
indígenas de Sao Paulo: Vanuire, perta de Tupa ( com urna área de '· 
605 ha e urna popula9ao de 169 pessoas, principalmente Kaingang 
mas também mesti9a), Icatu, perto de Braúna (área de 295 ha, 63 
pessoas, popula9ao Terena e Kaingang) e Araribá, perto de Bautu " 
( 1.083 ha, 240 pessoas, popula9ao Terena e Guarani). Previsto para."· 
dois anos posteriores a um programa experimental já correspondente 
a algumas das aspira9oes das tres comunidades (urna ro9a . coleti~-a 
no Vanuire, a9ude, caixa-d'água e eletrifica9áo no Icatu e auxího 
para ro~as no Araribá) orienta-se para urna tecnología mais avan
~-ada, embora de nível médio para a regiáo e para a diversifica~_ao 
da produ9ao, o que permitiría urna efetiva ocupa9ao das terras e urna 
melhoria ~onsiderável do padrao de vida da popula9áo. Para isso, 
propoe a mecaniza9ao da produ9áo agrícola, com a compra de· tra
tores e implementos, . a recupera9áo do solo através de adubos e curvas 
de nível, plantío de diversos produtos para comercializa9áo e subsis
tencia, cria9ao de animais para consumo . alimentício, estímulo. a~ ~r- · 
tesanato, reflorestamento tanto comercial como para reconstitu19ao, 
em pequen a escala, da floresta original, f orma9áo de pastagens, po
mar, horta, etc. Há urna preocupa9áo com a maior utiliza~áo possível · 
de máo-de-obra ao longo do tempo, reduzindo a ociosidade a um 
mínimo e dando condi9oes a popula~ao, através de um pagamento 
inicial de salários (que na verdade equivale a um financia1:11ento) de 
fugir ao trabalho assalariado fora da área. Se efetivamente implan
tado, o projeto poderia seguir os mais variados caminho.s de acordo 
com as aspira9oes dos grupos, cooperativa de consumo, pequena pro-
du~áo fabril, pesca, etc. · · 

O projeto Kaingang do Paraná, previsto para pouco mais de dois 
anos, também se propóe a reorganizar a economía da área e a re-
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f or~ar a autonomia política do .grupo, que era constituí do po'r 292 . 
pessoas em 1975, numa área de 6.300 ha. Para que o aproveitamento 
económico das terras possa ser feito pela popula9ao indígena, o pro
jeto conta com a expulsao · dos numerosos arrendatários e posseiros 
aí presentes, esperando ( ! ) que a FUNAI resolva os conflitos e con
siga impedir a explora9ao e o assalariamento dos índios dentro da 
própria área pelos intrusos. Preve-se a distribui9ao de terra entre as 
famílias, provimento de .sementes, aquisi9áo de trator, implementos e 
f erramentas, armazenagem e comercializa9áo da produ~áo. Há tam
bém um adiantamento de salários para cada f amília, sob a forma 
de financiamento a ser reposto num fundo comunitário -- o que fa
cilitarla o abandono do trabalho assalariado. Também aquí se pensa 
em reflorestamento, em adensamento de matas, f orma9áo de viveiros 
e em cria9ao de animais para alimenta9ao familiar. Os cultivos a 
serem explorados sao os tradicionais, visando a melhoria da dieta e a 
coloca9ao de alguns produtos no mercado. Nos soles melhores, suge
re-se urna ro9a coletiva destinada · ~o sustento de velhos e doentes. 
Propoe-se a cria9ao de um p-0sto de_ saúde ou um convenio com hos
pitais de Londrina e assistencia odontológica. 

O projeto Xokleng destina-se a urna popula9áo de aproximada
mente 600 pessoas (principalmente índios Xokleng, mas também · 
Kaingang, Guaraní e mesti9os), numa área de cerca de 14 mil ha. 
Também aquí o objetivo é o aproveitamento racional do solo~ com a . 
recupera9áo de pelo menos 7 5 ha de terra e a aquisi9áo de vários 
tratares e implementos para trabalharem as pequenas propriedades 
familiares. A produ9áo de feijao e de milho se destinaría ao consu
mo e a comercializa9áo. Preve-se a armazenagem da produ~ao para 
toda a coletividade. Seriara plantadas árvores frutíferas, haveria . cria-
9ao de animais para consumo, o artesanato seria estimulado. Há a 
preocupa9ao com o reflorestamento e a preserva9áo de recur~Qs na .. 
turais. Através da escala, seriam feítas ro9as coletivas de demonstra-
9ao - a dos velhos, a das viúvas - para introduzir técnicas novas. 
Haveria at>ertura de crédito para as famílias indígenas. Há ainda um 
programa de assistencia médica e de educa9áo, que incluí ensino prá
tico. Também aquí se preve um plano de emergencia de · aproximada
mente 5 meses, com um auxílio mensa! para cada família. Como 
incentivo a urna f orrna de organiza9áo coletiva, sugere-se a forma
~ªº de um conselho índígena de 11 membros e de um conselho co
munitário, escolhido por. aquele, para as decisoes diárias, destinado a 
substituir a polícia indígena que ainda existe na área. 

AVALIACAO 

\ ' 

A nova administra~iío - Evidentemente essas informa9oes sobre 
o planejamento da produ9ao nos dizem pouco ainda sobre a natureza 
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dos projetos. Em que se diferenciam dos programas empresariais que 
sempre existiram nas diversas áreas indígenas e que sao, provavel
mente, semelhantes a outros que a FlJNAI pretende implantar atual
mente? E.m Sao Paulo, por exemplo, os tres postos indígenas já expe-

. rimentaram períodos de impulso económico e moderniza9ao. No lcatu, 
um chefe de posto que permaneceu no local por um longo período, 
cbteve bons resultados com o café, realizou investimentos e m·elho
rias, o'rganizou um sistema de alimenta9ao coletiva da comunidade, 
utilizando os índios como for9a de trabalho, mediante remunera9ao, 
no cafezal da reserva. Também no Araribá 4 a terra era inicialmente 
muito fértil e bons os resultados económiccs da extra9ao de madeira 
e do café. M·esmo o Vanuire teve períodos de atividade económica 
lucrativa. Em todo caso, porém, tratava-se de administra9ao cen
tralizada, nos moldes de urna fazenda ou empreendimento industrial, 
os índios jamais detendo o controle técnico e administrativo. R·epre
sentavam antes for9a de trabalho, sem nenhum poder sobre a própria 
produ9ao excedente. Os administradores, mesmo quando bem inten
cionados, nao tinham nenhuma vincula9ao a estrutura de poder indí
gena, que deixara de existir, e sim a do órgao protecionista. Mudan-
9as na administra9ao acarretavam sempre interrup96es na prosperi
dade económica da ár·ea, destrui9ao de benfeitorias, como foi o caso 
do Icatu, etc. O que é patente é a impossibilidade de serem os índios 
simultaneamente gerentes e for9a de trabalho; no sistema de prote9ao 
há urna nítida divisao de trabalho, que sujeita os índios . ao autorita
rismo das decisoes burocráticas e a explora9ao por parte de funcioná
rios, desde empreitadas que fornecram mao-de-obra a fazendeiros até 
a venda de recursos, etc. A apatía e a passividade de urna cultura e 
organiza9ao perdidas facilitam a explora9ao económica e a nao-resis
tencia indígena. 

Bastante distintos entre si e com perspectivas políticas explici
tadas com maior ou menor coerencia, os projetos que discutimos sao 
urna resposta a esse quadro. O projeto CESIND torna claro que a 
melhoria do padráo de vida tem sentido apenas se vinculada ao 
reerguimento político da comunidade; o que se quer é nao apenas 
urna eleva9ao no nível de renda, mas sim urna mudan9a nas rela~oes 
de produ~ao. Deixar o. trabalho externo assalariado, aproveitar a 
própria terra e torná-la capital, através de financiamento etc.: mas 
com o uso coletivo, por todos os membros da comunidade, desses 
recursos e decisóes tomadas por todos - donde a exigencia da for
macao de um conselho indígena para a ef etiva9áo do pro jeto ( sua 
posterior dissolu9ao por urna ordem burocrática implicando interrup-

4 Veja-se a tese de Edgard de Assis Carvalho, Terena, As Alternativas dos 
Vencidos, Rio, Paz e Terra, 1979. 
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9ao do programa). Nao apenas se. pensava que as decisóes deveriam 
ser tomadas por todos, mas que o monopólio do saber deveria ser 
quebrado. Os segredos da tecnología deveriam ser extensivos a todos 
e técnicos deveriam ser formados a curto prazo. O manejo da con
tabilidade, informa~óes sobre dados financeiros, o uso de máquinas, 
o planejamento da produ~ao, a comercializa9áo deveriam ser domí
nio de todos. Enfim; o que se sonhava era com urna administra9ao 
consciente por parte de todos, para que mesmo com ~udan9as bu
rocráticas no órgáo protecionista f ossem capazes de conservar a vi
talidade política bem-sucedida, urna administra9ao como essa ternaria 
supérflua a de um órgao protecionista. 

Na prática, esse processo de participa~ao encentra mil obstáculos. 
Nada mais utópico do que imaginar urna transforma9ao radical nas 
rela~oes de produ9ao quando pensamos nas condi~oes concretas des
sas popula~oes, massacradas por uma administra~ao autoritária, di
zimadas fisicamente em curto espa~o de tempo, culturalmente ·e 
lingüisticamente destruídas, sem ponto de referencia e autoestima, 

- f~scinadas pela tecnología e consumo .inatingíveis - pelo contraste 
pobre/rico que o capitalismo cria para elas, contraste. incompreensí
vel em seu universo anterior e que pesa sobre os indivíduos como 
urna culpa pessoal ou étnica e náo como urna contradi~ao da socie
dade envolvente. Mas se essa é urna decorrencia da especificidade da 
história indígena, talvez mais importante para caracterizar a utopía 
da transforma9ao desejada seja a situa9ao de classe em que se en
contram. A participa9áo conjunta nas decisoes é difícil porque nao 
tem um projeto ideológico claro de transforma9áo da sociedade: No 
caso de Sao Paulo, a pesquisa sobre ideología o torna patente. As 
aspira~óes da maior parte das pessoas nao sao as de defender o que 
ainda lhes resta de comunitário ou insurgir-se contra as categorías 
de trabalho e explora~áo que o mundo branco introduziu e que nao 
conseguem

1 
perceber claramente, com as poucas inf orma~oes que tem 

sobre relacoes de trabalho, sindicatos, direitos do trabalho, etc. J á 
pensam mais em seu destino individual ou familiar, em ascender so
cialmente pelo estudo ou aquisicio de urna pequena propriedade. 

Em que pese ao seu caráter utópico, porém, como vitaliza~áo 
política a participa~ao nas decisoes pareceu viável aos pesquisadores 
do CESIND, a médio prazo e se o programa fosse cumprido. Do 
deserto de idéias e de palavras em que .se encontravam, os índios 
passaram, com poucas reunioes, para urna verbaliza9áo gradativa, 
para a expressio de metas e objetivos ( ainda em 1978 o programa 
económico inicial continua sob o contr<?le dos índios) . O projeto 
previa, como condicao indispensável, um programa educacional, com 
duas linhas centrais: 
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a - a valoriza~áo do índio e sua especificidade, sua história, 
a compara~ao das institui~oes indígenas com as brasileiras, 
que acabassem por evidenciar com mais clareza as con
tradi~oes dessas últimas; 

Q informa~oes sobre a sociedade brasileira, seu funciona-
. mento económico e político, as rela~oes sociais vigentes 
e o papel político possível para índios, trabalhadores, etc. 

Um dos receios dos pesquisadores era de que a eleva~áo do 
nível de vida material e o reerguimento político dos grupos, embora 
desejáveis em si, pudessem resultar na acomoda~áo a sociedade bra
sileira e aceita~ao de seus valores. Sob esse aspecto o projeto CESIND 
nao era unicamente voltado para a consciencia dos problemas de 
urna área indígena, mas também para o que ocorre com a ideología 
e a mobiliza~ao dessas popula~oes frente a sociedade brasileira. Sobre 
isso é curioso pensar nos índios americanos, que representam talvez 
o máximo que se pode esperar como sucesso de organiza~áo indígena 
num país capitalista. 5 

Outros projetos nao sao tao explícitos quanto a perspectiva po
lítica. O projeto Kaingang do Paraná fica mais a nível material. 
O Projeto Xokleng aponta para a luta contra o autoritarisPlo buro
crático e contra rela~óes sociais capitalistas de produ~áo ; apóia-se 
ainda numa estrutura familiar de produ~ao e em formas de autonomía 
difíceis de imaginar. Contém, no entanto, um programa de educa~ao 

5 Nos E. U. A. há um movimento indígena organizado reivindicando a auto· 
nomia e identidade indígenas, o auxílio do governo federal, mas se opondo a 
tutela e ao paternalismo do Bureau of lndian Affairs. Com urna situa9ao eco
n6mica precária nas reservas, alto índice de desemprego, etc., os vários grupos 
vem fazendo um esfor90 de desenvolvimento económico, mas sempre procuran· 
do manter os valores tribais, as decisóes comunitárias, a distribui9ao igualitária 
do produto. Procuram desenvolver projetos industriais que embora orienta
dos por fins lucrativos se subordinem a partilha interna. Recusam urna tecno
logia mais complexa, para evitar a dire9áo por urna minoría e os privilégios 
de urna hierarquía administrativa. Há vários pequenos empreendimentos in
dustriais (por exemplo: urna manufatura de pe9as eletrónicas dos índios Sioux) 
em que as regras de trabalho sao mais fluidas e nao as da rígida disciplina 
das empresas em que só trabalham os índios. Os Apaches desenvolveram 
agricultura e cria9ao de gado modernas, mais na forma de cooperativa que de 
organiza9áo coletiva, com comercializa9ao dirigida por um conselho tribal e 
tem ainda urna indústria turística desenvolvida. E assim por diante. Para po
derem desenvolver esses projetos, reivindicam financiamento do governo, van
·tagens tributárias, etc., mas também institui9óes políticas próprias, indepen
dentes, como se f ossem urna na9ao dentro da na~áo. Seu coletivismo parece 
VQltar-se mais para a restaura~ao (na medida do possível, já que agora tem 
empreendimentos modernos agrícolas e industriais) das institui9óes tribais an
teriores. :e como se quisessem destacar-se da sociedade americana, cuidando e 
atuando apenas na própria. Veja-se, por exemplo, o artigo de Dominioue Pas
sera-Haupert, "Tribus de l'An 2000", Auto-Gestion et Socialisme, n.01 35-36, 
out. 1976. · 
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que abrirla brechas para algo semelhante ·ao entrevisto em Sao Paulo, 
mas nao há informa~oes suficientes sobre o conteúdo desse programa. 

Os outros projetos situam-se mais no plano da produ~áo material 
e da defesa das terras, sendo menos ambiciosos e de propor<;oes 
menores. O projeto dos Gavioes resultou na comercializa<;áo da 
castanha pelos próprios índios; o projeto Parecí uniu a comunidade 
em tomo de urna ro<;a coletiva e da mecaniza~áo da produ<;ao, vi
sando a ocupa<;áo do solo e a defesa das terras, o projeto dos Ca
noeiros girava em torno de urna cooperativa de consumo, da meca
niza<;ao ·e da ro<;a coletiva. Vários grupos organizaram cooperativas 
de consumo ou ro~as coletivas. Aparentemente tem pouca · vincula<;ao 
com uma perspectiva política mais ampla e propóem urna atua<;áo 
que julgam compatível com a compreensáo atual que. os índios .tem 
da sociedade brasileira, evitando transmitir-lhes urna visáo das rela
<;oes sociais que nao se refiia aos seus prob~emas imediatos e que 
classificariam de teórica. De onde a importancia que assume nesses 
projetos a defesa da terra e dos interesses materiais da área. 

No limite, essa mobiliza<;ao indígena chega ao dilema trágico 
da expulsao dos poss·eiro.si como em Nonoai. De fato esses trabalha
dores rurais, eles próprios vítimas de uma estrutura fundiária con-

-, .. : centrada como a brasileira, sao o instrumento involuntário de explo
ra~áo dos índios e eles próprios reconhecem a justi~a das reivindi
ca<;0es indígenas. 6 Nao sabemos o quanto os índios percebem a 
proximidade entre a sua situa~ao e a dos posseiros. 

Na ve-rdade o cerne político de um projeto como o do CESIND 
está em tentar discutir com a comunidade indígena a complexidade " 
das pressoes que sofrem e que nao sao tao distintas das que pesam 
sobre os trabalhadores rurais. Onde o programa é mais utópico, é 
nao em pensar que a consciencia dessas pressoes possa existir, mas 
em contar com a viabilidade de ser implantado e com a continuidade 
de um conteúdo educacional incompatível com os estreitos limites da 
democracia no país. " · 

Aspectos coletivos dos projetos - No projeto CESIND a 
preocupa~ao com urna produ~áo coletiva e nao .familiar volta-se para 
a quebra das rela<;oes de produ<;ao atuais, para a participa<;áo ·de 
todos nas decis0es, para a difusáo do conhecimento. Isso pouco tem 
a ver com o que havia de coletivo nas formas pré-capitalistas de pro
du~ao. Nestas, a pergunta persiste sobre o que há de efetivamente 
coletivo na produ~áo, se _nao é a distribui<;io que é coletiva, etc. 
A nova proposta é antes um exemplo do que outras orga~iza~s 
produtivas nao-indígenas · poderiam ser numa sociedade mais i~~ali
tária - o que poderia ser um novo processo de tomada de dec1soes. 

IS Veja-se a revista Repórter. n.º 3, junho de 1978, pp. 44-53. 
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Quanto aos projetos Kaingang do Paraná e Xokleng de. Santa Cata
rina, nao se voltam para urna organiza9ao coletiva - há apenas a 
ro~a coletiva modelo dos Xokleng. 

Nos outros projetos está sempre presente a idéia de estimular as 
ro9as coletivas como forma . de coesáo política da comunidade ou 
talvez como nostalgia do que se imagina que tenha sido urna comu
nidade primitiva - embora nessa as ro9as coletivas inexistissem. 
As ro9as coletivas sao assim um chamariz para a unidade étnica; em 
outros casos é a cooperativa de consumo que tem esse papel. A pro
du9ao coletiva poderla representar um aprendizado do fúncionamento 
do sistema capitalista, se todos acompanhassem de perto todos os 
passos da administra9ao. Na realidade, mesmo nesses proj.etos me
nores as decisoes acabam sendo tomadas de forma centralizada ou 
po~ ~ificuldades de realiza9áo material e. eficiencia, ou porque o 
o~Jetlvo de aprendizado de resolu9oes democráticas nao seja explí
cito. Na verdade, portante, de coletivo tem mais o nome sendo ainda 

A • ' urna gerencia centralizada de produ9áo e . pouco ten do a ver com 
novas rela9oes de produ9ao que se pcderiam imaginar para o resto 
da soci·edade. 

LIMITES AOS PROJETOS 

Com os comentários acima podemos estender a reflexao sobre 
as barreiras corn que se defrontam os projetos. . 

LIMITES ECONÓMICOS 

Em primeiro lugar há o problema da eficiencia económica pro
pr~amen.te dit?. As áreas indígenas, muitas de terras de má qualidade, 
ex1gem 1nvesttmento considerável para se tomarem produtivas, e mais : 
devem prover emprego a todos os seus habitantes. Na produ9áo co
mercial, tem que competir em termos de custos com os empreendi
menos regionais. Ora, dificilmente os projetos tem recursos para 
além de urna tecnología baixa ou média para a regiao - mesmo 
porque urna mais avan~ada, alérn de dispendiosa, seria conflitante 
com o objetivo de emprego. Quais as possibilidades de sucesso de 
urna explora~ao agrícola nesses moldes? O trabalho de Roberto Pe
drosa 1 dá algumas indica~oes, embora se trate de urna regiao do Estado 
de Sao Paulo mais desenvolvida que a de Bauru. As empresas de 

, tamanho médio e mesmo as pequenas conseguem scbreviver, mas 

1 Pedrosa Jr., Roberto Mario. The Industrialization o/ Brazilian Agriculture: 
A Study o/ Agriculture in the Ribeirao Preto and Alta Mogiana Regions Cor· 
nell University, 1978. ' 
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mais sujeitas a riscos e niais vulneráveis a instabílidade do mercado: 
Tem além disso dificuldades de usar urna tecnologia mais complexa 
pelas restri9oes existentes quanto ao financiamento de equipamentos 
ou necessidades técnicas de maior tamanho de propriedade para a 
mecaniza9ao. Poderia, no entanto, compensar o tamanho por urna 
tecnología mais eficiente, com urna política creditícia conveniente. 

No caso das áreas indígenas, a adrninistra~ao descentralizada 
que se busca também coloca o problema da eficiencia. Principalmente 
durante um período de aprendizado, pode ser um fato de eleva~ao 
de custos e de decisoes menos racionais. Isso se verificou em vários 
casos concretos de comercializa~ao e financiarn·ento da produ~ao, por 
exemplo. Os índios ainda mostram falta de capacita~ao e conheci
mento dos canais competentes, ainda sao administradores pouco há
beis e com dissen~oes entre si. No pro jeto cerrado Pareci, por exem
plo, a ro~a coletiva produziu um resultado excelente; a comercializa~ao, 
porém, f oi um fracasso. Apenas um dos índios tinha e arte ira de mo
torista e, embora usando o caminhao da comunidade em nome de 
tqdos, cobrou um pre~o excessivo pelo transporte, como se o veículo 
fosse seu. O curioso é que- a comunidade, sob outros aspectos muito 
organizada, nao soube insurgir-se contra essa apropria9ao desonesta 
de um recurso coletivo. Também a venda nao contou com os pr~os 
adequados (o Banco do Brasil, por exemplo, só compra quando fi
nancia a produ~áo, o que nao era o caso) e foi feíta com prejuízo. 
:6 claro que casos como es.se . poderiam ser f acilmente resolvidos e 
poderia ser imaginada urna legisla~ao e tributa~ao convenientes. 8 

De todo modo, é importante o comportamento da comunidade quanto 
aos problemas de competi~ao económica: se é capaz de transformar 

. os lucros em investimentos e nao consumo, se é capaz de, tendo 
prejuízos, ater-se a economia de subsistencia e nao vender equipa
mentos etc. B possível que alguns projetos tenham boas condi~oes 
económicas a curto prazo. Se forem bem-sucedidas em seus empreen
dimentos lucrativos, nao será fácil para as comunidades manterem 
rela9oes igualitárias : isso exigiría urna enorme consciencia de serem 
entao um minissistema económico inserido noutro radicalmente di
verso - e a oposi~ao a este último. O caso americano é ainda aqui 
um exemplo interessante. 

MOBILIZA~AO 

Quando vemos o lado ·material dos projetos apenas como suporte 
para urna mobiliza~io das popula~óes indígenas, mais complexo ainda 
é pensar se se trata de uma forma apropriada de organi~~áo. 

' . 

s As áreas indígenas já contam com alguns privi16gios fiscais, que sio impor· 
tantes em termos de custos mas nio suficientes. 
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Nao se pode esperar que as populac;oes indígenas compreendam 
rapidamente sua posic;ao na sociedade. A distancia, o isolamento, . a 
marginalizac;ao social sao características de popula~oes rurais em geral. 
Mesmo no Chile de Allende (e o exemplo me ocorre porque existe 
uma pesquisa interessante dessa época 9 ) as popula~óes rurais, longe 
dos centros decisórios e do palco eleitoral urbano, podiam ser muito 
mais facilmente manobradas, contentando-se com pequenos benefícios, 
cooptadas por ligeiras vantagens, votando com o partido do governo 
por julgarem que disso dependia a obtenc;ao de crédito ou outros 
servi~os públicos - sujeitas enfim a urna política de clientela. Mes
mo no caso de camponeses, as institui~óes da sociedade mais ampla 
sao percebidas conceptualmente de forma específica, adquirem signi
ficado diverso do que tem no meio urbano. 

Com a especificidade dos valores dos índios, a complexidade 
ainda é maior. A idéia de explora~ao, por exemplo, tem ressonan
cias históricas que vem desde a época colonial e que talvez trans
figurem a percep~ao da explora~ao típicamente capitalista que ho,. · 
je sofrem, além da discriminac;áo racial. Donde o apelo de metas . 
como manter a terra, urna etnia pura, etc., que, importantes em si 
para manter os valores e a cultura indígena, podem obscurecer a 
visao das causas do trajeto a que sao forc;ados na sociedade brasi
leira. As informac;oes que . tem sobre a própria história e sobre 
a sociedade brasileira sao precárias. Como vimos, as n~oes que 
tem os Kaingang sobre as rela~óes de trabalho, assalariamento, di
reito, etc., sáo mínimas. Embora parte do proletariado, nao tem 
experiencia sindical - e como podem reivindicar a terra com base 
numa argum·enta~ao de ra~a e história e nao de classe, podem nao 
ter consciencia de que sua situac;ao de classe é próxima da de tra
balhadores rurais. De fato, a terra para eles nao sendo capital 
(a terra é inalienável, e nao contam com crédito, financiamento 
mecaniza~io, etc.), no jogo do processo económico · tendem a se 
tomar tao despossuídos quanto aquel es. (Basta pensar nos inúme
ros índios que vivem nas cidades e zonas rurais próximas as reser
vas e que perderam o direito ao paraíso da propriedade - como tan-

9 David· Lehmann y Hugo Zemelman. El Cam~sinado: Clase · y Conciencia 
de Clase, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1972. Ao indagar sobre a 
ideologia dos camponeses, Lehmann tentou compreender o significado das ins· 
titui~óes em seu universo. A propriedade da terra, por exemplo, significava 
algo material, visível, nio implicando para o proprietário a rela~io social de 
ser patrio. A propriedade comunitária, ao contrário, era entendida nio como 
algo visível, mas como trabalho em comum. Também as institui9óes políticas 
- governo, assembléia, voto - tinham conota~óes particulares. 
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tos outros brasileiros. 10 Assim, em alguns casos, a reivindica~ao 
étnica se traduz também em preconceito contra trabalhadores rurais, 
o que é compreensível pela história dos índios e humilba9óes que 
sempre sofreram por parte dos brancos, mas pouco promissor como 
posi~áo política. 

O apego a terra com raízes étnicas (a terra nao mais sendo o 
que era anteriormente ·para os índios, um valor de uso, mas sim a 
ancora que evita a proletariza9ao completa) mistura-se freqüente
mente com aspira~óes e valores vigentes para a sociedade como um 
todo. Comportam-se muitas vezes como pequenos proprietários ou 
sitiantes, principalmente em algumas áreas do sul, nao mais tendo 
vida comunitária e assumindo todas as posic;óes políticas que o 
isolamento de pequenos propri,etários em geral ocasiona. Ve-se por 
toda a parte a pressáo da tecnología e do consumo. Móveis e rou
pas, eletrodomésticos, banheiros construídos pela FUNAI 'para gru
pos pacificados há 20 anos, compra ·de objetos variados quando al
guns grupos sobrevivem com urna dieta de arroz apenas. Mu1tos so
nham, para os filhos pelo menos, em superar a miséria pelo estudo. 
Seria precipitado, porém, djzer que a meta de todos os grupos é a 
integra9ao na sociedade de classes: há pcucas pesquisas sobre a 
ideología indígena. Conversas com· alguns líderes que passaram a 
infancia internados em seminários revelam o seu desejo de voltar 
aos seus, o senso de responsabilidade para com a própria comunida
de, a missao de ajudar o povo e nao pensar apenas no de~tino indi
vidual, a consciencia de que as · novas necessidades e o consumo da 
sociedade brasileira vem associados a pobreza. 

Nos grupos massacrados mais rapidamente, porém, é tao f orte 
a carga do passado, o cerco da sociedade circundante e o cansa~o 
de popula~oes já varridas por tantas promessas e decep9óes, que 
só urna ideología muito mobilizadora seria capaz de desfazer des
confian9as, quebrar a apatía e reacender a fé em novas experien
cias. Só um

1 
trabalho permanente pode chamá-los a participa~áo. E 

duvidoso que no contexto político brasileiro isso possa ser feíto, 
principalmente através de projetos. O sucesso dos conselhos indí
genas vai até certo ponto: voltam a expressar-se, a fazer reivin-

10 Como nao discutí neste trabalho o problema da tutela e aquí digo que o 
problema de classe é o mesmo para índios e brasileiros, torna-se necessário 
deixar bem claro que isso nao significa que urna legisla9io especial para os 
índios deva ser abandonada. O projeto de emancipa980 proposto pelo go
vemo em 1978 é absurdo porque nivelaría de urna vez por todas índios e 
bóias-frias. lmpóe-se preservar a posse da terra e dar um mínimo de condi
~óes as comunidades indígenas para que sobrevivam em meio aos grandes 
empreendimentos capitalistas. Um regime especial, portanto, tem que existir 
e sua forma mais conveniente é que deve ser discutida. (Consulte-se a expo
si~ao de Carmen Junqueira na reuniao da SBPC de t 978.) 
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dica~oes, mas daí a atitudes políticas coerentes o passo é grande. 
N es grupos mais vitais, por outro lado, as r-eivindica~oes podem 
ter um certo tom oportunista e traduzir-se num jogo para obter 
as maiores vantagens ou conveniencias imediatas em detrimento de 
urna linha de a9ao mais . definida. T·emos que reconhecer, no en tan
to, que as pressoes da sociedade brasileira nao devem recair so
bre os índios e que a eles nao estáo abertos canais de Juta. Tal
vez esses movimentos locais, limitados pelas condi~óes sociais em 
que surgem, sejam um primeiro ponto de mobiliza~áo, na ausencia 
de organismos que lutem pela terra e pelos direitos de brasileiros 
em geral. 

IMPOSI~OES 00 SISTEMA SÓCIO-ECONÓMICO 

As mudan9as a que se propoem os projetos, a discussao da va
lores, de formas de administra9áo, de rela9oes de produ9áo, exigi
riam que toda a sociedade estivesse se movendo na mesma dire~ao. 
Cada caso concreto o mostra. Como se pode pensar, por exemplo, na 
possibilidade de implantar um sistema educacional isolado? O ideal 
seria que s·e tratasse de um programa oficial. No entanto todo o 
sistema de educa~ao, quando existe nas áreas indígenas, é ligado 
ao aparato de Estado e nao pode ser influenciado. As alternativas 
tem que ser feitas paralelamente; o que diminui o seu poder. 

Assim como o sistema educacional, a administra9ao burocráti
ca e autoritária a que estao sujeitas as áreas indígenas emperra 
a atua~ao dos pro jetos: sao f or9as contrárias em choque. Há urna 
coopta~ao de líderes, a absor9ao de manifesta~oes de protesto -
desde formas mais sutis, como tornar chef es indígenas funcionários 
da FUNAI até a transforma9io de líderes em verdadeiros empre
gados do chefe do posto. Entre U!D e outro caso, apenas urna grada
~áo determinada talvez pelas condi96es económicas regionais, pelo 
valor da terra, pelo capitalismo mais ou menos desenvolvido. Por 
exemplo, o cacique de Apucarana, no Paraná, preposto e instrumen
to do chefe de posto, utilizado como mandante para que o branca 
nao apare~a como verdadeiro tirano, contratando servi~os de seus 
irmáos índios para "gatos" ou posseiros dentro da própria ár-ea indí
gena e recebendo uma porcentagem da renda dos empregadores; ou 
um cacique do Brasil Central, funcionário da FUNAI, exercendo 
urna autoridade supostamente legítima, mas contestada em voz baixa 
pela maior parte da tribo, chamando contra os seus a própria re
pressio quando há um crime contra índios e esses se vingam dos 
brancos, e provocando entre os índios aprova9io e admira9io pela 
suposta ordem e poder que representa e invoca. 

Afora essas formas de poder já constituídas no quotidiano, há 
as pressoes de posseiros, de grandes empresas, de invasóes que amea-
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~am a própria existencia dos grupos. Se podem ter o efeito de pro
vocar a coesio tribal, sao na maior parte das vezes inelutáveis -
acabara na destrui~ao pura e simples. As formas de capitalismo 
que avan~am no campo podem ser contidas por a~óes ou protestos 
ºisolados. 11 

E há ainda a repressao pura e simples a atua~io dos projetos, 
por amea~arem a estrutura de poder dos órgios oficiais, o que é 
de esperar nas condi~óes políticas atuais. 

CONCLUSOES 

E1n sua versio mais radical, os projetos indígenas inserem-se 
numa tradi~io utópica, que é importante para imaginar novas for
mas de organiza~ao do trabalho, rela~óes de produ~io igualitárias 
e democráticas, pluralismo na expressáo de valores, reivindica~óes 
e aspira~óes, mas ineficaz por si só como mobiliza~io social mais 
ampla. Num programa educacional aberto, as tentativas de organi
za~io comunitária tomariam ainda mais evidente que a produ~ao 
coletiva exige para se realizar a transforma~io global do sistema e 
difícilmente é bem-sucedida em competi~ao com empreendimentos 
capitalistas. Está aí, portan to, o paradoxo: por terem propor~óes in
significantes no país e elementos de produ~io coletiva, as áreas indí
~enas parecem prestar-se a urna experiencia comunitária; no entanto 
Justamente esse aspecto de exce~io impede as mudan~as. 

Nem é esta urna característica apenas de áreas indígenas. Des
de o~ conselhos de fábrica de Turim até a autogestio iugoslava ou 
argelina, mudan~as nas formas administrativas se dio em períodos 
de grande mudan~a social. A experiencia argelina, por exemplo, sur
ge com a revolu~áo e a necessidade de por em funcionamento as 
fábricas paradas; a iugoslava, com a ruptura com o stalinismo e 
idealiza9áo de formas menos autoritárias de funcionamento do sis
tema económico. Ou ainda no Chile, por exemplo, no período de 
Allende, muitas fábricas passaram rapidamente de uma administra-
9io tradicional para um sistema autogestionário, mas com um clima 
político favorável e de grande discussio geral. 12 At6 experiencias 

11 Veja-se sobre isso o fivro de Shelton Davis. Vltimas do Milagre, Rio de 
Janeiro, Zahar Editores, 1978. 
12 Urna descri~io interessante é a de Peter Winn, "Workers into Mana1en; 
Worker Participation in the Chilean Textile lndustry", mimeo., Princeton, 1974; 
e "Approaches to Labor History in Latín America: Yarur, a Chilean Factory 
Study, 1937-1973", mimeo., Princeton, 1974. Na fábrica Yarur, no eapa~ de 
um ano, houve profundas mudan~as nas atitudes dos operários, que, antes ha· 
bituados a obediéncia e a figura do patrio, passaram a ter todas as reapon· 
sabilidades da participa~io, manuten~io da eficiencia da produ~io etc., mas 
isso com um clima político f avorável e de mu ita discussio geral. 
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radicais como as da FIA T na Itália ou as de Maio de 68, de o.pe
rários tomando e gerindo fábricas, sao inter:ro~pidas po~ sere1!1 iso
ladas ou nao estarem ligadas a urna estratégta de man1pula~ao do 
poder em outros níveis, na~ .. lo~ais. Excepcionalment~, em países de
senvolvidos, algumas expenenc1as foram bem-suced1~as, por pouco 
tempo ao menos. Por exemplo,. no~ EUA, urna fábnca de compe~
sados cujas a~óes eram dos operános que trabalhavam, ou urna un1-
dade 'da General Foods, que acabou por prescindir dos gerentes 
etc. 1s Os exemplos poderiam multiplicar-se ou ser descritos em de
talhe; nao se trata, porém, de fazer um quadro dos mode~os de 
autogestao, que está longe de se~ .. o . nosso pro~lem~, mas. s1m de 
verificar a repercussao de expenenc1as nesta due~a9, ma1s com,o 
analogia. Quando essas experiencias de organiza~ao local, demo~ra
tica, expressandó valores e anseios próprio~. que d~vem ser respe1ta
dos, nao estao ligadas a urna estru~ura poht1ca ~a1s ~mpla ~apaz . ~e 
institticionalizá-las e torná-las efettvas e operac1ona1.s e na~ ~s~ao 
inseridas nutn 'quadro sócio-político favorável, acabam por d1lu1r-se. 

No caso brasileiro, as experiencias de exce~ao estao longe de 
ser tao radicais do ponto de vista político, mas enfrentam obs~á~~los 
semelhantes. Mesmo o próprio governo tentou fo~as comun1tan~s, 
como os núcleos de coloniza~ao, que se pretend1am urna solu~ao 
ao problema social e de emprego no c~po e urna p~lít1ca aherna
tiva a de grandes empreendimentos lucrativos. N.a práttca, c;sses pro
jetos nao poderiam ser e nao sao bem-suced~dos. O numero de 
pessoas envolvidas é sempre maior que o prev1st~ ( af?r~ o afluxo 
natural de coloniza~ao espontanea, resultando em 1nvasoes de t~rras 
particulares ou áreas indígenas), nao há infra-estrutura converuente 
(estradas, transportes, energia, etc.), crédito ou assist~ncia téc~i~a 
e nao se trata de urna verdadeira comunidade no sentido adm1n1s
trativo (os recursos tributários sao de competenci~. de ID:unicípios as 
vezes distantes) ou social - mas sao grupos. famih~res 1ogados ~em 
grandes la~os entre si. 14 Claro q~~ esses pr~Jetos nao. se pretendtam 
inovadores como organiza~áo poht1ca nem v1savam a implantar urna 
administra~ao democrática e igualitária, mas tem semelhan~a ~om os 
projetos indígenas por se localizarem ao · lado de empreend1mentos· 
capitalistas e se baseare10 na posse de terra por pessoas com pouco 
ou nenhum capital. 

Sua inviabilidade nao significa que nao d~vem ~er tentados. 
Apenas se toma mais nítida a dificuldade de fugir as hnhas de um 

ia Berman Katrina V. " Les Cooperatives Ouvrieres dans !'Industrie du C~n
treplaqué", Auto-Gestion et Socialisme, e sobre a General Foods a revista 
Business W eek, 28 de mar90 de 1977. . _ . . 
14 Urna análise fascinante dos projetos de colon1zayao é a de Guilherme Le1te 
da Silva Dias, em relatórios de pesquisa nio publicados. 
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sistema económico - de inovar dentro dele. Talvez só formas comu
nitárias com conteúdo mais político tenham entao algum sentido. Por 
exemplo urna organiz~io como . o "Campamento 2 de Octobre" no 
México l l - urna associa9áo de favelados que existe desde 1960, 
gerida democraticamente, compreendendo servi9os os mais variados, 
desde educa9ao e tran~porte em comum até a defesa da ocupa9ao dos 
terrenos, com vistas a invadir outros e conseguir novas moradias 
quando expulsos, ligada a outras associa~óes de bairro e a luta polí
tica dos trabalhadores em geral, embora conservando autonomía com 
rela~ao a sindicatos e partidos. Ou formas tentadas na . Itália -
greves quanto a C<?nsumo, pre~os, pagamento de servi~os ou aluguéis, 
com base em organiza~oes Jocais. 1" · 

No caso das organiza~óes indígenas ( associa~oes, programas eco
nómicos, etc.), ternos um excesso de expectativas. Os índios sao re
positório ou fetiche dos anseios de diferentes grupos políticos. Aca
bam por servir de símbolo de transf orma~óes grandes demais que 
se deseja tentar para a sociedade como um todo, isso quando talvez 
a mera sobrevivencia já seja urna meta razoável. Há o excesso de 
ariálise política de que sou culpada aqui, e que é, como aponta 
Scott Robinson, 17 urna forma de etnocentrismo: acabamos por re
solver pelos índios o que devem ser, qual a melhor estratégia de 
a~áo, ao lado de que vafores devem alinhar-se e desrespeitamos, como 
ao longo de quatro séculos, suas formas de ver e sua capacidade 
de decidir por si. . · 

Mas se isso devemos evitar, o caso indígena é importante como 
exemplo de. outro.s. As organiza~s~ Jl deJesa da liber~de de _g_ru~ )}) 

··~J~os ·ét_!!icos ou regioñais só s~o possíveis se artic~ladas com umba d71~o- ,, , 
cracia para o país com~ um todo, o que exige no caso ras1 eiro 
urna transforma~io económica grande e, para isso, urna organiza~ao 
capaz de traduzir com eficácia as reivindica9óes plurais de todos -
ouvindo-as, a·lerta para a participa~ao constante da ~ociedade c_!ill, \ 
mas suficientemente forte e estruturada para poder op -se ao poder .) 
económ'ico e ao autoritarismo da sociedade· brasileira. / 

\ ? I 
c.. "' 

" • 
u1 Andrea Revueltas, " Le Campamento 2 de Octobre a Jtztacalco". Aut~Ges-
tion et Socialisme, pp. 35-36. . .. 
te Bruno Ramirez, "The Working-Class Struggle Aga1nst the Cr1s1s: Self-Re
duction of Prices in Italy .. , Radical America, vol~ 1~: jul!/a~gust, 19!6. . 
11 Miguel Alberto Bartolomé e Scott R<?binson, Ind1g~n1sf!IO, D1alecttca Y 
Conciencia Etnica". /ournal de la Société des Américan1stes, tome LX. 
MCMLXXI. 
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POYOS PRIMITIVOS E IDEOLOGIAS 
CIVILIZADAS NO BRASIL 1 

SHELTON H. DA VIS 
PATRICK MENGET 

Trad119io: Carlos Alberto Dória 

A regiio ao longo deste rio é uma ótima paatqem 
natural e algum dia, certamente, experimentar4 um 1rande 
surto de. ~esenvolvimento. Foi aberta ao progresso pelo 
Coronel Rondon há apenas cinco ou seis anos atrás e al· 
guns poucos ranchos de gado já podem ser vistos em suas 
margens. Ouando as estradas de ferro f orem construidas 
na parte central de Mato Grosso, toda a regiio sofrerá um 
surto espantoso de progresso. 

O coronel é também o diretor do Serví~ de indios 
o · que corresponde, grosseiramente, ao nosso Comissioner 

. o/ lndian A/lairs. Aquí também ele esté adotando a mes· 
ma visio que é desenvolvida nos Estados Unidos pelos ze. 
losos e sensatos amigos dos índios. Os índios necessitam 
ser tratados com simp,tica e inteli1ente compreenslo, nio 
menos do que justi~a e firmeza, e, até que se tornem cida
dios absorvidos no corpo político ' geral , necessitam a pro· 
te~lo da na~io, e nio de qualquer úsocia~io privada, laica 
ou religiosa , ou qualquer coisa semelhante. 

Theodore Roosevelt, Through the Brazilian 
Wilderness, 1914. 

1 Este ensaio foi escrito em 1971 e é aqui publicado pela primeira vez em 
portugu6s. ~ importante para o leitor saber que ele f oi escrito num doa mo
mentos mais críticos da história recente da questio indí9ena bruileira. Meses 
antes da sua reda~io, o general Osear Ger6nimo Bandeira de Mello, antiao 
presidente da FUNAI, anunciava que a rodovia BR-80 deveria pusar atra· 
vés da área norte do Parque Nacional do Xingu. Redigimos o presente en
saio no contexto da invado do Parque do Xingu e na ocuiio em que se 
noticiava o imenso programa de constru~ rodovi,ria na Amaz6nia. Para 
uma an,lise mais atualizada do assunto, consultar: Shelton H., Davis, Victims 
o/ the Miracle: Development and the lndians ' o/ Brazil, Cambrid1e Univer
sity Presa, 1977. Edi~io brasileira: Vltinuu do Milagre. O desenvolvimento e 
os Indios do Brasil, Zahar Editores, 1978. 

37 



\ 

Enquanto o primeiro parágrafo do texto de Teddy Roosevelt 
revela va alguma verdade de natureza ·económica, o segundo fazia ver
dadeiramente uma espúria e falsa compara~io. Desde a fundacao do 
Servi~o de Prote~áo aos Indios (SPI) em 1910 até sua moite no Rio 
de Janeiro, em 1958, o Marechal Candido Mariano da Silva Rondon 
representou exatamente o oposto de tudo que foi etnocentrico, arro
gante e horroroso na política indigenista dos Estados Unidos. Fren~e 
aos argumentos racistas dos emigrantes europeus e desbravadores de 
terras das fronteiras, Rondon dizia ser um dever do Brasil proteger 
as popula~oes indígenas remanescentes dos efeitos física e culturalmente 
destrutivos desencadeados por uma expansao parasitária da sociedade . 
nacional. Seus colaboradores, muitos dos quais oficiais graduados do 
Exército Brasileiro) tornaram-se famosos por urna simples frase que 
caracterizava toda sua filosofia indigenista: morrer se pr.eciso for, ma
tar nunca! Ron~on e seus companheiros no SPI aprenderam com a 
história dos Estados Unidos e quiseram assegurar, mesmo colocando em 
risco suas próprias vidas, que aquela experiencia jamais viesse a ocor
rer no Brasil. Ao contrário, encamavam uma tentativa heróica para 
que nao se repetisse· o banho de sangue do Oeste americano. 

Em 1937, Vincenzo Petrullo, um membro do Science Service dos 
Estados Unidos, ao retomar de uma missao de investiga~áo no Brasil, 
fez notar que o · SPI nao era um órgáo encarregado de administrar os 
assuntos indígenas, mas sim urna agencia criada pelo gov~mo para pro
teger .os índios contra atos ·de perseguicao e opressáo. Colaborando no 
lndians at W'ork, de John Collier, Petrullo comenta: 

Esta política significa uma completa inversio de prin
cípios por parte dos brasileiros. A nova polític~ incorpora 
principios e atitudes cristis e coloca a responsabilidade do 
problema nio sobre os povos que ·tenham, sob certos as
pectos, · ado culturalmente ara trás, mas sobre os civili
zados a fim e que tragam os n o-c1v1 izados para as trilhas 
do progresso· humai:io. Isto quer dizer que a civiliza~lo pre· 
cisa abandonar a tendencia de impensadamente cristianizar 
os índios e aprender, com suaa dc>utrinas cristls, como po· 
derá serví-los. No lugar da filosofía da cupidez, que quer 
enriquecer o país e seus cidadios atrav~ do trabalho f or· 
~ado dos indios, surgiu outra que pretende contribuir para 
seu bem-eatar geral e erradicar os erros do pJssado. Os 
brasileiros consideram-se com9 filhos de usurpadores cujo 
dev~r é empreender um trabalho de repara~io e restaura~io. 

'4----CJ. prossegue na exposi~io: . 
f O problema indígena no Brasil é. de complexidade . a 

ser solucionada ·apenas através de meios racionais. t obje
tivo central do servi~o de indios que nenhum preconceito 
racial, religioso ou social tenha lugar na filosofía que ado
tam. De fato, seu objetivo é ciyilizar, pelo que se entende 
incrementar os recursos a disposi~io dos índios visando ga· 
rantir-lhes a subsistancia e, se possivel, capacité-los a aaau-
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mir seu papel como cidadáos do Brasil; mas os métodos 
empregados buscam conservar tudo o que os índios desejam 
preservar. O objetivo é acificar e capacitar os índios a 
viverem em comunidades pr pnas, mas ao nível do resto 
dos cidadios brasileiros. 

Finalmente, Petrullo conclui: 

· :E. importante e significativo que nao baja urna políti
ca de .opressio e supressáo. Nao há inten9áo de impor-lhes 
urna religiáo nem de f or9á-los a abandonar suas idéias e 
cerimoniais religiosos. Em sua vida económica, essencial
mente comunal e cooperativa, nao há inten9áo de im
por-lhes o sistema individualista dos europeus. Tribos nó
mades sao dirigidas para urna vida pastoril, as sedentárias 
para urna vida agrícola. Em outras palavras, o propósito 
é desenvolve-los ao Ion o de linhas de m nor resistencia, 
compatíve1s com sua existencia anterior. . . Nen um n 10 é 
for9ado a adotar a Cristandade, a abandonar os costumes 
e língua de seus aricestrais. Se escolher o caminho ein di- · 
re980 a civiliza9io será necessário que seja através de sua 
própria vontade, podendo conservar o quanto quiser da 
cultura de seus ancestrais. 2 

. ~ 
Semelhante elogio e análise da política indigenista brasileira, em 

seus anos de forma~áo, nao era um fato isolado. Vários organismos 
·internacionais, como a Liga das Na~oes, apontaram em dire~ao ao 
.Brasil como um exemplo de rela~oes governamentais modernas com 
popula~oes nativas. Todo~ os motivos levam a crer que o Wheeler
Howard, ou Decreto de Reorganiza<;ao Indígena de 1934, dos Estados 
Unidos, tenha tomado emprestado muito da filosofía e experiencia bra
sileiras. No primeiro Congresso Indigenista Interamericano realizado em 
Patzcuaro, no México, em 1943, o Brasil foi elogiado por seu huma
nismo. racional e pelo tratamento cientificamente realista das popula
coes indígenas. 

Por outro lado, em fins da década de 125j) e come<;os dos anos 
60 a opiniao pública mundial come<;ou a mudar. As reportagen.s pro
cedentes do Brasil, estampadas nos jornais europeus, descreviam urna 
horrível e definitiva agonia da política indigenista brasileira. O SPI foi 
acusado de estar contaminado peta corru~ao e de ter-se aliado a indi
víduos e companhias na dizimacao de grupos indígenas nas fronteiras. 
Urna série de livros e declara9oes públicas falavam de cobertores sendo 
dados aos índios contaminados por varíola e outras doen~as; de inci
dentes onde napalm e.ra atirado de avio~s sobre as aldeias indígenas~ 
eram exibidas f otografias de aldeias que haviam sido dizimadas, onde 
apareciam restos de mulheres e criancas espalhados sobre o solo árido 
e carbonizado. A senten<;a unanime da Europa era que o Brasil estava 

2 Vicenzo Petrullo, "Brazilian Protection for the Indians". Indians at · Work,. 
marero 1, 1937, pp. 27-29. 
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pondo em prática uma política de "genocídio étnico" e que as últimas 
tribos indígenas estavam sendo sumariamente destruídas por urna po
lítica nacional. de assassinato e aniquila~ao étnica, deliberadamente per
seguida. 8 

Neste ensaio nao estamos interessados em engrossar as condena
~oes já feitas, nem em fazer a apologia do que boje é apenas História. 
Lemos as reportagens, ouvimos as intermináveis descri~oes de primeira 
mio de amigos e colegas, vimos com nossos próprios olhos as condi
~oes de sobrevivencia dos índios. Acreditamos que seja infrutífero ape
nas descrever e condenar, o que se faz necessário é urna análise peneM 
trante e detalhada de como a política indigenista vem sendo expressada 
no momento atual que vive o Brasil e, além disso, urna certa concep
~ao do significado desta política para o destino dos últimos 60.000 
a 100_.000 índios do interior do país. 

Em 1967, após a avalanche internacional de críticas, o governo 
brasileiro extinguiu o velho Servi~o de Prote~ao aos Indios que con
tava já com meio século e criou em seu lugar urna nova entidade 
conhecida como Funda~io N acionál do 1ndio ( ou fUNAI). Daqueles 
dias aos tempos atuais, uma nova política no trato dos assuntos 
indígenas e urna mudan~a na conce~io do destino dos grupos indí
genas remanescentes, vem sendo literalmente imposta a opiniáo pú
blica nacional e internacional. Trata-se de urna política repleta de con
tradi~oes inerentes. Nio somente falsifica tudo qu c1 'ficamente 
conhecido a respeito da natureza das. rela~oes índio brasileir ao longo 
de quatro séculas, como também é um gritante e ente afasta
mento dos princípios razoáveis e humanitários da política de Rondon. 
Dado que o atual governo do Brasil nada mais tem feíto do que 
declarar sua afinidade espiritual e fidelidade heróica aos princípios 
de Rondan, nada mais imperativo do que revelar estas inconsistencias. 
Estes sao os propósitos, com seus devidos desdobramentos, do que 
passamos a desenvolver. 

* 
e impraticável entender-se a atual política indigenista da FUN Al 

sem que antes se tenha urna clara idéia do que representa para os 
brasileiros o sonho milenar da integra~ao económica e desenvolvi-

1\ Os crimes contra índios ou sua propriedade f oram inicialmente denunciados 
pela imprensa brasileira, e analisados de modo sumário nas conclus6es de 
uma comissio especial designada pelo Ministério do Interior (Diário Oficial 
da República, 10 de setembro de 1968, seyio 1, parte 1, pp. 8046 e segs.). Uma 
análise européia bem documentada desses crimes encontra-se no artigo de 
Norman O. Lewis, publicado no Sunday Times (Londres), Der Spiegel (Ham
hurgo) e L'Express (Paris). 
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mento. A abertura das vastas regiaes interiores do Brasil, para a 
coloniza~io nacional e para o desenvolvimento, tem sido um sonho 
dos líderes políticos brasileiros há pelo menos dois séculos. Este 
sonho, em grande parte, motivou os primeiros movimentos dos ban
deirantes que partiam de Sao Paulo em dire~io aos estados . de 
Minas Gerais, Goiás e sul de Mato Grosso em fins do século XVIII; 
a massiva imigra~io de italianos e alemies, promovida pelo Estado, 
para a regiio sul do Brasil em fins do século X'IX e come~os do XX; 
o enorme, porém efemero, boom da borracha no alto Amazonas, na 
passagem do século; a visio geopolítica do presidente Getúl~o Vargas 
durante os anos 30; a recente constru~ao da capital nacional, Brasí
lia, nos anos 50. Durante o curso do atual século os bandeirantes 
tem servido como um símbolo profético da integra~ao nacional bra
sileira. Surgiram livros com títulos como A marcha para o · Oe~te e 
Pelo Brasil Central, foram erguidas estátuas em homenagem aos he
róicos pioneiros, os discursos dos presidentes continham, urna retó
rica milenar onde os pioneiros do passado representavam ~ exem
plos para o desenvolvimento nacional brasileiro cm sua expansio no 
futuro. · ~ .. 

Pelo menos dois arpmentos sustentavam esta ideol.g¡ia. Primei
ro, foi dito que ~ povoa1'.;d00-1nteriMagreste ·a na~áo poderia ocupar 
seu "território predestinado" e conseguir lograr cert<' grau de ~,efesa ... 
contra os outros países que fazem fronteira com o Brasil. Segundo, 
argumentou-se que a redistribui~io da popula~io poderia por fim 
ªº dese uilíbrio economico e demo áfico do país e a histórica de
pen enc1a region e um único pr uto de exporta~io, aproveitan
do-se os enormes recursos de seu vasto e inexplorado interior. 'De 
acordo com a mesma ideología, ~ dois fatores viriam a significar 
a inevitável independ~ncia política e eco·n6mica do Brasil. Portanto, 
ao apresentar sua ideología de "integra~io nacional", o governo faz 
a tentativa de convencer seu público de que a expansio das frontei
ras poderá marcar uma transf orma~io histórica do Brasil. Para tal, 
o sonho precisava ser traduzido em pro~ama e política estatal. 

f !U Com o desenvolvimento do CenttSul do Brasil durante a pri
meira metade deste século, o local da profecía foi agora deslocado 
para a regiio da hacia amazonica. Compreendendo ~ vastos terri
tórios do Amazonas, Mato Grosso, norte do Pará, Rond6nia, Acre, 
Roraima e Amapá, a regiio amaz0nica constituí urna rica fronteira, 
mas ainda inexplorada. De qualquer forma~ vários analistas est.io de 
acordo que ela possa vir a ser urna regiio de intensa minera~io e de 
grande expansáo agrícola e pastoril. As investiga~é>es geológicas re
velaram imensos depósitos de ferro, estanho ( cassiterita), manganes, 
ouro e diamantes; acredita-se que baja perspectivas de se descobrir 
o maior len~ol petrolífero do hcmisfério ocidcntal. Os recursos nio-
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minerais da Ainazónia incluem 16% das reservas de madeira do 
mundo, férteis vales e planícies próprios para a produ~ao agrícola 
e, como Theodore Roosevelt elegantemente descreveu, milhares de mi
lhas do "m~lhor pasto natural". 

· Levando-se em conta o presente estágio do moderno capital e 
da moderna tecnología, a expansao económica na regiáo amazónica 
parece ser urna possibilidade· bastante tangível. · Grandes por~oes do 
território de Rondonia já foram cedida~ a algumas poucas e impor
tantes companhías estrangeiras. A Cia. FERUSA, por exemplo, urna 
subsidiária brasileira da Billiton, . que é urna unidade da Royal Dutch 
Shell, está atualmente explorando estanho numa área de cerca de 
720.000 acres, perto de ·Porto Velho. 4 A Amazonia Minera~ao S.A., 
urna companhia com 49% . do capital controlado pela United States 
Steel, planeja explorar, com um investimento inicial de US$ 300 a 
US$ 400 milhoes, um dos maiores · e mais ricos depósitos mundiais 
de minério de ferro localizado na Serra dos Carajá, no Estado do 
Pará. ~ A Georgia Pacific Company: a maior produtora de tábuas dos 
Estados Unidos, possui atualmente, e está come~ando a cortar, 
600.000 acres de floresta dentro do cora~áó da Amazonia. 6 De ·acor
do com a impren·sa brasileira, urna empresa de dimensoes verdadei
ramente estatais com . sede em Indianápolis, Indiana, reclama a posse 
de nada menos do que 1.500.000 acres de terra que está atualmente 
tentando vender nos Estados · Unidos. ''O mundo sofre de escassez 
de terra", dizem os proprletários desta firma, "e é natural que os 
estrangeiros, vendo tanta terra permanecendo inutilizada, venham . 
para colonizá-la".7 Pica ·Claro, pois, . que- o moderno pioneiro das_ 
fronteiras amazónicas nao é o rude e primitivo tropeiro do Sao Paulo 

-colonial, mas, ao contrário, seu status é o mesmo das corpora~óes 
multinacionais e seu endere~o comercial, mesmo pelas vias mais in
trincadas, ·se localiza no cora~ao de N·ova York. 

Entretanto, pode ser decepcionante o fato de sitnplesmente . se 
identificar a presen~a das corpora~oes multinacionais na Amazonia 
como mais urna atitude da selvagem e incontrolável expansáo impe
rialista. A presen~a estrangeira na Amazonia é urna moeda de duas 
faces, composta, por um lado, pelos interesses económicos do capital 
internacional e, por outro, pelas motiva~oes políticas do Estado bra .. 
sileiro. Do ponto de vista do gover1.10 brasileiro os recursos de capi
tal sao encarados como a principal f or~a económica :µa abertura -das 
fronteiras da Amazonia e, portanto, cruciais para o processo . mais 

.t Los Angeles Times, 12 de outubro de 1970. 
6 The Wall Street /ournal, 20 de abril de 1970. 
6 The Christian Science Monitor, 7 de fevereiro de 1968. 
1 Jornal do Brasil, 12 de mar~ de 1970. 
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geral de· integra~ao nacional. Da perspectiva do capital estra~ge R,! 
o plano governamental de integra~ao da regiáo possibilitará a neces-

. sária infra-estrutura para a explora~áo bem-sucedida dos tecursos na
turais e seu deslocamento para os centros metropolitanos, onde 
poderáo ser proveitosamente beneficiados ·e consumidos. Portanto, o 
que figura na retórica nacional como urna expansao de.mográfica em 
dire~áo. a Amazonia, a partir das regióes mais desenvolvidas do Bra
sil, nada mais é para as modernas firmas capitalistas do que a mon
tagem de urna estrutura conveniente para sugar a inaproveitada ri
queza nacional. Acreditamos ser enganoso considerar isoladamente as 
posi~óes do Estado ou do capital internacional; em matéria de polí
tica estatal e 'prática desenvolvimentista os dois &etores estáo, sem 
dúvida, íntimamente· relacionados. · · · 

Atualmente o Brasil carece apenas de um sistema de rodovias 
para poder ligar a regiáo amazónica com as facilidades de mercado 
e os portos da regiáo Sul e Leste, e o vasto reservatóri~ de máo-de
obra que é o Nordeste. Visando este propósito é que o famoso sistema 
rodoviário da Transamazónica vem sendo construído. O sistema pro
priamente dito ( ... ) COJl!preende dois grandes· eixos e uma es~rada 
de liga~áo. A principal artéria .é a Transámazónica que liga Recife, 
urna cidade portuária da costa atl~tica do Nordeste, ~ regiáo do Alto 
Amaz9nas, nas fronte.iras com a Colombia e o Peru; o segundo eixo 
liga Santarém, na parte central do Baixo Amazonas;·. com Cuiabá, a 
progressista capital do Estado de Mato Grosso; e a estrada de : co
nexio que parte de Brasilia, a capital nacional, cruza o ponto médio · · 
da Cuiabá-Santatém e avan~a para noroeste em · dire~áo ·.a cidade de . 
Manaus. Esta última parte do sistema viário é chamada de BR-80 e 
est• · atualmente em processo de constru~ao. Segundo estimativas go
vemamentais, todo o sistema deverá estar construído em 197 5. 8 

Todos estes planos ·e .ambi~óes chegam a fazer sentido, ao me
nos em termos económicos: Certamente o antigo e acalentado sonho 
da integra~io económica do Brasil, nos termos. aquí considerados, 
está aos poucos se tornando realidade. Para aqueles que criaram o 
sonho, ··entretanto, os fatos económicos f azem parte de um programa 
político mais amplo; por esta razao o ~ol)ceito evasivo e neutro de 
"integra~áo económica,, assume urna imensa gama de significados -
social, político e cultural. · 

O Plano de Integra~áo da Amazonia, só para citar um eJf;emplo, 
é apres.entado como crucial para a inanut~n~ao da ·"seguran~a nacio
nal'', isto é, como essencial para a prote~ao contra amea~as externas 
e convulsóes sociais internas. Desde 1964, o tema da . "seguran~a 
nacio:µal" tem ·sido urna · obsessáo dominante entre os setores mili-

s Realidade, suplemento esp_ecial, julho de 1970. 
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tares do Brasil, sendo usado nio apenas para racionalizar políticas 
de desenvolvimento mas também para justificar a repressio política. 
Além disso, o plano de integra~io nacional é apresentado como a 
únic~ forma ~e. aliviar ª. situa~io de "explosividade" demográfica, eco
nómica e pobtica de mdhoes de pessoas que vivem subempregadas e 
miseravelmente no Nordeste. Finalmente, e de acordo com os líderes 
nacionais, o "pr~gresso" . e o "desenvolvimento" nio podem ser blo
queados na medida cm que fazem parte de um "plano· de destino 
manifesto" dQ Brasil, enraizado no "processo civilizatório" que tem 
caracterizado a história da na~áo. Existe, em outras palavras, uma 
certa convic~io na inevitabilidade do processo de integra~io nacional 
que, inclusive, poderla ocorrer sem a interven~io humana ou estatal · 
nesta ideologia do desenvolvimento o Estado está apenas intervind~ 
num processo predeterminado por obra da providencia. 

Surpreendentemente, a realiza~io do plano nao se ve obstruída 
por considera~0es tecnológicas ou financeiras. Alguns dos mais bri
lhantes cientistas do mundo, destes que se autopromovem, como o 
Dr. Herman Kahn do Instituto Hudson de Nova York tem sistema· 
ticamente trabalhado para sua operacionaliza~io. Institu'i~oes financei
ras intemacionais como o Banco Mundial e a Agencia para o Desen
volvimento Internacional (A.I.D.) dos Estados Unidos tem financiado 
urna parte substancial dos custos do programa; o restante tem aflui
do de somas formalmente destinadas para a industrializa~io do 
No~e~e. 9 . 

Entretanto, o maior obstáculo para a integra~io da Amazónia 
reside na presen~a de urna popula~io indfgena relativamente pequena, 
sornando aproximadamente dois ter~os dos últimos indígenas do pafs, 
que sempre viveu no interior das regi0es Central e Norte do Brasil. 
Nio fosse pela critica internacional dos anos passados e pela voz 
corajosa de algumas renomadas pes.soas no Brasil, mesmo estes nio 
teriam tido condi~0es de ser por muito tempo um obstáculo durável; 
os fndios teriam sido silenciosamente eliminados de seus territórios 

• • • • • onginats e o progresso tena se concretizado em conformidade com 
os planos. Mas, da forma que as coisas vem ocorrendo, os planos 
nacionais de desenvolvimento tém sido f or~ados continuamente a 
entrarem num confronto social e político e, por seu lado, o govemo 
atual do Brasil, a despeito de suas experiencias passadas, tem sido 
compelido a levantar a questio de qual será o status e futuro destas 
últimas sociedades indígenas, frente a na~io que se expande em di
r~io as suas últimas fronteiras. Por enquanto os líderes do Brasil 

9 The Wall Street /ournal. 2 de abril de 1970 e The Christian Science Moni· 
tor. lO de junho de 1970. 
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já deram urna resposta e, conseqüentemente, já embarcaram nwna 
nova "política indigenista". 

A campanha visando redefinir urna política indigenista no Bra
sil come~ou em 196 7 com a cria~io da FUN Al em resposta as di
fundidas críticas de "genocidio étnico" contra a institui~io anterior, 
o SPI. Durante 1968 e 1969 urna nova burocracia tomo~ corpo no 
Brasil. Repórteres e comissé>es de todo o mundo chegaram para obser· 
var os primeiros passos de um novo programa e os resultados catas
tróficos do antigo. Urna experiencia educacional piloto era criada 
para servir aos indios do Estado do Paraná, Sta. Catarina e Rio 
Grande do Sul, urna f or~a policial indígena era criada no Estado de 
Goiás, a Ilha do Bananal e o Parque Nacional do Xingu tornavam-se 
casos exemplares para a nova e esclarecida política indigenista. Con
tudo, recentemente, em 1970, urna nova mudan~a ocorreu na gestio 
dos assuntos indígenas. O presidente da FUNAI, um advogado ·civil 
que nio havia comprometido seu órgio com os ditames da ideología 
desenvolvimentista, foi substituido por um general e várias outras 
posi~óes chaves na Funda~io, inclusive o importantíssimo Conselho 
Consultivo, foram ocupad.a~ por pessoál militar. 

Em outubro de 1970 o presidente do Brasil anunciou e assinou 
um contrato de inicia~io de constru~io da rodovia Cuiabá-Santarém 
e, ao mesmo tempo, assinou outro contrato entre a FUNAI e a 
SUDAM, da ordem de meio milhio de cruzeiros, para a pacifica~io 
dos índios ao longo do tra~ado da rodovia. 1° Finalmente, durante 
o mesmo mes, o presidente enviou urna mensagem ao Congresso, 
acompanhado por um projeto de lei, sob o tftulo de Estatuto do 
Indio. Este projeto de lei contém 67 artigas e é um documento explf
cito da posi~io governamental em rela~io a questio indígena. 11 

Um dos méritos mais óbvios do novo Estatuto do Indio é a 
clara distin~io jurídica que faz entre a popula~io indígena e o resto 
da na~io brasileira. O primeiro artigo, ao contrário, estabelece que 
o propósitq do Estatuto é "integrá-los na comunidade nacional"; este 
objetivo é dominante na medida em que aparece em nao menos de 
dez lugares ao longo do documento. ·Na primeira parte do Estatuto 
os indios sao classificados num continuum evolutivo que abarca quatro 
estágios, sendo o último a inevitável "assimila~io ou adapta~io" . ~ 
apenas no primeiro destes quatro estágios evolutivos (o "estágio tri-

10 Jornal do Brasil, 4 de outubro de 1970. . 
11 A discussio sobre o Estatuto do Indio que se segue tem como referincia 
um documento divulgado pela Secretaria da lmprensa da Presidencia da Re· 
pública, em 3 de outubro de 1970. Nas semanas seguintes ao pronunciamento 
presidencial, nio encontramos a publica~lo do' documento no Didrio Oficial. 
nem tivemos indicac;io de que o Estatuto tivesse sido apresentado ao Con· 
gresso do Brasil para a anélise pública, exame minucioso e debate. 
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bal") que a no~ao de urna "comunidade indígena num detern1inado 
território" é .juridicamente reconhecida, no estágio final ("assimila
~ao" ou "adapta~áo") diz-se que o índio "adquiriu a plenitude de seus 
direitos civis" e está portanto "integrado no sistema de vida da comuni
dade nacional". Até este ponto o governo federal, através dos "órgios 
técnicos competentes", assumirá o papel de tutor dos índios para pro
teger seus direitos contra a parte de terceiros civilizados, promover 
sua alfabetiza~ao na língua própria e no portugues, sua identifica~áo 
com o sistema de vida da comunidade nacional e seu "desenvoivt
mento sócio-económico" geral. Para atingir este fim o siste·ma edu
cacional do país deverá progressivamente se estender aos índios, no 
sentido de promover sua "f ormafao cultural e profissional" e esti
mular sua "progressiva compreensao dos problemas gerais da comu
nidade e as vantagens de suas aptidé>es adquiridas". Finalmente, o 
índio ainda nao assimilado a vida nacional está isento de penali9ades 
jurídicas até o momento em que "revele suficiente desenvolvimento 
psicológico" para compreender o "caráter ilícito de seus atos". Pa
rafrase.ando o artigo 5 do Estatuto, "os índios nascidos em território 
nacional", a despeito de sua própria identifica~ao social e cultural, 
"sao brasileiros e necessitam a prote~áo da lei brasileira". 

Elaborada de maneira ambígua, esta posi~ao reitera o status tra
dicional do índio no Brasil. Mais precisamente, enquanto o índio nao 
está nem adaptado nem assimilado a comunidade nacional "civilizada", 
permanece como um custodiado do governo federal e, portanto, sem 
direitos inerentes. Esta fun~ao tutelar do Estado é um ponto crucial. 
Ela significa que os índios nao-assimilados necessitam ser representados 
por seu guardiao no exercício de seus direitos perante a lei e que nao 
podem fazer reivindica~óes em geral nem, mais especialmente, contra 
seu próprio guardiáo. Des ta forma · tanto a defini~áo quanto ó destino 
do índio sao extername·~te impostas e determinados pelo govemo 
nacional. 

Dois itens mais do Estatuto precisam ser enfatizados, na medida 
em que revelam substancialmente as rela~óes entre as popula~óes indí
genas e a comunidade nacional, e sao exemplos significativos da morte 
da legisla~ao indigenista anterior. o primeiro diz respeito aos conceitos 
relacionados de "patrimonio indígena,. e "renda indígena". De acordo 
com a se~ao 4 do Estatuto, os índios estáo providos dos direitos de 
usar e dispor dos recursos segundo seus hábitos tradicionais no que 
diz respeito a ca~a, pesca e horticultura, isto é, estao providos dos 
recursos necessários para prosseguir em suas formas tradicionais de 
subsistencia. Ao mesmo tempo dois tipos de riqueza, mineral e. flo
resta!, que por ventura possam existir nos territórios indígenas sao 
explicitamente excluídos do controle indígena e concebidos como parte 
inalienável do patrimonio nacional. As rendas provenientes destes re
cursos, na forma de "rendas" percebidas através do arrendamento 
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das terras indígenas a firmas madeireiras ou mineradoras e/o~ de 
lucros diretos provenientes da venda de tais recursos, sao denominadas 
Renda Indígena. Em essencia esta renda monetária nao diz respeit~ 
diretamente aos índios, mas, antes, serve para financiar as dívidas con.
traídas pelos "órgaos técnicos competentes" do govemo, mantendo-os 
na administra~áo e dir~io dos assuntos indígenas. A Renda Indí
gena, trocada em miúdos, deverá reembolsar o govemo federal pelos 
gastos de fomecimento de assistencia e prote~áo aos índios. Apesar 
de sua complexidade jurídica e obscuridade terminológica; a se~áo 4 
do Estatuto revela, nada mais nada menos, do que a legitim.a~ao de 
uma prática que tem marcado a administra~áo indígena no Brasil du- · 
rante o curso das duas últimas décadas: justifica o uso das riquezas 
contidas nas terras indígenas para a manuten~áo da burocracia indige
nista nacional. 

O segundo item para o qual chamamos a aten9áo, também bas
tante diferente da legisla~áo anterior,' está contido no a~igo 35 do 
novo Estatuto. Sendo urna das partes mais extensas e claras da lei, 
este. artigo reveste o presidente do direito de destocar fisicamente os 
grupos indígenas, por moti~qs de "seguran~a nacional" ou de "desen
volvimento nacional", sob cinco condi~óes: 

a) para por termo a luta entre tribos indígenas; 
b) para combater surtos epidemicos graves que possam acarretar 

o extermínio da tribo; 
c) para combater qualquer mal que ponha em risco a integridade 

dos índios ou da tribo; 
d) por imposi~ao da · seguran~a nacional através de medidas es-

pecíficas; e . 
e) para promover o desenvolvimento da regiao, tendo . em. vista 

os altos interesses nacionais. 
Estas condi~óes sao, num sentido bastante palpável, arbitrárias . 

( além de possibilitarem de maneira total ou parcial, temporá~i~ ~u 
permanente, 'a rem~áo das popula~óes indígenas de seus. terntonos 
originais e/ ou atuais. Além disto, o P~~sid_:nte na~ necessita consu!,
tar os próprios índios, mas apenas os órgaos técn.icos competente.s , 
quando alguma rem~áo é deseja~a..: Em termos ~im~les; este artigo 
estabelece que sob nenhuma cond19ao as popula~oes ind1ge~as pode
rao· ser um obstáculo ao desenvolvimento ou seguran~a nacional. 

Desde que o Estatuto do Indio foi anunciado em ou~ubro de . 
1970 desencadeou-se um caso demonstrativo que reflete as v1as ~elas . 
quais estes 1ues temas (isto é, assimila~ao e tutela, renda,~ patnmó
nio indígena e remo~ao indígena) emer~e~ na atual poht~c~ d~sen
volvimentista. O caso diz respeito a cont1nu1dade ~a sobrev1vencia do 
J:>arque Nacional do Xingu, urna experiencia mundialmente famosa no 
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que diz respeito a prote~iio física e cultural dos indios, fundado por 
Orlando e Cláudio Villas Boas, e contendo cerca de 1.SOO fndios que 
representam 15 tribos e 4 f amílias lingüísticas do Brasil indígena . . u 
Este caso é de particular importancia porque mostra como a ideologia 
desenvolvimentista pode ser usada para justificar a suposta racionali
dade de certos programas e metas nacionais. 

Nos planos originais do sistema viário da Transamaz6nica, a 
parte da BR-80 entre Xavantina e Cachimbo deveria passar pelas 
fronteiras norte do PNX. Em novembro de 1970, entretanto, tornou-se 
público que pelo menos 40 km da estrada, entio em fase de cons
tru~io, estavam realmente passando através do Parque e colocando 
em risco os grupos semi-isolados de índios. Várias pessoas no Brasil 
reagiram a esta usurpa~io do território, pois, segundo urna lei federal 
de 1961, o PNX ex is tia como uma forma de introdu~ao lenta e ra
cional dos grupos indígenas na sociedade nacional. 

Orlando Villas Boas, co-fundador do PNX e candidato ao Pre
mio Nobel da Paz em 1971, protestou: 

o· grande erro já foi feito; a estrada penetrou 40 km 
dentro do parque, violando a floresta e a reserva dos ín· 
dios. A atitude dos índios é incontrolável desde que che· 
gou a estrada. Os brancos estío lá, existem centenas deles, 
ensinando os índios a beber. Eles degeneram seus costu· 
mes e promovem a prostitui~io. Os indios sio indefesos, 
crian~as, um alvo fácil. Com a rodovia virio os invasores 
de propriedade e .o Parque será definitivamente invadido 
e perdido. t s 

O Dr. Noel Nutels, um funcionário do Ministério da Saúde e 
médico com mais de vinte anos de experiencia entre os mais diversos 
grupos indígenas, disse: 

Ninguém se op0e ~ idéia de progresso, mas é este mes· 
mo progresso que boje possui as condi~6es tecnológicas 
para evitar a destrui~lo do parque. A rodovia poderla ser 
construida sem invadir o Parque, talvez custando um pouco 
mais em dinheiro mas preservando um patrim"nio antro· 
polósico que representa 25 anos de luta por parte dos ir· 
mios Villas Boas. 14 

O Prof. Paulo N ogueira, zoólogo e presidente da As.socia~io de 
Defesa da Flora e da Fauna, prognosticou: 

12 Adrian Cowell, " Legendary Brothers of the Amazon." The Observer Ma· 
gazine, 20 de junho de 1971. 
is O Globo, 5 de mar~o de 1971. 
u Jornal do Brasil, 18 de mar~o de 1971. 
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Junto com a rodovia virao as invasóes de terra. Depois 
os invasores se queixaráo dos índios em suas terras. Sem 
terras os índios come~aráo a vagar ao longo da rodovia e a 
mendigar. Conhec~ráo a bebida e rapidamente assimil~rio 
todos os maus hábitos dos brancos. Haverá caos na trtbo, 
perda da hierarquia e contaminayio por doenyas. Por fim, 
extermínio físico e os índios morrendo em propor~óes alar
mantes. Durante o desenvolvimento deste processo iremos 
ouvii- declara~es de que as medidas estio sendo tomadas 
para prevenir isto. Isto é o que vem aco.ntecendo há 100 
anos. O fim e sempre o mesmo. Os índ1os morrem. Ele 
perdeu para a civilizayáo. 15 · 

Declara~oes semelhantes a estas, de ª.~tr~pólogos, médicos, ~i~
sionários e outras pessoas com vasta experiencia entre os ... grup<;>s 1~d1-
genas apareceram na imprensa brasileira durante os tres pnme1ros 
meses de 1971 . . 

A época o efeito de tais críticas sobre o. pensamento. e ~~ao .go
vernamentais foi urna enxutrada de pronunc1amentos e JUStlf1cat1vas 
contraditórias. Apesar disto, un1 fio condutor emerge ?as declara~oes 
daqueles que controlam a política indigenista no Br~stl e q~e reflete 
a mesma problemática contida no Estatuto do lnd10, antenormente 
mencionado. De acordo com esta posi~ao, o PNX náo deve "preju
dicar a integra~ao dos índios, a seguran~a e o desenvolvimento do 
país". Este tema aparece constantemente nas páginas da i.mprensa 
brasileira as vezes como um fato consumado, as vezes como urna 
6bvia e Ínevitável necessidade histórica. Libertas do formalismo da 
lei estas declara~oes nos fornecem evidencias das imagens mentais 
q~e tem sido usadas para justificar a expansao económica frente a 
presen~a indígena. 

Por exemplo, tratando da importancia da r~~via Cuiab~-San
tarém 0 presidente da FUNAI, General Osear Jeron1mo Bande1ra de 
Mello, disse: 

Os índios nao sao um porco-de-guiné, nao sio proprie· 
dade de meia dúzia . de oportunistas. Nio se pode pa~ar 
o desenvolvimento do Brasil por causa do Parque Nacio
nal do Xingu. . . O índio nao é urna pe~a de mus~ .e sua 
acultura\:SO precisa ser gradativa de forma a perm1t1r sua 
total integra<¡:áo na comunidade. 16 

"Nosso objetivo", de acordo com o General, 

... é d~r o máximo de assistencia ao indio e aculturá-lo 
progressivamente, pois desta fo!ma de!_ltro de pouco tempo 
ele estará integrado na comun1dade. 1 ' 

1 ~ O Globo, 17 de mar\:O de 197 1. 
t6 Fo/ha da Tarde, 10 de mar\:O de 1971. 
1 i O Estado de S. Paulo, 2 de fevereire> de 1971 . 
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Além disto afirmou que presentemente a FUNAI está cumprindo · 
seu duplo papel, ·como protetora da popula~ao indígena e fomentadora 
de sua integra~ao. 

A respeito da penetra~ao no PNX, por exemplo, ele tem proibido 
intrusoes brancas que visam presentear os índios com "bombons, 
balas, ou qualquer tipo de doce, urna vez que . os dentes dos índios 
se estragam e eles nao os tratam". Relata com' orgulho o trabalho 
de sua institui9ao na parte sul do país onde 

... os índios vao ao baile com a comunidade e existem 
postos indígenas que possuem clubes. Um time de índios 
derrotou no· futebol, por urna contagem de 3 a O, o time 
da colonia de Santa Cruz. 1 s 

Em resposta ao recente levantamento da Cruz Vermelha Interna
cional ( 1970) sobre as condi~oes dos indígenas no Brasil, afirmou 
que a organiza~ao está "batendo num cavalo morto, urna vez que 
suas sugestoes já haviam sido adotadas". Mas o General teve qu·~ 
reconhecer o acerto da sugestao da comissao de que o número de 
caes vivendo entre os índios precisava ser reduzido; contudo assegu
rou que nao será urna questao fácil "porque os índios adoram ca
chorros". A solu~ao a longo prazo, disse, poderá ser a esteriliza~ao 
das cadelas. 19 

Por fim, afirma que a FUNAI está trabalhando pela perfeita in
tegra~ao dos índios na comunidade nacional, porque o Brasil -
assegura - "nao irá permitir a forma9ao de quistos étnicos" dentro 
de suas fronteiras. Durante urna conferencia na Academia Nacional 
de Polícia expressou sua posi9ao oficial da seguinte maneira: 

A assistencia aos índios deve ser a mais completa possível. 
Mas nao pode obstruir o desenvolvimento nacional, nem o 
trabalho de conquista da Amazonia. Esta é urna das metas 
do programa da Funda9ao para 1971.20 

Um outro "especialista em assuntos indígenas"; o General Fre
derico Rondon ( sem · qualquer parentesco com o Marechal Rondon) 
falando ao Terceiro Ciclo de Estudos Avan9ados da Amazonia, rea
lizado em Sao Paulo em abril de 1971, fez declara9oes semelhantes. 
Este seminário, apadrinhado pelo Clube de Engenharia, pela Associa
~ao dos Diplomados pela Escola Superior de Guerra ( ADESG) e pelo 
INCRA, visava considerar problemas da economía da regiao amazó-

11'1 Folha da Tarde , 10 de mar90 de 1971. 
19 O Estado de S. Paulo, 2 de f evereiro de 1971. 
:M> New York Times, 14 de julho de 1971. 
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nica eni termos de ocupa~ao humana, produ~áo e circula~ao de ri
quezas~ sem que se perdesse de vista tanto os .requisitos do desenvol
yimento como da seguran~a. O General, em seu discurso, afirmou que 

... a rodovia Cuiabá-Santarém, BR-80, s6 trará benef'ícios 
aos índios, já que cruzando o Parque Nacional do Xingu 
irá a~elerar o processo de integra980 . . . a FUNAI deve 
inspecionar a construyáo da rodovia Cuiabá-Santarém para 
evitar contágio dos índios pelos trabalhadores, com doen
~as que possam s·e tornar f atais. Este nao é · um problema 
político, mas antes um problema de polfcia . . . Espero que 
a BR-80 acabe realmente com esse Parque Macional do 
Xingu, que está se tornando prejudicial a seguranya e ao 
desenvolvimento do Brasil. 

''O que seria de nós brasileiro.s", pergui1tou o General durante. a 
conf erenci'a, . . 

índios por origem, se nio tivéssemos tido contato com 
os portugueses e europeus? Permaneceríamos sempre pri
mitivos. 

. ~ 
Fundamentou seu argumento dizendo que: 

... algumas pessoas afirmam que o índio é mais feliz em 
sua condi9áQ primitiva do que vivendo como um homem 
civilizado, mas ninguém prova isto. Como todo ser hu
mano, os índios também querem se desenvolver e aperfei
<;oar-se. Ternos · vários exemplos disto. O principal deles 
é a imita9áo que o índio faz do homem branco com que 
mantém contato. Eles rapidamente querem usar roupas,· e 
trocar seus arcos e flechas por rifles. '21 

Numa recente edi~ao revista de seu manifesto de 1934, Pelo 
Brasil Central, em cuja introdu~ao presta homenagem ao Marechal 
Rondon, o General expóe a essencia de sua ·filosofía social conce~ente 
aos índios. t'O problema do índio", escreve, 

precisa ser resolvido através da assimila9áo das · popula-
9óes aborígines. Os métodos de prote9áo e assistencia aos 
índios que consistem . em organizar exclusivamente vitas 
indígenas ou núcleos coloniais, segregando-os do contato 
com elementos nacionais mais avan9ados, contribuem para 
retardar a incorporayio do índio na nacionalidade bra
sileira. 
A assimila9áo do índio ocorrerá espontaneamente com o 
contato de lenhadores com as tribos acessíveis, com os 
núcleos coloniais que progressivamente substituem as .al-

. deias indígenas e as coloniza~óes tardias do interior. (Esta 

21 O Estado de S. Paulo. 7 de abril de 1971. 
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assimilacrao) tem atraído índios dóceis para os núcleos ciyi· 
lizados, permitindo ainda o estabelecimento de famíltas 
rurais próximo a aldeia indígena tradicional que por sua 
localizacrao, e gra9as ao caráter de seus habitantes, os tem 
inclinado para urna transf orma9ao progressiva. 22 

Os agentes mais indicados para conduzi-los através desta trans
forma~ao educacional e social, conclui o General, sao "os padres por 
causa de seu trabalho missionário" e "o soldado por causa da seme
lhan~a de sua vida com a dos índios." ~3 . 

Posi~óes similares a estas dos generais Bandeira de Mello e Fre
derico Rondon sao refletidas numa série de notícias oficiais que a 
FUNAI tem liberado para a imprensa brasileira nos últimos meses. 
Em muitas destas notícias existem severas ·e amargas críticas a cha
mada "política isolacionista" . defendida por alguns indigenistas, an
tropólogos e etnólogos. "l)m exemplo típico de isolacionismo", diz 
urna destas notícias, 

é a existencia do Parque Nacional do Xingu, onde se en
contram reunidas mais de doze tribos de índios. . . A aber
tura da estrada Xavantina·Cachimbo é parte de urna liga
<;ao terrestre vital para o desenvolvimento e a seguran9a 
nacional , e para os internacionalistas (no caso, a FUNAI) 
o objetivo é levar os índios a urna mais intensa participa· 
<;ao da comuriidade nacional; oferecendo·lhes condi9óes 
para assimilar gradualmente nossos hábitos e ao mesmo 
tempo contribuindo com sua parcela na fixa9io de urna 
cultura comum mais completa. 

Urna nota posterior da FU.NA!, atribuída a "Velha Senhora'' 
(um nom-de-plume da escritora Rachel de Queiroz), afirma que 

manter os índios em isolamento com o propósito de con· 
servar sua cultura poderá ser urna idéia desumana. . . t 
puramente utópico, o que muitos antropólogos e etnólogos 
inocentemente sonham, esperar que a inevitável penetra· 
980 da civiliza980 deixe definitivamente em posse de al· 
guns poucos milhares de índios algumas centenas de qui
lómetros quadrados de terra que apenas nominalmente lhes 
pertence. 

O PNX, de acorde com esta posi~ao, é urna "falsa experiencia", 
urna mera visao romantica dos indigenistas e antropólogos isolacio
nistas. 24 

:!2 General Fred~rico Rondon, Pelos Sertóes e Fronteiras do Brasil: Sob as 
Ordens de Rondon, O Civilizador, Reper Editora, Rio de Janeiro, 1969, p . 95. 
28 O Estado de S. Paulo, 7 de abril de 1971. 
:! 4 CitayOes de várias comunica9óes oficiais da FUNAI. durante mar~o de 1971. 
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Em junho de 1971 , um grupo de 84 cientistas soc1a1s e .histo
riadores brasileiros, num apelo lari~ado, tanto ªº governo como a 
opiniao pública, condenou este insensível realismo assumido de ma
neira crescente pela FUNAI. Nao s·em razao afirmaram : 

O~ mesmo modo que em comeyos do século, procura-se 
ho1e apresentar os remanescentes indígenas e o conjunto 
de seus bens materiais e culturais como um obstáculo inú
til ou danoso ao progresso e ao desenvolvimento do país. 2li 

Seus argumentos dirigiam-se principalmente centra a política de 
remo~ao for~ada de grupos indígenas para reservas federais distantes, 
efetuadas por razoes ·de segurarn;a nacional, e, em nome da huma
nidade, pediram ao governo que protegesse os direitos dos índios 
sobre seus territórios ancestrais. O governo, entretanto, jamais · res
pondeu a este apelo e em julho do m·esmo ano o Presidente da Repú
blica assinou quatro decretos que reafirmaram a já consistente política 
indigenista da na~ao. Tres deles estabeleciam novas reservas indígenas 
f ederais, duas no estado dp~ Pará e urna no estado do Amazonas, que 
servirao de áreas de refúgio para onde os índios, sob o jugo do arti
go 35 do Estatuto do índio, serao removidos a fim de escaparem 
do tra~ado da Transamazónica, dos colonizadores, dos mineradores e 
dos lenhadores que inevitavelmente seguirao atrás de suas pegadas. 
O quarto decreto, urna inversao intencional de urna decisao anterior, 
de 16 de agosto de 1968, redefiniú os limites legais do PNX subtraindo 
8.213 km2 do norte do Parque e sornando 9.365 km2 ao sul. Na ver
dade, este decreto desloca o tra~ado de urna área habitada por vários 
grupos indígenas e a recoloca numa regiao que, na melhor das hipó
teses, nao possui nenhum significado para as atuais popula~oes indí
genas. Finalmente, de acorde com estes decretos, a FUNAI deverá 
apresentar dentro do prazo de dois anos um projeto ao Ministério do 
Interior para a redu~áo das áreas de terra agora reservadas aos índios, 
sob a alega~ao de que atualmente excedem suas necessidades. 26 

Para sumarizar, duas premissas gerais definem a política indi
genista no Brasil contemporaneo. Por um lado, acredita-se que o 
desenvolvimento nacional precisa se realizar apesar da presen~a in
dígena e que esta presen~a nao pode servir de obstáculo a expansáo 
e ao crescimento. Por outro, também se diz que esta expansáo econO
mica criará as condi~oes necessárias para a eventual integra~ao e 
assimila~ao dos índios na comunidade brasileira. Estas premissas, 

26 New York Times , 14 de mar~o de 1971. 
26 forna/ do Brasil, 14 de julho de 1971. 
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acreditamos, permeiam tudo o que foi apresentado nas páginas ante
ri<?res: as acrobacias lingüísticas do novo Estatuto do lndio, as me
táf oras florid~s dos porta-vozes.. da FUNAI, as a~oes governamentais 
levadas a efeito nos últimos meses. . 

Qual, na verdade, é a realidade de tais argumentos? O que, na 
realid_ade, teria acontecido aos índios no interior do Brasil como 
fruto da expansao económica incontrolada do passado? A atuar filo
sofia da FUNAI é, como hero•camente se proclama, urna herdeira 
direta da tradi~ao indigenista do Marechal Candido Mariano da Silva 
Rondon ou é apenas um conveniente estratagema verbal para aco
bertar fins polít~cos opostos? Podemos separar as razoes e a retórica 
ao considerar as li~oes da história brasileira? Sao estas questoes que 
passamos a tratar agora. 

* 
Em 1957 o mundialmente famoso antropólogo brasileiro, Darcy 

Ribeiro, realizou, a pedido do governo, urna investiga~ao compara
tiva intertribal que focalizava . as mudan~as ocorridas em 230 grupos, 
no período compreendido .entre 1900 e 1957, em termos das etapas 
.sucessivas de· contacto com a sociedade nacional em expansao. E.stes 
. grupos foram inicialmente classificados, de acordo com as · informa-
~óes disponÍ\'eis para 1900, em quatro categorías : . 

a) isolados: tribos que ainda habitam, ou dependem, para sub
sist~ncia, de t~~ras em zonas ainda nao penetradas pela 
soc1edade brastleira; 

b) contacto intermitente: tribos vivendo em . regioes que estao 
absorvidas pela expansao pioneira do Brasil; . 

c) contacto permanente: tribos que mantem comunica~ao di
reta e permanenºte com vários e. diferenciados representantes 
da civiliza~áo; 

d) integrada: tribos que sobrevivendo as pressoes dos estágios 
anteriores tinham ingressado no século vinte como ilhas no 
seio da popula~ao nacional, mas ainda nao assimiladas na 
sociedade nacional. 

'• . 
Des ta maneira, ós grupos indígenas f oram ieclassificados ou como 

extintos ou num dos quatro estágios a cima, segundo as inf orma~oes 
disponíveis sobre o período contempor!neo. Embora Ribeiro reco
~h~a os problemas relativos tanto a qualidade das inf orma~oes quanto 
ao método de classifica~io, seu estudo é, sem a menor sombra de 
dúvida, a análise mais global da mudan~a de condi~óes dos índios 
brasileiros até os días atuais. Certamente nao será presun~oso supor · 
que tal corpo de informa~oes exista nos arquivos dos "órgaos técnicos 
competentes" que atualmente dirigem os assuntos indígenas no Brasil. 
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Seja como for, seus dados e conclusóes tem o mérito de permitirem 
urna modesta reconsidera~ao, pelos esclarecimentos que trazem das 
premissas da política indigenista contemporanea. ' 

Dos 10~ grupos. indígenas que estavam "isolados" em 1900 (ver a 
tabela a página segu1nte) 33 ou 31,4% estavam extintos em 1957. De 
fato, excluind? os 33 ~rup?s que permaneceram isolados, aparentemen
te o mesmq numero f 01 diz1mado ou passou para os estágios de contacto 
"intermitente", ···permanente" ou "integrado". Entretanto, os trinta 
grupos em contacto "permanente" estavam substancialmente depopu
lados e beirando a extin~ao. Os tres grupos que passaram de isolados 
a integrados foram reduzidos, de 1900 a 1957, da seguinte forma: 
os Kaingang (S. Paulo) de 1.200 para 87, os Xokleng ~Sta. Catarina) 
de 800 a 189, e os Umotina (Mato Gro~so) de 1.000 para 200. Inte
gra~ao, para estas tribos, significou urna série de conflitos constantes 
com os agentes da civiliza~ao e urna alta taxa de declínio demográfico 
como resultado de epidemias, como a gripe, sarampo, coqueluche, etc. 

As propor~óes de grupos extintos em rela~áo as ouíras tres e.ate-· 
gorias sao igualmente reveladoras. Dos 57 grupos que estavam em 
contacto "intermitente" <'.~ 1900, 14 ou 24,5 % estavam extintos em 
1957. Este número é mais baixo do que a porcentagem de grupos . 
extintos da categoria "isolados", mas os dados restantes nao indicara 
que esta seja urna tendencia contínua - ao contrário os 39 em . 

. ' 
contacto "permanente" em 1900 caíram para 11 em 1957, cerca de 
70% dos grupos originais. Da mesma maneira na categoría "integra
dos", 12 dos 29 grupos, ou 41,3% se extinguiram. A conclusao evi- . 
dente é que o aumento do contacto com a sociedade . nacional em 
expansao nao é indica~áo do au1nento das chances de vida dos índios. 
Ao contrário, em todos os estágios e pdncipalmente no último, o 
processo de integra9ao nacional significa simplesmente a extin~ao 
física e cultural de urna vasta maioria de grupos indígenas. 

Em rela~ao aos grupos sobreviventes, suas condi~óes sociais, 
económicaft e culturais sao espantosas. Darcy Ribeiro comenta as 
condi~oes das tribos indígenas em contact<? permanente: 

Chamados a participar da economia mercantil da regiio, 
desorganiza-se seu sistema de provimento da subsiste·ncia, 
quebrando-se os antigos núcleos de coopera~io e aumen
tando cada vez mais sua dependencia em relayiio A socie-

. dade nacional. Concomitantemente com este processo de 
incorporayio na economia regional, tem lugar urna ruptu
ra do antigo sistema de controle social, pela desmoraliza
yio do corpo tribal de san~óes e das instituiyóes regula
doras da conduta. Desde entio o nfvel de preservaylo ou 
altera9io da cultura · tradicional passa a depender do grau 
de integrayio e das circunstincias em que se dá o con
tato. Alguns grupos organizam, nesta altura, movimentos 
de reorganiza~áo cultural, seja procurando fugir ao con-
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t~to para re~r~anizar ~ vida nas velhas bases quando isto 
a1nda é prat1cavel, se1a mergulhando em movimentos re
vivalistas. 27 

Com rela~ao as tribos ditas "integradas", escreveu: 

Chegaram ao século XX ilhados em meio a popula~áo na
cional, a cuja vida economica se haviam incorporado como 
reserva de máo-de-obra ou como prodµtores especializa
dos de certos artigos para comércio. Estavam confinados 
em parcelas do antigo território ou despojados de suas 
terras, perambulavam de um lugar a outro, sempre escor
ra~ados . . . entre todos, eram os que enfrentavam mais 
precárias condi~s de vida, maior dependencia e miséria. 
Entre eles e seus ancestrais isolados - em alguns casos, a 
gera~io anterior - ia urna enorme distancia. . . haviam 
percorrido todo o caminho da acultura~io, mas para se 
assimilarem falta va alguma coisa imponderável um passo 
apenas que nio podia·m dar. 2s 

O que é característico <lestes grupos indígenas rerilanescentes nao 
é · sua assimila~áo nos carp!nhos da civiliza~áo, mas sua desesperada 
luta para se adaptarem a sociedade parasitária e exploradora em que 
estáo embutidos. Contudo, em outras palavras, implica um processo 
de acomoda~áo for~ada, com ao contrário de assimila~ao desejada na 
estrutura da sociedade nacional. Dado seu status de minoria desejada, 
este é o único caminho pelo qual os índios podem sobreviver. 

Estes dados também esclarecem o fato surpreendente de que a 
estreita similaridade cultural entre os grupos indígenas e a sociedade 
brasileira com a qual estáo em co.ntacto significa a extin~ao destes 
grupos. Agrupando-os segundo familias lingüísticas, Darcy Ribeiro 
mostrou que a maior propor~áo de extintos entre 1900 e 19 57 veri
fico u-se entre os grupos de Üngua tupi (50% da popula~áo original). 
As outras famílias lingüísticas, como a Ariak, Je e Karib apresenta
ram urna propor~áo menor de extin~ao e urna maior probab111dade 
de sobrevivencia sob todas as formas de contacto. lsto aconteceu 
devido as grandes semelhan~as entre os padróes de cultivo, hábitos 
alimentares, usos lingüísticos e cren~as sobrenaturais partilhadas pelos 
tupis e pelos segmentos rurais da soc1edade brasueira. · ra1s s1muari
dades culturais intensificaram a comunica~áo entre os grupos indí
genas e os membros da ~ociedade nacional, e o aumento da compe
ti~ao pelos recursos disponíveis num mesmo território. Estes processos, 

.:n Darcy Ribeiro. "Culturas e línguas indígenas do Brasil", Educa9ao e Cien· 
cias Sociais , ano II, vol. 2, n.º 6, Rio de Janeiro, pp. 4-102. 
2fl Darcy Ribeiro. "Culturas e línguas indígenas do Brasil". op. cit. 
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por outro lado, agravara.m os efeitos desof g~ni~tórios e dest;~tivos 
da integra~áo, sem jama1s resultar em ass1m1la~ao. Ao contrano, o 
incremento da comunica~áo e da competi~ao produz exatamente os 
resultados opostos. 

o determinante fundamental da sobrevivencia física e da densi
dade populacional dos grupos indígenas nao está, segundo o estudo 
de Ribeiro, na natureza da cultura indígena, nem podemos atribuí-lo 
ao "caráter dócil do índio", mas, ao contrário, "nas dinamicas do 
inexorável avan~o da sociedade nacional sobre as últimas áreas geo
gráficas inexploradas onde os grupos isolados ainda . sobrevivem". 
Esta expansáo sobre as fronteiras assume várias formas e tem dife
rentes ef citos, segundq a natureza da organiza~áo em que se baseia: 
extrativista, pastoril ou agrícola. Naturaimente tais modalidades nao 
sao mutuamente exclusivas, e como era de se esperar a propor~ao 
mais baixa de tribos extintas entre 1900 e 1957 ( 18, 7 % ) estava nas 
zonas inexploradas ou regióes economicamente marginais. A propor
~áo sobe para 30,2% nas zonas de econoinia pastoril, 45,7% nas 
de economía extrativista e para 60,0% nas áreas de expansao agrícola. 

O exemplo seguinte é mais instrutivo. Entre os anos de 1907 e 
1913, no tra~ado da linha telegráfica aberta pela Comissáo Ronden, 
aproximadamente 18 tribos se extinguiram. Ribeiro escreveu o se
guinte sobre este período: 

Após o primeiro encontro com os oficiais da Comissáo 
Rondon, atraídas pela prodigalidade com que f oram aco
lhidas, muitas tribos procuraram contato com seringuei- . 
ros, ·imaginando tratar com a mesma gente. As conseqüen
cias foram fatais; em poucos anos desapareciam, urna após 
outra, e as que ainda sobrevivem sofreram tamanhas redu
~óes que hoje constituem fra~óes ~nfimas da antiga po
pulac;io . . . 29 . 

Os Tupari, isoladc;>s . nesta regiio, reduziram-se de 2.000 antes 
do contacto para 180 indivíduos em 1948, e para 15 em 1957. Na 
verdade existem rela~óes demográficas inversas entre a magnittide da 
popula~io nacional ao longo das fronteiras e o tamanho correspon
dente dos grupós indígenas. Mais propriamente, na medida em que 
cresce a concentra~io demográf~ca dos . elementos nacionais, o nú
mero de grupos indígenas e suas popula~óes diminuirao. 

De acordo com os cálculos de. Ribeiro, existiam entre 68, 100 e 
99.700 índios no Brasil em 1957, compreendendo menos de 0,2% 
da popula~ao nacional. Aproximadamente 30,0% destes grupos eram 

29 Darcy Ribeiro. "Culturas e línguas indígenas do Brasil", op. cit. 
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classificados como "isolad~s", 11 % em contacto "intermitente", 21,0% 
em contacto "permanente" e 38,0% como "integrados" na sociedade 
nacional. A grande maioria <lestes grupos indígenas estavam nas re
gioes Central e Amazónica do Brasil ( 128 dos 143 grupos a respeito . 
dos quais possuía. informa~es) e representavam uma popula9áo esti
mada entre 60.000 e 80.000 pessoas. A ~aioria destes grupos estava 
isclada, ou em contacto intermitente ou permanente com a sociedade 
nacional. "Daí se pode concluir", escreve o autor, 

que as redu~óes previsíveis da popula~io indígena se fa. 
rio seritir sobretudo naquela área, nio s6 porque ali se 
encontra a maior parte da popula~io indígena mas, prin
cipalmente, porque ali se concentram os grupos mais vul
neráveis aos efeitos letais das epidemias e a outros (atores 
de popula~áo. ao 

O curso dos acontecimentos de 1957 para cá, com a· descoberta 
das atrocidades cometidas pelos desbravadores de fronteiras com a 
conivéncia dos funcionários do SPI e o recente Plano de Integra9ao 
da Amazónia, confinnam. a validade desta predi~ao. Hoje, a densidade 
e o tamanho dos grupos indígenas do Amazonas e da regiao do Brasil 
Central certamente sao .menores do que eram em 1957, e, conseqüen
temente, existem provavelmente m.ais grupos .tia categoría "integrados". 
Idealmente, seria necessário colher uma vasta gama de dados para 
fundamentar os estudos do perí.odo de 1957 aos días atuais; estes 
dados, entretanto, nao foram analisados pelos "órgaos técnicos com
petentes" encarregados dos assuntos indígenas no Brasil. Aparente
mente a FUNAI prefere apontar o róseo futuro da assimila~ao do 
que conhecer seriamente os fatos históricos. 

Nao obstante, as conclusóes gerais da análise histórica . de D. 
Ribeiro sio totalmente confirmadas por urna breve compara~áo entre 
a situa~io dos índios do PNX e dos indios ~a Ilha do Bananal. Por 
um lado no PNX os irmios Villas Boas tém desenvolvido urna polí-' . 
tica de estrito controle dos contactos dos brancos com os índios, pro-
tegendo-os de doen~as, comércio e turismo, permitindo-lhes conservar 
sua tradi~io social e integridade cultural. 81 O objetivo dos irmios 
Villas Boas é dar ~os fndios a possibilidad~ de decidirem seu destino 
pelas próprias mios e o resultado Uquido tem sido o crescimento 
demográfico destes grupos ihdíg~nas. Por outro lado, a Ilha do Ba-

· iw Darcy Ribeiro. "Culturas e ·unguas indígenas do Brasil", oP: cit. Edº 
s1 Villas Boas, Orlando e Cláudio. Xingu: Os indios, seus mitos. Zahar i-

tores, Rio de Janeiro,. 1970. 
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nana!, urna "reserva aberta" compreendendo 800 índios e 8.000 
colonos brancos, fornece um quadro humano variado e diferente. 
A qui, existe um vasto staf f da FUN Al com poucos conhecimentos 
sobre grupos indígenas e que se volta sistematicamente para a explo
ra9ao dos recursos indígenas. Em Sta. Isabel do Morro existe um 
pequeno hospital que nao só é mal equipado como raramente usado 
pelos índios. Existe urna Guarda Indígena de 84 membros que minou 
a autoridade tradicional da aldeia; a aldeia karajá, de Fontoura, é 
cercada de arame-farpado e administrada pela Seventh Day Adventist 
Mission; o crescimento da cidade de Sao Félix está progressivamente 
incorporando as terras indígenas. E, o que é mais importante, as 
condi9oes de saúde na ilha sao extremamente precárias e a popula-
9ao indígena está em constante declínio. Diferentemente do PNX, 
ende todas as terras e águas disponíveis estao totalmente protegidas ' 
e abertas a explora9ao indígena, na Ilha do Bananal estes recursos 
estáo progressivamente passando para as maos dos colonos brancos. 3 2 

Estas diferen~as entre o PNX e a Ilha do Bananal foram nota
das pelo Sr. Robin Hanbury-Teninson numa recente reportagem sobre 
a situa9ao dos índios brasileiros, patrocinada pelo Primitive People 
Fund-Survival l nternational. Falando sobre o PNX, que visitou em 
janeiro de 1971 , diz: 

Os índios do Parque Nacional do Xingu sao os mais sau
dáveis, física e mentalmente, que vimos no Brasil . . . A 
combina9ao de urna situa9ao de relativo isolamento, pre
serva9ao da identidade cultural, assistencia económica 
quando necessária e assistencia médic'a adequada, produzi
ram urna situa9ao onde o choque do confronto com a civi-
1iza9ao ocidental f oi reduzido. Os índios estáo melhor 
capacitados a lutar contra seus atuais problemas, e com 
maior chance de urna eventual adapta9áo ao século vinte 
como cidadaos normais. 
E recomenda: Todos os esfor9os devem ser feítos para 
encorajar o estabelecimento e funcionamento adequado 
destes parques e a cria9áo de outros, antes que seja dema
siado tarde. :e muito mais difícil remover os colonos da 
terra, principalmente se esta foi-lhes vendida ilegalmente 
ou f or para uso subseqüente dos índios, do que definir 
um Parque Nacional no qual algumas das últimas áreas 
virgens do Brasil possam ser preservadas, e os índios te
rem urna chance de sobreviver. 

No sentido oposto o Sr. Hanbury-Teninson observou as seguin
tes condi~oes na Ilha do. Bananal: 

Os índios que vimos no Bananal estavam num estado pro
fundamente deprimente devido a sua coloniza9áo for9ada. 

3 2 O Estado de S. Paulo, 1.º de abril de 1971. 
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a pobreza do solo e ao contato contínuo com a competí· 
tiva e crescente popula9áo de colonos. Estáo se tornando 
profundamente dependentes da limitada assistencia ma· 
terial que lhes é oferecida e correm o risco de perderem 
sua habilidade e dignidade tribais , sem nada para subs
tituí-las . 

Com rela~áo aos. índios Karajá da Ilha, concluí : 

A tribo karajá parece estar indo a falencia devido as restri-
9óes que lhe sáo impostas, a pressao dos colonos, usurpa9áo 
de terras e doen9as. Estas condiyóes sao agravadas pela 
proximidade de Sao Félix, o aeroporto de Sta. Isabel e a 
visita periódica dos turistas . A ajuda que lhes é pres· 
tada atualmente é, como em muitos casos, mais benéfica 
para aqueles que administram a assistencia e para a or· 
ganiza9áo responsável do que para os próprios índios. Por 
exemplo, a FUNAI cria um grande rebanho de gado nas 
terras dos índios, mas eles nunca comem a carne ou rece
bem o dinheiro pela venda, nem trabalham com o reba
nho como empregadores. 33 

A li~ao desra compara9áo é óbvia. A alternativa mais realista 
para preservar os grupos indígenas em f ace a expansáo nacional ao 
longo das fronteiras amazónicas é · alguma forma de isolamento pro
tetor dentro de seus próprios territórios. Os próprios índios estáo 
cientes disto e muitos etnógrafos já mostraram que após o contacto 
inicial os grupos indígenas lutam desesperadamente contra os intru
sos em seu meio, fogem ao alcance das fronteiras desbravadoras e/ ou 
desenvolvem novas formas de revitaliza9ao cultural. Por isso, o cha
mado argumento · 'isolacionista' dos indigenistas, antropólogos e etnó
logos nao é apenas urna justificativa filosófica, baseada em fantasías 
utópicas e romanticas, como muitas vozes oficiais tem dito, mas um 
ensinamento bastante palpável sobre a natureza do processo histórico. 
A sobrevivencia física dos índios necessita da prote9áo contra os des
locamentos e ef eitos disrruptivos provocados por urna expansao con
tínua da sociedade nacional. Essencialmente, isto é o que experiencias 
como o PNX ensinam. 

* 
Se a posi9ao oficia.l sobre o futuro dos índios contradiz as mais 

olaras evidencias históricas, penso ser também possível acabar com 
a polemica que· diz que "os princípios básicos da política indigenista 
aplicada no Brasil estao inspirados nos postulados . de Rondon". Pre-

ss Robin Hanbury· Tenison. "Report of a visit to the lndians of Brazi.l on 
Behalf of the Primitive Peoples. Fud/Survival lnternational". Londres, JUlho 
de 1971. 
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cisa ficar claro, de saída, que o Marechal Rondon nao estava menos 
interessadó no desenvolvimento económico e menos d.edicado a inte
gra9áo nacional do que os atuais govemantes do Brasil. 84 Inspirado 
em ideais altamente patrióticos, Rondon considerava os . índios como 
urna parte necessária da riqueza e diversidade cultural do Brasil; 
jamais os considerou co1no um obstáculo a monolítica e sempre ex
parsiva civiliza~ao industrial. Sua filosofia fundava-se nos princípios 
do evolucionismo de Comte e admitia o desenvolvimento paralelo 
de diferentes estágios de civiliza~ao, existentes numa mesma na~ao. 
Assim, Rondon enfatizava a necessidade de urna prote~ao positiva 
para as comunidades indígenas e assegurava que elas, como toda a 
espécie humana, tinham o direito de determinar seu próprio. destino 
cultural. . 

Até mesmo certos princípios do evolucionismo de Rondon nao 
podem continuar a serem aceitos, mas há pelo menos tres princípios 
de sua filosofia indigenista que sao, boje, de importincia crucial. O 
primeiro princípio era a cren~a fundamental de Rondon de que os 
índ.ios, como quaisquer individuos ou comunidades, podem ser pro

·te~1dos con~ra os efeitos destrutivos das fronteiras de expansao. Ao 
cnar ? Serv1~0 de Prote9ao aos Indios em 191 O disse que seu ·objetivo 
devena ser proteger a vida dos índios, a liberdade e a propriedade, 
defendendo-os do extermínio e guardando-os contra a opressao e a 
explora~ao. Descrevendo a legisla~ao que criou o SPI em 1911 Darcy 
Ribeiro disse: ' 

outro princípio de importincia fundamental (nesta legis· 
la9áo) era a prote~ao ao índio em seu próprio território. 
Punha-se cobro a velha prátíca dos descimentos, que desde 
os tempos coloniais vinham ·destocando tribos de seu ha· 
bitat para a vida famílica dos vilarejos civilizados. 

E~~ora . o próprio Rondon nao tenha escrito esta legisla~ao, ela 
sem duv1da incorpora o melhor de sua filosofía humanitária. · 
, A atual política de remo~ao de índios promovida pela FUN Al 
~ um flagrant: aba~do.no daquela política. Como exemplifica a polí
tica de remo9ao de md1os nos Estados ·Unidos, durante o século XIX, 
tal programa póe em perigo o bem-estar físico dos índios, nega-lhes 

:H ~ossa discussáo sobre a filosofía indigenista de Ronden ampara-se nas 
se~1ntes fo~tes : L. B. ~orta Barbosa, Pelo Indio e pela sua prote~ao oficial, 
R10 de Janetro, 1923; Vtcenzo Petrullo, "General Cindido Mariano da Silva · 
Ronden : Sertan.ist. and indianist", in America Indígena, vol. 2, n.º t, janeiro 
19~2.; D.arcy R1b~1ro. A polttica indigenista brasileira, Rio de Janeiro, SIA, 
.M1mstér!o da Agricultura, 1962; Darcy _Ribeiro', "Obra indigenista de Rondon", 
in América Jndigena, vol. 19, n.º 2, abril, 1959; e Vicente de Paulo Teixeira da 
Fon,seca Vasconcelos, "A obra de prot~io ao indígena no Brasil", in Am,rica 
Indigena , vol. 1, n.º 1, outubro 1941. 
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o direito de livre escolha para se movimentarem e, o que é mais 
importante, rouba-lhes os territórios ·que lhes pertencem. Além disso, 
urna política de remo9áo indígena cria um perigoso precedente. Ela 
coloca em a~ao um processo contínuo de recoloca~áo for9ada que só 
pode encontrar paradeiro na progressiva -perda de terras e recursos 
indígenas, e, ainda, na inevitável desagrega~ao das sociedades indíge
nas. O falar da desorganiza9ao das sociedades indígenas nao .é um 
mero exercício intelectual dos antropólogos: significa, antes, a rápida 
extin~ao física de seres humanos reais. Para legitiiµar a remo~ao, 

assim ·como o novo Estatuto do Indio, e para colocá-la em prática, 
assim como nos recentes decretos, é necessário colocar-se do lado da 
opressáo e da explora9áo e inverter a posi~áo protecionista de Rondon. 

O segundo princípio era a insistencia de Rondon para que a 
autenticidade e o valor da cultura indígena fqssem respeitados. Atual
ment~ a política seguida pelo governo nacional é no sentido de urna 
assimila~áo for~ada do índio na· comünidad.e brasileira. Ela é perfei
tamente coerente com a remo~ao dos índios mas nao com os objetivos 
estabelecidos por Rondon. Nao há dúvida de que Rondon acreditava 
que os índios poderiam se , beneficiar de 'alguns aspectos da cultura 
brasileira, especialmente seus bens materiais. Ao aceitar estes produ
tos, entretanto, os índios náó sao compelidos a aceitar a totalidade da 
cultura brasileira. Na verdade, a legi.sla9ao de 1911 estabelece que o 
índio possui urn direito inerente de conservar seu modo de vida, sua 
organiza~ao . familiar, su as institui~óes políticas tribais e su as cren~as 
religiosas. Se é negado ao índio este direito, ele se tornará, nas pa
lavras de .Horta Barbosa, "um miserável .sem qualquer possibilidad~ 
de coloca9ao social, e para ele estará perdida sua civiliza~ao sem que 
se coloque no lugar outra que possa guiá-lo". Rondon considerava 
desumano fazer o índio se tornar um cidadao brasileiro através do 
sacrificio de tudo que dá significado a sua vida. Por outro lado, se 
o índio aceita progiessivamente alguns aspectos da cultura brasileira, 
ele poderá u,m dia escolher livremente se tornar um cidadáo brasileiro. 

A atual política da FUNAI forjou-se numa religiao secular, urna 
forma moderna de catequese, distante da teoria de assimila9áo dos 
índios. Em termos dos princípios oficiais isto implica que o úni:~ 
caminho através do qual os índios podem se tornar cidadáos bras1-
leiros nao lhes cabe -definir, apenas lhes cabe a aceita~ao de urna · 
forma específica de civiliza9ao nacional. Entr.eta~t~, ~a prá~i~a, m~itas 
destas fun~óes de Estado ·estáo entregues a 1nstttu19oes reh~1o~as,, ~o
locando várias reservas indígenas sob a tutela de ordens m1ss1onanas 
estrangeiras. Durante toda sua vida Rcndon lutou. contra a imposi9ao 
aos índios de crenc;as e religióes estranhas, impediu concretamente a~ 
missóes religiosas de assumirem o papel de ag~ntes ind~g~nista~ e foi 
sempre vigilante no que diz respeito a tendencia dos m1ss1onános em 
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monopolizar os assuntos indígenas. Seu profundo respeito e tolerancia 
pelas cren<;as indígenas levá-lo-ia boje a rejeitar a atual escatología 
assimilacionista da FUNAI, assim como a seu tempo se opas a pre
ga<;áo etnocentrica das ordens religiosas com sua escraviza9áo espiri
tual das popula<;oes indígenas. 

O terceiro princípio reitor de Rondon era a assistencia ao índio 
enquanto encargo nacional. Esta assistencia incluía a provisáo de 
objetos de metal, prote<;áo contra doen9as contagiosas importadas ·:!, 

gradualmente, escolariza<;áo e educa<;áo segundo as necessidades dos 
índios. Para Rondon esta assistencia nao era algo que os índios de
veriam comprar a civiliza9áo por meio de seu trabalho e de suas 
riquezas. Ao contrário, parecia-lhes urna obriga<;áo contraída pela 
na<;áo brasileira para ccm os índios pela usurpa9áo de suas terras. 
Nada era mais estranho ao pensamento de Rondon sobre o assunto 
do que a conce~áo contemporanea que diz que os índios devem aigo 
a na9ao pela assistencia que recebem e que, portante, sao abrigados 
a sacrificar seus recursos para o financiamento da administra9ao. 
Con verter o Poste Indígena numa moderna empresa capitalista,· apli
cando-lhe a moderna teoría da "renda indígena", nao é apenas a sub
versáo da economía indígena tradicional, mas também o abandono 
da obriga~ao do governo de compensar o índio por suas perdas e 
danos. Esta é precisamente a razao porque o SPI nao dispunha de 
meios para financiar sua administra9ao, especialmente ao nível do 
Pasto Indígena, o que significa o contrário do conceito de explora9áo 
das terras e recursos dos índios. 35 Isto naturalmente levou muitos de 
seus empregados a cometer ou perdoar os crimes das duas décadas 
passadas: legalizar, portanto, o conceito de "renda indígena" é. nao 
querer se aproveitar das li~oes fornecidas pela história recente. 

* 
Em mar~o de 1971 urna das pessoas anteriormente apontadas 

cómo defensora do PNX contra a violac;ao da rodovia Transamazo
nica declarou : 

f. espantoso o que tem sido dito em nome da chamada 
" defesa da acultura9ao" do índio. Ninguém é obrigado a 
conhecer história, mas urna pessoa que ocupa um impor
tante cargo público em assuntos indígenas precisa conhe· 
cer os antecedentes históricos do problema. t triste ver 

'.15 Para urna análise recente das fun9oes empresariais do Posto Indígena e do 
conceito de " renda indígena" desenvolvido no Brasil nas últimas décadas, ver: 
Roberto Cardoso de Oliveira " El Desarrollo de los grupos selvicolas del Brasil", 
in Anmwrio Tndigenista . vol. 28. dez. 1968. 
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o número .de mentiras que sao ditas em defesa da política 
de contato imediato com os índios. e um erro que sim
plesmente vem sendo repetido há mais dP. 100 anos. 36 

Neste ensaio tentamos analisar a posi<;áo assumida por aqueles 
que controlam a administra9ao indígena no Brasil contemporaneo e 
avaliar tal posi~ao a l~z daquilo que é sabido sobre o processo his
tórico do contacte entre os grupos indígenas e a sociedade nacional, 
no curso de-Ste século. Nossa : conclusao é que, dadas as condi~oes 
atuais, experiencias como o PNX precisam ser fortemente defendidas 
e propositadamente estendidas a outras regioes indígenas do Brasil 
Central e Norte. No essencial o Parque Nacional do Xingii concre
tiza os tres princípios de Rondon; prote<;ao eficiente dos grupos .indí
genas, respeito por sua integridade cultural, assistencia nacional de
sinteressada. O próprio Marechal Rondon apresentou o plano para o 
PNX ao Presidente da República em 1952, e, se boje ele é urna 
realidade, é razoável dizer que Rondon foi um de seus mais ardorosos 
defensores. 

Existe urna certa visao cínica do desenvolvimento brasileiro que 
c:firma ser a extin9ao das · culturas e sociedades indígenas um pre90 
necessário que precisa ser pago, para que se logre concretizar o sonho 
milenar da ,integra~ao nacional. Na verdade o Plano de Integra~áo 
Nacional patrocinado pelo governo e a atual política da FUNAI per
petuam esta profecia da "extin9áo indígena" e sao urna amea9a direta 
a sobrevivencia des índios.. Como mostramos, existe também outra 
tradi9ao no Brasil : urna tradi~áo , que verdadeiramente respeita a cul
tura indígena, que reluta em acei'tar o critério de inevitabilidade, e 

· que ve o futuro como sendo forjado pelas idéias e a~óes dos homens. 
É nossa esperan9a que baja um renascimento desta nobre heran~a e 
um esfor90 nacional para assegurar a continuidade da existencia dos 
índios. Apenas des ta maneira pode-se imaginar um te1npo futuro · onde 
os índios se tornarao, por for9a da própria escolha, urna parte espe
cífica e única da comunidade brasileira. 

se O Globo, 17 de mar~o de 1971. 
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A ANTROPOLOGIA APLICADA NO MÉXICO E SEU 
DESTINO FINAL: O INDIGENISMO 

MARGARITA NO LASCO ARMAS * 

Tradu~io: Edson Pa.sseti 

O DESTINO FINAL 

. .. 

Em poucas palavras podemos definir a antropologia aplicada 
como a utiliza~ao formal dos conhecimentos apontados pela ciencia 
antropológica para a solu~áo de problemas práticos. Entre estes co
nhecimentos sempre tem obtido especial relevancia os relativos a 
mudan~a cultural e social, particularmente as situa~oes de contato 
inter.cultural e seus efeitos. O México é um excelente campo para 
o estudo de tais processos já que nele se encontram duas culturas 
em plena intera~ao: por um lado a cultura nacional, de tipo ocidental, 
e por outro, a cultura indígena, ambas envoltas numa mesma rede .de 
rela~óes sociais assimétricas derivadas de urna situa~áo colonial. 

· Possuir duas culturas visivelmente distintas, em intera~ao, talvez 
seja urna das causas principais do problema indígena ter passado a 
ser um dos temas importantes da antropologia social no México. 

Além do mais, no nosso século, as romanticas idéias sociais 
pós-revolucionárias e nosso incipiente caminho frente ao desenvolvi
mento fizeram certos grupos pensarem na ~ecessidade de contar com 
a participa~áo ativa da popula~ao total, em todo programa de melho
ramentos ou de desenvolvimento económico. Diz-se · que o indígena 
" . . . nao participa na vida económica do país com o ritmo de acele
ra~ao requerido; nao entra em contato como resto da popula~ao·; nio 
participa culturalmente nem entende as institui~oes políticas sob as 

. . 
.• Armas, Margarita Nolasco. " La Antropología Aplicada en Mexico y su Des
tino Final: el Indigenismo" .Em De Eso que Llaman la Antropologfa Mexicana. 
México, Editorial Nuevo Tiempo, 1970, pp. 66-93. 
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quais se desenvolve ... " 1 Por outro lado, desde a época da ·indepen
dencia nacional sempre esteve no ar urna idéia: para que o México, 
como país, constitua urna na~ao, requer-se que todos seus cidadáos 
sejam iguais, o que na segunda década deste século é traduzido por 
todos sejam homogeneos (necessita-se que baja homogeneidade terri
torial, étnica, lingüística, cultural e económica). Chega-se ao absurdo 
de negar ao indígena seu direito a existencia como indígena! Tem, 
obrigatoriamente, que ser igual ao restante dos mexicanos. A acultu
ra~ao e a integra~ao dos indígenas passam a ser a ocupa~ao principal 
da antropología social. 

Como os indígenas constituíam um problema nacional, a antro
pologia social, por conseguinte, estava dedicada ao estudo do indíge
na. Des ta forma ficou configurada a situa~áo e a antropología apli
cada no México, em sua maior parte, canalizada para a solu~áo do 
problema indígena, descuidou-se ou nao tratou outros problemas 
igualmente importantes tais como os reiacionados com o desenvolvi
mento urbano, os problemas de vacina~ao e a promiscuidade, os 
problemas da marginalidade ou da domina~ao colonial, do extensio
nismo agrícola, da educa~ao básica, da sociopatologia urbana e 
rural, da saúde pública, da guerra, etc. · 

O único caminho da antropología aplicada no México, seu des
tino final, foi . o indigenismo. Outra crítica: o indigenismo é mexicano, 
feíto no México e para o México de tal forma que nao tem sentido 
a necessidade de estudos comparativos com outras situ~óes fora do 
pa!s, com isto negando automaticamente sua essencia antropológica, 
exigente sempre da compara~ao em ambitos mais amplos até chegar 
a faze-lo se possível num único nível: o homem no tempo e no espa~o. 
N osso indigenismo é somente mexicano, centro-americano. 

O INDIGENISMO 

De urna ou outra forma, grupos, pessoas, tendencias filosóficas 
ou políticas oficiais tem tomado alguma atitude a respeito do chama
do problema indígena e, vez por outra, tem proposto as solu~oes que 
consideram pertinentes. Como foi indicado anteriormente, o indige
nismo como política oficial talvez tenha surgido no século passado, 
quando chama a aten~io para a necessidade· de urna certa unidade 
étnica e económica para fundamentar a idéia de na~io. Mas os 
trabalhos efetivos neste campo surgem a partir da Revolu~io de 191 O, 
primeiro de forma esporádica como os de Gamio e Sáenz ou a escota 
rural, depois, de forma prganizada, em maior escala ~ . com certo 

1 Elsou S. Benjamín: " lndian Education and lndian Languages", Am,rica 
Indígena, vol. XXV: 2. México, 1965. 
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respa}do oficial através do INI e do PIVM. Atualmente, as idéias em 
r~la~ae. ao P!oblem~, .suas causas, efeitos, etc., constituem o "indige
n1s1?0 ,', a atttude of:c1al frente ao mesmo caracteriza a "política indi
g~n1sta , e as solu~oes propostas sao a concomitante .. a~Ao indige
nista". 

OS PONTOS DE VISTA 

. O i~di~enismo e a política, e conseqü~nteptente a a~ao indige
nista, vanarao de ªcord<;> com o ponto de vista selecionado na análise 
do problema indígena e coní a corrente filosófico-política dentro da 
qua} OS dados sao analisadOS!' 

Vejamos alglll\s · pontos de vista. Os critérios únicos · tem sido 
pouc~ usa?os p~ra definir o índio. A princípio podemos afirmar que 
ele nao foi considerado somente como um problema racial: no Méxi
co nao se é . índ~o pelo simples f~to de ter tal tipo físico, já que 
pessoas com tipo ind1gena, mas cultura ocidental, nao sao consideradas 
de forma alguma "indígenas". Tatnpouco é um problema exclusivo 
de cultura: nao sao índios porque se vestem como tais, vivem em 
c~sas supostamente i~dígenas, ou _utilizam artefatos pré-hispanicos, 
~sto que podem vestir-se como a popula~ao camponesa nacional, 
v1ver em casas como as dos mesti~os e usar utensílios ocidentais e 
c?ntinuar send~ indígenas. Muito 'menos pode-se considerar que sejam 
s1mplesmente ·camponeses subdesenvolvidos e que, fazendo sair da si
tua?ao; de subde~e~v?lvimen~o~.perdem automaticamente sua qualidade 
~e 1nd1ge!1ª·; Por ~!tin:o, a 1de1a de que sao indígenas aqueles que se 
sentem 1nd1genas nao passa de um romantismo social e é conside

rada como tal. 
. ~ util.iz~?º freqüentemente o critério lingüístico como único para 

d~f1n1;r os 1~d1~enas: todo aquele que fala Jíngua de origem pré-hispa
n1ca e u~ 1nd1gena. ;Se be~ q~e isto nao seja exatamente certo (mui
tos mestt~os f alam hnguas 1nd1genas e muitos indígenas f alam so men
te .º espa~ho~) !e~ al~a bas~ real: aqueles cuja única língua é de 
ongem pre-h1span1ca sao 1ndubttavelmente indígenas. A isto talvez se 
de~a ~ uso extensivo do critério lingüístico como único para definir 
os 1nd1genas. Talvez o fato de ser relativamnte fácil detectar o número 
de indígenas e sua loca~iza~ao mediante a língua, através dos censos 
de popu~ay~o, tenha sido o fator determinante para o emprego amplo 
deste cnteno. · · 

Do crit~rio. ú~i;co pas.sa-se ao múltiplo; Caso, por exemplo, sus
tenta um cnténo Jª considerado como oficial para definir os indí
genas e qu~. const~ de quatro pontos: ? biológico (pessoas com 
caracteres fis1cos nao europeus), o cultural (grupos que utilizam 
objetos, técnicas, idéias e cren~as de origem pré-bispanica, ou de 
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origem européia, mas adota~o~ e ad~pt~dos como indí.gena~), º. li~
güístico (pessoas que falam 1d1omas 1nd1genas) e o soc1ológ1co (1nd1-
víduos que "se sentem" parte da comunidade indígena) . Estes critérios 
devem estar presentes no conjunto de indivíduos, na comunidade 
indígena. 

Outro critério múltiplo é o de Redfield, que mais que tomar 
dados diagnósticos mostra certa tendencia frente as idéias evolucio
nistas: existe um continuum que vai das cidades ocidentais nao indí
genas até pequenas comunidades indígenas; é o chamado continuum 
folk-urbano dentro do qual ~s comunidades indígenas representam 
estágios históricos passados, sao sociedades pré-industriais e, por 
último, nao se encaixam no sistema capitalista nacional. 

Luís Villero examina alguns momentos-chaves do indigenismo 
no México e nao resiste a tenta<;ao de dar idéias para determinar o 
indígena. Indica para defini-los a análise das rela<;oes de produ<;ao 
e, po~ fim, os sistemas sociais que se fundam nos grupos estudados; 
mas, ingloriamente, concluí algo distinto: os indígenas sao grupos 
sociais que, devido a um sistema de trabalho primitivo e .ª u~a 
organiza<;ao social já superada pela história, permanecem em s1tua<;ao 
económica social e cultural· inferior a do resto da popula<;ao: sao 
explorados. . · 

Até 1955, aproximadamente, trabalhava-se o problema indígena 
como se ele f osse de "outra sociedad e"' dos que nao estavam inte
grados a nós, os distintos, por conseqüencia os inferiores. Assim, 
durante muito tempo se falou - inclusive trabalhou - em torno da 
da necessidade de integrá-los, de homogeneizá-~os a nós, a cultura 
ocidental, em júbilo de ·um progresso nacional necessário. Pensav~-se 
na comunidade indígena como um tipo de comunidade corporativa, 
isolada, fechada, auto-suficiente. Podia e devia-se conhecer · os indíge
nas estudando-os isolados do mundo que os rodea va; e, para sua 
supera<;ao, o desenvolvimento da comunidade era o caminbo mais 
~hcl. . 

Aguirre Beltrán inicia outra etapa da antropología aplicada no 
México. Demonstra que os indígenas nao vivem isolados do mundo 
que os rodeia, mas que formam parte dele. Inicia o estudo das rela<;oes 

. entre grupos indígenas e dá destaque especial a cultura. Sua perspe~
tiva é histórica; considera os indígenas como resultado de quase tres 
séculos de coloniza<;ao espanhola e de um século de lutas internas 

·e épocas de paz estranhamente mescladas ; mas indígenas e nao indí
genas estao sempre integrados num mesmo sistema de rela<;oes. O 
sistema está de tal forma estruturado que se estabelece um processo 
contínuo de intercambio cultural entre ambos os mundos, fazendo 
com que a acultura<;áo seja um processo dinamico, já que existe um 
passar continuo de elementos de um lado para o outro. Desta forma, 
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paradoxalmente, pode-se inclusive variar os indicadores culturais de 
um status dado ou outro sem modifica<;ao no absoluto da situa<;áo 
global, urna vez que o processo de acultura<;ao é dinamico, tanto 
em sua dimensao histórica como na espacial. 

Nao se ve mais os indígenas como sociedades isoladas, ou como 
segmentos separados da sociedade global;· sao eles estudados como 
integrados a sociedadé nacional e so1nente analisada sua forma de 
integra<;ao ( rela<;oes interétnicas). Os indígenas sao produtores e 
consumidores, enquanto que o ladino é comerciante ou intermediário, 
aquele que proporciona créditos e avais. As rela~oes indígenas e mes
ti~as sao em sua maioria comerciais e as que ligam os indígenas a 
sociedade nacional e . algumas vezes, inclusive, a economía interna
cional. As rela<;ües, devido a urna determina<;áo histórica, se dao 
de acordo coro o que Baiandier chama de situa~ao colonial, isto é,· 
retendo as condi<;oes mais gerais e visíveis de urna verdadeira coloni
za<;ao: domina<;ao imposta por urna minoria estrangeira, racial e cul
turalmente diferente (ero nos so caso, primeiro f oi espanhola e atual
m.ente é a popula<;ao mesti<;a nacional) ,. em nome de urna superiori
dade racial ou cultural dogmaticamente afirmada como fator legitima
dor da situa~ao. No caso indígena, ~ suposta superioridade é cultural, 
e dogmaticamente afirmamos que a cultura ocidental e o idioma espa
nhol sao "superiores" .a cultura e a língua indígenas e, em conse
qüencia, <levemos impo-las. A situa~ao colonial nao se apresenta a 
nível nacional, mas através do _regional, somente onde os indivíduos 
constituem maioria: as "regioes da reserva" (Aguirre Beltrán). 

Através da cidade-mercado epicentro da regiáo da reserva, os 
indígenas relacionam-se comercialmente, e é por meio deste mecanis
mo que sao dominados, já que as rela<;oes sao assimétricas e antagó
nicas ero detrimento dos indígenas .. Certas vezes a cidade-mercado 
está claramente estabelecida (San Cristóbal Las Casas, Chis.), óutras 
é uro centro de mercados (vales centrais de Oaxac.a), enquanto que 
noutras o ptocesso de domínio é estabelecido através de várias cida
des (noroeste de Oaxaca) , óu mediante institui<;oes nacionais (crédito 
bancário no vale do Yaqui). · . 

Poi necessário que surgissem análises como as de Aguirre Beltrán 
para se evidenciar a falácia da nao-integra<;ao indígena. A cultura 
indígena de origem pré-hispanica e a cultura nacional de origem 
européia estao envolvidas. numa mesma r-Ede de rela<;{}es sociais, nao 
equilibradas para os indígenas que permanecem ero situa<;ao colonial 
e na qual desempenham o papel de dominados. 

A antropología aplicada - indigenismo - tem sido sempre urna 
antropología colonialista destinada ao conhecimento - e em conse
qüencia ao uso - do dominado. Produziram-se centenas de estudos, 
alguns deles exaustivos, sobre os índios, ·seu idioma, cultura, forma de 
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governo, etc. Sabe-se infinita~ente mais sobre os indígenas que da p~
pula~ao nacional. Os conhec1mentos apresentados pela antropol~g1a 
tem sido usados para solu~ao dos problemas práticos encontrados pela 
cultura ocidentai na sua imposi9ao sobre a indígena (a escala na 
comunidade indígena, a medicina ocidental e sua introdu~ao na comu
nidade indígena, o espanhol e a melhor forma de ensiná:-lo aos indí
genas, etc.)' ou para a s.olu~ao de problemas económicos, políticos e 
sociais do grupo nacional em seu contato com os índios (problemas 
da extensao agrícola, para melhorar os cultiv.os de mercado indígenas; 
rela~oes entre as formas tradicionais de govérno indígena e o municí
pio; o sistema de cargos, a economía de prestígio e o controle da 
dinamica indígena, etc.) . Por conseguinte, tais estudos nao sao dados 
ao conhecimento dos indígenas; considera-se que isto nao é necessá
rio ou que supostamente os indígenas nao estao em condi~óes de 
entender tais estudos. 

Por outro lado, a situa9ao derivou num desconhecimento dos 
antropólogos da sociedade nacional. A antropología, como urna resul
tante colonial, viu-se totalmente restringida ao índio. Antropologica
mente, desconheceinos a nós mesmos; nao nos interessa, nao neces
sitamos nos conhecermos, visto que nao precisamos refor9ar ou criar 
canais de domina9ao colonial entre nós mesmos. A situa9áo te.m sido 
tao extrema que conhecemos e tratamos . apenas dos indígenas, que 
nao examinamos nossa sociedade. Algur1s filósofos nao cessam de 
mostrar seus assombros pelo pouco interesse dos antropólogos lin
güistas - e das autoridades em geral - pelo estudo do espanhol, 
a língua nacional, falada por 90% da popula9ao no México. Sabe-se 
muito sobre a estrutura do poder indígena, mas pouco sobre nossa 
estrutura do poder, os mecanismos sociais e culturais de imposi9áo 
do partido oficial, o PRI. Muito menos mostramos interesses pelos 
grandes conflitos sociais; nao existem antropólogos em busca de 
dados e fazendo pesquisas etnográficas sobre os conflitos de 1968, 
mas existem vá'rios interessados em ver os efeitos de um fenómeno 
natural - o eclipse do sol - em alguns indígenas do sul de Oaxaca. 

A antropología aplicada nao somente se tem limitado espacial
mente - México -. mas também tem restringido sua temática -
somente o indígena - e tem-se convertido em urna ciencia social 
colonialista, útil unicamente para conhecer o dominado. 

Vimos como o estudo das rela9óes entre grupos indígenas e nao 
indígenas permitiu conhecer fenómenos tais como o processo de acul
tura~ao ·e a regiao de reserva. Aguirte Beltrán, seguindo a. tradi~ao 
antropológica, poe enfase na cultura; os modelos propostos por ele 
e por outros antropólogos sao modelos de mudan~a cultural. . Inves
tiga~5es posteriores tomam o sistema de rela96es indo-mesti~as para 
seu estudo, com o objetivo de construir modelos de sistemas sociais 
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- nao culturais - de rela~oes interétnicas, 2 modelos que, de acordo 
com a tendencia de cada investigador, sublinham as rela~oes econó
micas, de, classe social ou poder. Os modelos de mudan~a propostos 
sao os de mudan~a económica, de estrutura de classes sociais, de 
poder ou os que combinam vários <lestes fatores. 

Boa parte da crítica do indigenismo trallicional funda-se em que, 
frente a um problema de rela~óes sociais assimétricas, de domínio, 
somente leva-se . em conta o mais visível, as diferen~as culturais e a 
separa~áo social, que em última instancia nao sao fenómenos que 
configuram o problema real, ainda quando estejam íntimamente liga
dos as suas causas. Tem-se caminhado pela trilha fácil de estudar e 
trabalhar o aspecto mais visível do problema, esquecendo-se ou nao 
querendo ver as causas reais da situa~ao indígena. 

AS INVESTIGA~OES · 

Os conhecinientos estabelecidos pela antropología para a solu~áo 
do problema indígena estao relacionados, obviamente, com o tipo 
de investiga~ao f eita ne~t~ campo e para este fim e é determinada 
pelos pontos de vista adotados a respeito do problema indígena. Na 
década 1940-50, criam-se possibilidades reais para a investiga~áo 
indígena. Mesmo com estu_dos pioneiros prévios neste campo cientí
fico 3 nao é senao depois de 1950 que surgem a maioria dos estudos 
indigenistas. 

Algumas ·investiga~oes co'nsideram somente os indígenas, isto é, 
os veem isolados, de forma tal que se abstrai o mundo mesti~o que 
os circunda, estudando-os como urna realidade fictícia, captando quase 
nada dos nexos comos vizinhos nao indígenas. Neste aspecto, a antro
pología comporta-se como urna clássica ciencia social colonialista. 
Como exemplo <leste tipo de estudos ternos o da Tarahumara, pór 
Plancarte (1954), o da Mixteca Nahua Tlapaneca por Muñoz (1963), 
ou o estu,do comparativo da organiza~áo social mixteca de Ravicz · 
(1965). . 

Urna variante deste tipo de estudos é aquela onde sao procura
das as características culturais de origem pré-hispanica, ou de elemen
tos que mostram um conservadorismo especial, como os de Weitlaner 
e Castro em dois pueblos da Chinantla ( 1954), ou Weitlaner ao 
norte de Oaxaca ( 1961 ) . Em geral, os estudos abordam quase todos 
os aspectos da cultura ·de forma descritiva e dando freqüentemente 
alguns dados históricos, mas nao analisam o problema indígena: a 

:.? Cardoso de Oliveira. 1969; Gonzáles Casanova, 1963; Pozas, 1969; Stave~ 
nhagem, 1969. 
s Gamio. 1922; Sáenz, t968; Othón de Mendizábal, 1946. 
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situa~ao de explora~ao colonial dentro da qual vivem. Os dados apre
senta~os por este tipo de estudos sao válidos, por um lado, para a 
solu~ao de certos problemas irritantes que sao colocados pela fric~ao 
interétnica e, por outro lado, ajudam a um melhor conhecimento do 
"indígena" e sua resistencia a mudan~a. Lembremos a respeito que, 
se o espanhol e o ·mesti~o criam o "índio" - como colonizado, 
submetido, como problema - é este que cria o "indígena", um 
princípio básico de resistencia que além de permitir-lhe urna auto
identifica~ao se opóe a mudan~a, como um mecanismo de def esa ou 
um impulso mais que primário de libera~áo. Em geral, os estudos 
que se referem ao sistema de cargos, ao governo tradicional indígena, 
a festa do povo, ao vestir ao mundo das cren~as, ao idioma, etc., 
.situam-se dentro desta categoria. 

Outros estudos, pelo contrário, tratam de ver o índios dentro de 
um contexto global, tanto social como histórico e geográfico. Sao 
estudos do tipo integral, geralmente descritivos, realizados por equi
pes onde participam técnicos de diversas especialidades. Este tipo de 
estudos conta com um dos antecedentes pioneiros mais importantes, 
o trabalho de Gamio no Teotihuacán ( 1922). Existem poucos exem-

. plos, mas entre eles o trabalho de De la Peña ( 19 50) na Mixteca 
ocupa urna situa~ao primordial, e mais recentemente os diversos estu
dos da Harvard Chiapas Project (Vogt, Ed., 1966) . Os dados apre~ 
sentados por este tipo de .estudos sao muito mais completos e permi
tem urna melhor coloca~ao dos problemas indígenas ( seus problemas 
internos) , mas nao do problema indígena-mesti~o e suas rela~óes 
coloniais. 

Outros estudos, fundam-se na situa~ao intercultural. Analisam 
. o que acontece quando a cultura ocidental enfrenta a indígena, espe
cíficamente os problemas de contato institucional (a escola e a comu
nidade indígena, a igreja e o sistema de cargos, etc.) ou os problemas 
de resistencia a mudan~a, a introdu~áo de inova~oes e seus efeitos 
posteriores, etc. A literatura indígena na sua grande maioria corres
ponde a este tipo de estudos; exemplos relevantes sao os associados 
com a medicina tradicional (Aguirre Beltrán, 1963; Holland, 1963), 
com a educa~áo indígena (De la Fuente, 1964), com certas mudan
~as materiais (Drucker, 1963) ou a ampla literatura sobre a extensao 
agrícola (Kelly, 1955; Oliveira, 1968, Nolasco, 1968, etc.). Neste tipo 
de estudos devemos incluir aqules que referem-se ao grau de integra
~ªº indígena a cultura nacional (N ahmad, 1965) ou os que tratam 
do aprendizado do espanhol entre os indígenas, efetuados pelos inves
tigadores do Instituto Lingüístico de Verano e outros. Estes estudos, 
se bem que levam em considera~ao realidades mais complexas (a 
intera~ao do mundo indo-mesti~o), usualmente, nao estao colocados 
mais que em torno de urna única idéia: necessita-se estudar os indí-
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genas para melhor "ocidentalizá-los". A enfase é dada em encontrar; 
ou em como detectar, as causas que determinam os mecanismos de 
aceita~áo ou rejei~áo dos eiementos da cultura ocidental que se intro
duzem na indígena. A crítica que fazem alguns estudiosos das cien
cias sociais aos antropólogos funda-se em boa parte neste tipo de 
estudos. 

Devido as necessidades do desenvolvimento económico do Mé
xico moderno, com certa freqüencia sao realizadas grandes obras pú
blicas em regióes indígenas. Em tais ocasióes, requer-se a ajuda de 
antropólogos para resolver os problemas surgidos frente a popula~ao 
indígena, ou a que ele.s mesmos representam para a reaiiza~áo e ope
ra~ao da grande obra. Nestas circunstancias efetuam-se estu4os de 
dois tipos: uns de recompila9áo de dados de um universo que segura
mente vai desaparece~ (seria urna verdadeira etnografía de salvamen
to) e outros de como resolver o pr~blema o mais depressa possível, 
e com o mínimo de perturba9óes para a realiza9áo da grande obra. 
So mente de forma secundária, voltam-se para a solu~áo dos problemas 
que os indígenas enfrentam em virtude da constru~ao da obra. Os 
trabaihos dos antropólogos nas cavernas do Tepalcatepec (Aguirre 
Beitrán, 1952) , do Papaloapan (Viila Rojas, 1955) do Balsas 
(Durán, 1955 ) etc., com ·sua aceita~áo ou nao da situa~ao, corres
ponden a este tipo de estudo. 

Existem outras investiga9óes: as que foram realizadas ero zonas 
indígenas sem levar em conta os próprios indígenas! Tais estudos tem 
em comum fins práticos, por exemplo, fixar os salários mínimos re
gionais (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 1964), ou 
preparar planos de desenvolvimento estatal (Ptan Oaxaca, 1969; 
governo do estado de Oaxaca, 1969), e sua validade é bastante limi
tada por nao levar em considera~ao o peso específico dos indígenas, 
sobretudo naquelas regióes em que contam proporcional e numerica-
111ente. · 

· Em certas ocasioes f oram realizados trabalhos de a9ao indige
nista sem estudos prévios tanto· por nao considerá-los necessários 
( PIVM ou Comisión del Grijalva), como por falta de tempo ou 
recursos (Departamento de Extensión Agrícola, SAO), ou por falta 
de capacita~ao técnica dos participantes (Missiones Culturales, SEP). 

Por fim, outro tipo de análise considera os indígenas como parte 
de urna sociedade global., onde ocupam urna posi~ao a partir da qual 
estabelecem rela~óes sociais e económicas com ·ª popula~áo nao indí
gena, mas sempre dentro da estrutura nacional. Por exemplo, Aguirre 
Beltrán ( 1967) analisa a posi~ao· dos indígenas na situa~ao colonial 
regional, as regióes da reserva, levando em considera~áo a estratifica-
9ao interétnica como produto de um processo histórico. Gonzalez 
Casanova ( 1963) e Stavenhagem ( 1964), por seu lado, em análise 
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das relac;oes sociais que envolvem tanto indígenas como nao indíge
nas, com ligeiras variac;oes colocam a existencia de um colonialismo 
interno com estratificac;ao étnica. Stavenhagem diz a tespeito: " ... por 
trás das relac;oes interétnicas que se apresentam sob a forma visível 
no sistema de estratificac;áo, existe urna estrutura de classes sociais ... ; 
e acrescenta: " . . . as relac;oes interétnicas contemporaneas sao <;> 

resultado, por um lado, da política colonial. Mas por outro, repre
sentam, também, a desintegrac;ao desta política e constituem uma 
func;ao da atual estrutura econori1ica e de ciasses .. . " 4 Pozas ( 1969), 
por seu lado, reduz o problema indígena a um problema unicamente 
de classes sociais: "o essencial do índio funda-se em suas rela95es de 
explorac;ao apesar de ocasionalmente manifestar algo distinto. Existe 
o índio, grac;as ao seu contrário, o explorador capitalista tradicional." 
O autor nao leva em considerac;áo os feitos históricos que colocaram 
frente a frente o indígena e seu explorador, acontecimentos que ainda 
hoje demarcam a situac;ao, tornando-a algo distinta da explorac;ao 
capitalista clássica ( proletário-burguesia). A relac;áo indo-mestic;a 
ocorre em ambitos regionais socíalmente· demarcados: a regiáo de 
reserva, com separac;ao social e estratificac;ao étnica entre ambos os 
grupos que dao certa variac;ao as relac;oes de classe, por exemplo, a 
consciencia étnica é tao forte que freqüentemente impede o surgimento 
ou a presenc;a da consciencia de classe, que permitiría a ruptura da 
barreira étnica, tal como acontece com aqueles indígenas que emigram 
para outras regióes e passam assim de um sistema estrutural a outro 
no qual por nao haver relac;oes interétnicas nem estratificac;ao colonial, 
a barreira e a separac;ao étnica ·nao tem razao alguma de ser. Oeste 
modo o indígena deixa de se-lo para con~~rter-se em, unicamente, 
proletário. 

Estudos deste último tipo tem seus antecedentes no México, nas 
obras de Moisés Sáenz e Miguel Othón de Mendizábal. Estes traba
lhos justamente com os de Balandier e Fanon, para o norte ··da África, 
ou os de Gunder-Frank e Marcuse, para a cultura ocidental ameri
cana, abriram n9vas perspectivas ao trabalhq indigenista e tem lev~d() 
a recolocac;ao do problema e . a revaloriza~ao da ac;áo indigenista. o 
problema indígena passou das relac;oes culturais as relac;oes sociais 
( assimétricas, económicas e de domínio). Carecemos. de novos estu
dos; faz-se necessário conhecer os mecanismos de domínio colonial, 
criar tipologías a respeito, estudar a estrutura do poder nas regióes 
da reserva, os grupos de pressap na situac;ao. interétnica, as relac;óes 
de produc;ao, a estrutura de classes e a estratificac;áo étnica (sistema 
de quase castas?) etc. Tem-se que analisar novamente os dados para 
chegar-se a entender alguns fenómenos, como por exemplo, a dife-

4 St avenhagem. op. cit. , p . 249. 
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renc;a entre dependencia económica; marginalismo, situa~ao colonial 
e também como a sociedade global marginaliza certos grupos (neste 
caso os indígenas) e como surgem contradi~óes dentro do próprio 
sistema pelos grupos ll}arginalizados. Por fim, ternos que criar novos 
esquemas, com novos modelos de mudanc;a, agora social como já 
indicado, e dar espec~al reievancia as mudan~as políticas - de 
domínio - e económicos. 

As taref as do antropólogo indigenista sao grandes. Antes de 
entender completamente o panorama tem muito ainda que estudar no 
campo e analisar no laboratório. Caso juntemos estas tarefas com 
as que devem interessar ao antropólogo e que ficaram descuidadas 
por sua voca~ao indigenista, como já salientamos, ter-se-á um am
pliadíssimo campo de trabalho e aplicac;ao. O limitado número de 
investigadores, antropólogos, sobretudo, toma a tarefa exageradamente 
grande. · 

A A~A.O INDIGENISTA 

De acordo com De la~ Fuente, a a~ao indigenista refere-se aos 
mecanismos que sao necessár!os utilizar para modificar as condi~oes 
de vida da populac;ao indígena. A este respeito surgem várias ques
t5es: Por que é necessário mudar os indígenas? S absolutamente im
prescindível mudá-los? Que aspectos das condic;óes de vida indígena 
sa_o os que foram modificados ou se pensa modificar mediante a a~ao 
indigenista? Qual o caminho que lhes oferecemos nesta mudan~a? 
Algumas destas perguntas tem respostas na própria realidade indo-mes
ti~a; para outras, entretanto, ternos que buscá-las em idéias humanís
ticas, tendencias políticas ou simplesmente em meros princípios teóri-
cos. Des ta forma, passemos a analisar o problema em geral. . 

A cultura e a sociedade indígenas sao urna cultura e urna socie
dade deprimidas e o tem sido durante 450 anos. Elas tem caracte- · 
rísticas de grupos dominados, o' que significa que tem sido oprimidas 
de há muito, destruídas em alguns de seus aspectos e sofrendo fre
qüentes imposi~óes exteriores: sao urna sociedade e urna cultura em 
conflito. ' 

Estamos no México, no terceiro e último ter~o do século XX 
e obviamente já nao podemos adotar, frente aos indígenas, uma atitude 
como a do conquistador- do noroeste do México em meados do 
século XVI: ou sao pacificados, cristianizados e congregados, o~ mor
rem. Agora, enfrentamos outra realidade, mais brutal, mais terrível 
para os indígenas: ou se integram harmonicamente - qualquer que 
seja o sentido que se de .a estas palavras: económico, político, social, 
religioso ou cultural - ou continuam vivendo em estado socialmente 
patológico, muito mais destrutivo que a própria marte. A situa~io 
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em que o domínio e a penetra<;áo · éolonial tem colocado os indígenas 
é incrivel!11ente co~iitiva, tanto que com certa freqüencia tem qu~ 
buscar sa1das negativas ( estabelecendo-se nos Altos de Chiapas, cor
rup<;áo social em série, etc.), como sistemas de deriva9ao num mundo 
incrivelmente hostil: seu próprio mundo indígena! Para sobreviver 
necessitam mudar, mas o sistema de classe da sociedade global os 
tem imobilizado; semente podem sair dele escapando da sua regiao 
de reserva e proletarizando-se, isto é, passando de urna explora9ao 
colonial a outra de classes sociais. 
. , Por outro lado, o problema nao ·é visto como um problema dos 
1nd1genas, nem sequer como um problema de regi6es de reservas mas 
como nacional. Primeiro o foi socialmente ( tinha-se que criar o ~en ti
mento_ de . na~áo ~ e agora é político e económico. Assim, boa parte 
da a9ao 1nd1gen1sta deve estar planejada (está?) para resolver o 
problema ~ ~ível nacional, nao regio1_1almente, nem· sequer de grupo. 
As contrad1<;oes que devem ser resolv1das sao estruturais (de domínio 
e de classe social) e nao espaciais (de regiao ou de enfrentamento 
de duas c~lturas distintas). Daqui derivam as aparentes contradi96es 
ent~e _5> s_1stema ~ as institui96es criadas para resolver o problema 
(~1~s~es Cul!ura1s, Escola Rural, Instituto Nacional Indigenista, Pa
~n~o~1<: Ind1gena do Vale do Mezquital etc.) . Supoe-se que estas 
1nstitu19oes devam operar nas contradi<;6es estruturais, mas o fazem 
apenas na aparencia ( diferen9as culturais, comunica<;áo, certa instru-
9ao, etc.) e se alguma das iilstitui9óes ( ou seus membros individual
mente em su~ luta indígena diária) pensar em variar algum dos 
aspectos relacionados com es mecanismos do domínio colonial ou 
com as rela96es de produ<;ao é rapidamente freada e freqüentemente 
sancionada. · 

Foram apresentadas duas orienta9óes para a a9ao indigenista: 
1 ) mudar os indígenas e 2) mudar os fatores que condicionam nao 
s~me~te a, existencia dos indígenas; mas també~ suas condi9óes de 
vida; 1sto e, mudar os mecanismos de domínio e explora9ao colonial. 
Como os indígenas sao um grupo social dominado, oprimido e limi
tado de há muito, é lógico que a situa9áo irá resolver-se quando desa
parecerem as causas, nao seus ef eitos. De ve-se insistir pela mudan9a 
nas rela96es assimétricas para que possa desaparecer os síntomas delas 
?'lesmas: o problema indígena (a nível nacional e de grupo) . Mas 
1sto. é exatamente o que nao é feito! Os mecanismos nao sao alterados, 
a s1tua9ao é disfar9ada . num indigenismo que atua unicamente sobre 
a cultura indígena e nao sobre as causas do confiito. Assim, o indige
nismo é parte de um sistema de submissóes dos indígenas para um 
fim determinado: conservá-los submetidos. Daqui resulta a acusa9ao 
que é feita com freqüencia ao indigenismo tradicional de ser um 
mecanismo de manipula9ao dos indígenas para sua explora9ao. 
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:a comum afirmar-se que se deve dar ao indígena a op~áo de 
escolher seu próprio caminho. Porém o sistema nao permite que eles 
sejam gestores de seu próprio destino, ( ahena~áo ou libera~ao) e em 
nome de urna tecno.logia, de uro desenvolvimento económico, de urna 
determinada rehgiao ou da própria democracia, lhes imponham um 
caminho: o da cultura ocidental (homogene~ao cultural), que nao 
significa de forma alguma a sua libera~áo. 

A partir de 1925, inicia-se urna determinada a~áo indigenista. Sao 
criados internatos indígenas, casas do povo, casa do estudante indíge
na, missóes culturais, etc. Estas institui~óes logo desapareceram ou 
continuaram existindo mas fotam rapidamente cerceadas, como o caso 
das missóes clliturais. Em - abril de 1940, celebrou-se em Patzcuaro 
o Primeiro Congresso Indigenista Interamericano que fixou a voca~ao 
indigenista da antropologia aplicada no México e assentou as bases 
do indigenismo tradicional, que teve grande possibilidades de atuá~io 
a partir de 1948 quando foi fundado o Instituto Nacional ~ndigenista. 

No princípio, a a~ao indigenista recorre aos antropólogos com a 
idéia de que sao eles os técnicos adequados p~ra evitar problemas. · 
Deve-se mudar cultur~lmente os indígenas; que isto se fa~a sem con
flitos e que eles aceitero alegremente a mudan~a. Mas o conflito -
os antropólogos o descobrem rapidamente - é a essencia do proble
ma; quase nao é possível fazer mudan~as transcendentais sem confli
tos ou onde aparentemente nao havia conf~ito o antropólogo descobre 
um. Isto faz com que certos órgaos da a~ao . indigenista percam sua 
fé na antropologia e nos antropólogos e logo prescindam deles para 
que, supostamente, sejam evitados os problemas. 
· A a~ao indigenista oficial é levada a cabo mediante projetos 

regionais de desenvolvimento de comunidades. Eles sao desenvolvidos 
a partir das cidades mesti~s reitoras das regioes de reservas, onde 
sao fundados centros ·coordenadores da a~áo indigenista, ou por-meio 
de internatos indígenas e brigadas de melhoramentos. Os ·centros 
coordenadoi;es foram planejados p~a desenvolver uma a~ió integra
cionista, tanto entre a popula~ao indígena como entre a mesti~a mas, 
na realidade, trabalham exclusivamente entre os indígenas. Os centros 
coordenam o trabalho de outros departamentos ( promotorias, pro
curadorias indígenas, alguns internatos, saúde pública, etc.), mas 
naqueles lugares onde nao há centro coordenador os intematos· e as 
brigadas indígenas atuam isoladamente, o que reduz em muito sua 
eficácia. · 

Os centros coordenadores tem quatro lmbitos de ~io: · o de 
demonstra~ao (onde se efetuam diretamente as mudan~as) o de difu
sio (onde somente chegam os efeitos difun~idos do prim~iro lmbito), 
o de migra~áo (que corresponde aos lugares onde estio as fontes 
extra-regionais de trabalho para os indígenas e aos que recebem 
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· · somente um certo tipo de prote~ao) e o de mobiliza<;áo (lugares para 
a reacomoda<;áo da popula<;áo indígena). Tal esquema, mais teórico 
que real, f oi pensado para urna regia o como o dos Altos Chiapas 
(Centro Coordenador Tzeital-Tzotzil) mas JJ,áo parece ser funcional 
para outras regi6es indígenas onde também é utilizado. 

Os centros tem várias fun<;ó.es: agrária, agrícola, económica . e de 
integra<;áo regional. A fun<;áo agrária ref ere-se a certa defesa e asses
soria legal aos indígenas em rela<;áo aos problemas de posse da terra, 
de limites, etc. (procuradorias indígenas). A fun<;áo agrícola refere-se 
a extensáo agrícola, pecuária e floresta! e opera na introdu<;áo de no
VOS cultivos de inova<;óes técnicas, de melhoramento do que existe, etc. 
Sobre este aspecto, mais que em outros, manif esta-se claramente a ten
dencia conservadora, retardatária, da atividade indigenista: " . . . atua 
sem precipita<;óes, buscando sempre acomodar-se as situa<;oes, proble
mas e necessidades da comunidade . . . As a<;óes que se realizam sao 
simples, significativas .para a maioria das pessoas, sem complexidade 
e sem que superem consideravelmente os · horizontes técnicos primi
tivos ... " 6 • A ocidentaliza<;áo e a modemiza<;áo dos indígenas, se
gundo esta tendencia, devem fazer-se gradualmente, de forma evolu
tiva, para que, seguindo a corrente psicologista norte-americana da 
antropologia social, nao se traumatizem. A este respeito, e dentro da 
·mesma tendencia, parece ignorar-se os estudos de Mead e out'ros, 
sobre aceita<;áo das inov~es rapidamente introduzidas nas socieda
des ágrafas, sem criar traumatismos. De qualquer forma, essa tenden
cia é clássica da antropología social colonialista. 

A fun<;áo económica, que da forma enunciada faz pensar em 
medidas importantes para a mudan<;a económica, fica restringida a 
certos aspectos da infra-estrutura: trabalha-se em educa<;áo ( alfabeti
za~ao exclusivamente, tendo a castelhaniza<;ao como seu passo prévio), 
em saúde pública (introdu<;áo de normas de higiene e de preven~áo 
de enfermidades, populariza<;áo do emprego de certos remédios e me
dicinas ocidentais e, sobretudo, combate-se a medicina tradicional 
indígena, geralmente associada a magia e a religiao) . Os caminhos 
de penetra<;io também tSm sido a grande preocupa<;io do indigenis
mo: chamam-se-lhes "flancos de penetra~io cultural", · porque poucas 
vezes consegue-se que o caminho tenha import&ncia econamica on 
que· sirva como vía efe ti va de comunica<;io, ampliando-se des ta ma
neira a visio do mundo indígena. Por último, dentro da fun~áo econt>
mica, há um registro especial ao crédito; a a<;io indigenista tem 
se limitado a administrar um determinado crédito e a conseguir outro 

t1 Instituto Nacional Indigenista, 1964. 
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pouco maior através dos organismos oficiais. Por conseguinte, ainda 
nao se libera o indígena do crédito usurário particular, nem de sua 
principal utiliza<;áo, a economía de prestigio. 

A integra<;ao regional é a última das fun<;oes dos centros coorde
nadores. O conceito é empregado de tal forma que algumas vezes 
significa homogeneiza<;áo cultural- ou ocidentaliza~ao; isto é,. que os 
indígenas f alem espanhol, vistam-se como ocidentais, abandonem o 
artesanato pré-hispanico e indígena, tenham urna "mentalidade oci
dental", etc. Neste caso, supóe-se que desaparecendo as diferen<;as 
culturais desaparece o problema. Outras vezes, fala-se de integra<;io 
social, isto é, supoe-se que as sociedades indígenas estao a parte da 
nacional e em conseqüencia há necessidade de torná-las parte da 
sociedade nacional. J á discutimos, anteriormente, este tipo de formu-
1 a<;ao do problema e o inaceitável no mesmo. Ao revisar a literatura 
oficial e tradicional indigenista, sem dÓvida encontramos isto aplicado 
com bastante freqüencia, tendo parte da a<;ao indigenista este sentido 
( fr~nte de penetracao, ensino de espanhol para que ao terem urna 
língua livre "possam integrar-se", etc.) . Outras vezes fala-se de inte
gra<;ao económica, isto é, fazer com .que os indígenas produzam com 
o ritmo requerido pelo mercado nacional e que eles próprios sejam 
um mercado dos produtos nacionais, de tal forma que nio se consti
tuam num entrave ao desenvolvimento nacional. Nesse sentido,. eles 
riao sao considerados como indígenas, mas simplesmente como ;cam
poneses subdesenvolvidos. A .idéia de. integra~áo acaba sempre com 
o suposto de urna total assimila~ao da popula<;io indígena pela 
nacional o que significa, simplesmente, o momento final do colonia
lismo: realiza-se um etnocídio para terminar com a situa~io colonial. 
A cria<;áo do dominado, "o indígena", afortunadamente tem-se oposto 
por vezes a este verdadeiro genocidio. Nos casos em que tal fenómeno 
tem-se realizado, a populacao nao tem melhorado consideravelmente: 
da explora~ao colonial passa a urna explora~ao classista. 

No início da segunda metade deste século surge a corrente econo
micista ou do racionalismo economico no indigenismo. Aplica-se a 
acáo somente aos grupos e nos registros em que seja rendoso fazé-lo, 
economicamente f al ando e a nível nacional. Desenvolve-se o sistema 
colonial como tal; inclusive "modernizando-se", e no lugar do antigo 
controle da popula~io mediante o sistema de mercado, passa-se a 
usar o crédito agrícola (caso dos yaquis e maias), o sistema comunal 
( otomies e nahuas do México central) ou a dota~io de certos servi
~os públicos (tarascos do Lago). Com est~ tipo de solu~oes nao se 
rompe a situa<;ao colonial, nem o m.arginalismo e tampouco a frag~ 
menta~ao indígena. Talvez a comunidade indígena tenha uma partici-

81' 



\ 

pa~ao maior' con te com mais riqueza para o gasto social . ou economía 
de prestígio (por exemplo, nahuas do vale de Puebla) ou, no melhor 
dos casos, aumente parcamente o consumo de bens materiais básicos 
( mazatecosh e chinantecos do noroeste de Oaxaca) mas de forma 
alguma a comunidade estaria numa realidade económica, política, 
social e cultural de igualdade que lhe permitisse participa~ao demo
crática na estrutura nacional do mesmo nível que o restante. dos mexi
canos. 

No princípio <leste artigo, dissemos que 90% da antropologia 
aplicada no México é indigenismo, mas isto nao significa que todo 
ele é levado a cabo por antropólogos, mas que parte dele é realizado 
por outros técnicos, ou sem a coopera~ao de nenhum especialista. 
O que chama a aten~áo é o reduzido número de antropólogos que 
trabalham nas agencias. indigenistas oficiais; urna . delas inclusive há 
vários anos nao conta ·com a colabora~ao de um antropólogo sequer. 
De qualquer maneira, o indigenismo no· México é obra dos antropó
logos aplicados, pois foram eles que assentaram suas bases teóricas e 
práticas, as mesmas que meeanicamente, sem revisoes sistemáticas 
periódicas~ atualmente sao utiliza.das. 

Nao se pode negar os acertos do indigenismo ( considerá-lo um 
problema regional, centros reitores, uso de promotorias indígenas, etc.), 
mas também nao se pode negar que a a~ao nao corresponde, por 
um lado, nem aos princípios teóricos em que se fundamenta nem as 
finalidades que hipoteticamente pretende alcan~ar; e, por outro lado, 
nao considera os f atores realmente configura ti vos do problema mas 
continua trabalhando exclusivamente sobre os efeitos mais aparentes 
da situa~ao: as dif eren~as culturais, a fragmenta~ao social, o baixo 
nív.el de vida, etc., sem levar em conta as rela~oes de produ~ao, a 
estratifica~ao das classes sociais e a estratifica~ao étnica, a situa~ao 
colonial, o marginaiismo, etc. Caso haja um verdadeiro inter~sse em 
·resolver o problema indígena, é mais do que urgente urna teorien-
ta~ao do indigenismo já que há bases teóricas para tal, como indica
mos em passagens anteriores deste trabalho. :e mister que o indige
nismo deixe de ser um mecanismo colonial para ser um indigenismo 
de libera~ao. 

Quero deixar explícito neste trabalho minha grande admira~ao 
pelos indigenistas que, quase sem elementos materiais e com muito 
poucos estímulos, vivem· comos indígenas· as peripécias da acultura~áo 
dirigida, e desejo frisar que minha crítiéa nao é dirigida a eles em 
se? trabalho específico mas a política indigenista da qu~ eles pró-
pnos sao, freqüentemente, as primeiras vítimas. . , 
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ALGUNS · COMENTARIOS A MAIS 

_ ~ara co~~letar ~ panoram.a e poder chegar . a algumas conclu
soes, e necessa~10 analisar sumanamente as possibilidades que se apre
sentam na teona para as popula~oes indígenas. 
. --~~mas ~?~u~~ad~s tendem a um isol~ento cada vez maior, 
1sto e, . ser ma1s indígena e aumentar a separa~ao social de tal forma 
que o 1solamento além de grande seja muito visível. Mediante este 
processo, os indígenas conservam-se cada vez mais indígenas isto é 
mais colonizados e marginais. No extremo oposto desta te~dencia' 
ternos a completa assimila~ao dos indígenas: perda total de sua cul~ 
tura (língu~, vestimentas, organiza~ao social, cren~as, tradi~<>es, va
lores, padrees económicos, etc.) e ado~ao da cultura do grupo colo
nizado; "homogeneizam-se" e desaparecem como indígenas. Entre os 
extre~os, ~orno é óbvio, há toda urna gama de grada~es. A antro
polog1a aplicada e, por conseguinte, os antropólogos indigenistas que 
t~abalh~m dentro desta possibilidade dos indígenas aceitam a princí
p10 a s1tua~ao de domina~ao e. a única solu~ao que veem é evolutiva 
levando ao extremo a situa~áo colonial. ' 

A m~d~~a estrutural das rela~oes económicas indo-mesti~s é 
outra poss1b1hdade que se apresenta aos indígenas; isto é, o passo a 
frente na situa~ao colonial com estratifica~ao étnica e de classes so
ciais, para a situa~ao nacional com somente estratifica~ao de classes 
sociais sem a necessária perda cultural. Demonstrou-se que a moder
niza~ao é perfeitamente compatível com tra~os culturais que conser
vem o mais característico de urna sociédade como a indígena. Neste 
caso, verifica-se a possibilidade da participa~ao de toda popula~io 
dentro da estrutura nacional e a dinamica das rela~oes económicas é 
dada pela rela~oes de classe e nao pelas rela~oes étnicas. · 

Os indígenas podem conservar parte de sua cultura seguir sendo 
e "sentindo-se" indígenas, e inclusive progredir cultur~lmente como 
tais, criando urna arte indígena, urna literatura indígena, valores indí
genas reconhecidos, etc. Eles nao tem necessariamente que mudar 
de modo evolutivo mas é nesta forma que se lhes apresentam várias 
possibilidades. 

Já ternos vários. grupos modernos, que vao desde os maias de 
. Yucatán (o processo está apenas em seu início) , passando pelos zapo
tecos do istmo de Tehuantepec (o processo está num grau mais avan
~ado devido principalmente a industrializa~áo da zoná Coatzacoalcos-
Minatitlán) até chegar aos camponeses neo-indígenas do vale de 
Puebla, os de Xochimilco e Melpa Alta (Distrito Federal) ou, com 
modalidades distintas, aos habitantes indígenas tradicionais de Ixtalco 
e Ixtapalapa (o processo parece ter-se completado ncstes casos. Na 
situafao atual esta solu~ao parece razoável, mas espera-se que nao 
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seja a única. Chama a aten~ao ~s li~ita~oes que a ~ntropologia tem 
mostrado até agora no tocante a vanedade de solu~oes ao problema 
indígena. 
· Nos primeiros casos, utiliza-se a antropología para manter radi-
calmente um isolamento cada vez maior ou para "modernizar" urna 
situa~ao colonial. Mais ainda: se é alcan~ado exito total chega-se ao 
extremo do colonialismo: o genocídio. Neste sentido, o indigenismo é 
urna antropología aplicada colonialista e a antropología mesma um 
mecanismo a mais de manifesta~ao colonial indígena. 

No último caso, passa-se da situa~ao colonial a situa~ao de classes , 
sociais e a antropologia muda de colonialista a antropología classista. 
Noutras palavras, utiliza-se a antropología social aplicada para solu
cionar os problemas do grupo do poder e manipular assim as massas 
proletárias. :E: urna antropología classista aplicada. 

Existe a pos'sibilidade de outro tipo de antropología? Acredito 
que sim: urna antropología crítica, política mas nao no sentido de 
estar filiada a urna ou outra tendencia filosófica de um grupo deter
minado, esteja ou nao no poder, já que seria um tipo de antropología 
pactuada sempre com urna situa~ao dada. Ao propor Jsto, de forma 
alguma se pede urna ciencia "pura", ciencia desvinculada dos princí
pios teóricos próprios de_ urna corrente filosófica ou política, mas é 
necessário por a prova inclusive. nossas próprias idéias e cren~as em 
cada caso e procurar ir, com os procedimentos de análise específicos 
de nossa corrente de pensamento, mais além de nosso sistema social. 
Sermos dialéticos e termos imagina~~º científica. Ao propor urna an
tropología política refiro-me aqueta que faz análises de situa~oes que 
permitam conhecer as rela~oes de poder no caso de posi~s assimé
tricas, como as indo-mesti~as e prever solu~oes mais a frente do sistema 
estrutural de tais rela~oes. Assim, somente, a antropología deixaria, 
como ciencia social, de ser urna ciencia a servi~o de Up:l amo, ou um 
mecanismo a mais de domínio. 
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DO INDIGENISMO DA REVOLU~ÁO A 
ANTROPOLOGIA CRÍTICA 

GUILLERMO BONFIL • 

Traduolo: Evaldo Sintoni 

As Ciencias Sociais na América Latina dedicaram-se nos últimos 
anos a um processo de auio.:revisao, de análise crítica de seu passado 
imediato, de sua situa~ao atual e de suas perspectivas a curto e a 
longo prazo. Esse processo ocorreu, em especial, com a sociologia, 
talvez porque em muitos países latino-americanos essa é a disciplina 
social que maior destaque teve nos últimos tempos. Um grupo de 
jovens sociólogos, ainda que sem formar urna escola propriamente 
dita, coincidem ao reivindicarem urna "nova sociologia", mais de 
acordo com os tempos e com os problemas que apresenta a realidade 
de seus países. Repudiam com maior ou menor veemencia o empiris-

. mo míope que caracteriza urna corren.te fundamental da sociología 
norte-americana; lutam por urna sele~ao de temas de investiga(;áO 
onde o critério fundamental seja a importancia do assunto em termos 
da problemática· social atual dos países latino-americanos; assumem, 
em última instancia, compromisso com a transforma~ao das estrutu
ras atuais - ainda que possam discordar, e de fato discordam, no 
que diz respeito ao significado preciso do compromisso e ao equilíbrio 
ou falta de equilíbrio que <leva existir entre a práxis social e a "obje
tividade" científic.a. 

Sao muitos os f atores que concorrem para esta inquietude in te-· 
lectual. Uns sao internos ·e obedecem de alguma forma a crise atual 
da América Latina. Seja como for que se defina e se caracterize essa 
crise, o que importa para nossa finalidade é o reconhecimento de sua 

• Guillermo, Bonfil. "Del Indigenismo de la Revolución a la Antropología 
Crítica". Em De Eso que Llaman Antropología Mexicana. México, Editorial 
Nuveno Tiempo, 1970, pp. 39-65. 
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existencia e a busca de urna resposta ao seu desafio. Outros sao fato
res externos, e entre eles <levemos levar em conta a influencia que 
exerce a obra de cientistas sociais de países do "Terceiro Mundo" 

· que em data recente alcan~aram sua independencia (por exemplo as 
obras de Fanon, Me.mmi e Kenyatta), assim como as e<>rrentes críti
cas que .ganham foq;a no interior dos países mais ricos do mundo 
capitalista, e a diversidade de desenvolvimento que teve o pensamen
to revo1ucionário de inspira~ao marxista, mesmo no interior dos paí
ses socialistas. Tudo isto, por certo, no marco gerai de urna realidade 
internacional complexa e em mudan~a que faz sentir seus efeitos em 
todos os países, ·.mesmo naqueles que até a pouco se costumava 
imaginar fora da bistória. · , 

Se no México boje urna nova gera~ao de antropólogos se propoe, 
com urna atitude que pretende ser crítica, a revisao de sua própria 
disciplina, este fenómeno nao pode ser considerado puramente alea
tório nem atribuído - como com grande freqüencia se faz ante situa
~oes similares - a influencia nefasta de pessoas com interesses obs
curos e ocultos, alheios aos Verdadeiros Interesses da Pátria. Incidem 
em nosso caso os ·mesmos fatores que em outros países latino-ameri
canos, e nossas posi~6es derivam de urna vontade de análise de nossa 
própria realidade. 

REVOLU~A.O, INDIGENISMO, ANTROPOLOGIA. 

Margarita Nolasco assinalou, em ensaio que aparece neste mes
mo volume, como a antropología social no México pode-se faier 
equivalente do indigenismo, pois apenas nos últimos anos bouve 
alguns intentos de estender a investiga~ao antropológica e a aplica~a·o 
de seus conhecimentos a outros setores da sociedade nacional que nao 
.os grupos indígenas. 

Admitindo a existencia de antecedentes coloniais e do século 
XIX, parece indiscutível que o indigenismo mexicano contempora
neo deva reconhecer na revolu~ao de 19·1 O seu ponto de partida, o 
início de sua f orma~ao. A inten~ao, as idéias fundamentais e as 
modalidades da prática indigenist~ se compreendem melhor se vistas 
ao lado da reforma agrária, da educa~ao rural e do movimento inte
lectual nacionalista, que alcan~aram sua expressao mais cabal durante 
o período' cardenista. Nao foi por acaso que o 1. 0 .... Congresso l1!_di
genista Interamericano se reuniu em Pátzcuaro em 1940: poderíamos 
entender ·esse acontecimento como o momento de resumo e· integra
~ªº das coloca~oes e práticas das décadas anteriores em matéria de 
~duca~ao e promo~ao económica das comunidades indígenas, ao lado 
dos quais se haviam institucionalizado o indigenismo (Departamento 
Autónomo de Assuntos Indígenas, 1936) e o. ensino de antropologia 
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(no Departamento de Antropología da Escola Nacional de Ciencias 
Biológicas, 1938). Todas as experiencias anteriores em matéria de 
indigenismo se reúnem em Pátzcuaro para constituírem urna ideologia 
de acordo com a revolu~ao mexicana. 

~ nesse processo que se formaram os indigenistas mexicanos . 
mais · notáveis, desde Manuel Gamio até Gonzalo Aguirre Beltrán. 
Era um ambiente de euforia revoiucionária, explicável pela curva entáo 
·ascendente do processo iniciado em 191 O. Estava-se "forjando . a 
pátria,' ( Gamio), "consubstanciando a idéia de nacao" ( Aguirre 
Beltrán). Toda a sociedade mexicana se transformava mediante con
vulsoes, muitas vezes violentas, para dar lugar a um novo país que 
se quería melhor, mais moderno, mais rico e feliz. O índio nao podía 
ser deixado de lado. Quem punba em dúvida, entao, a conveniencia 
de incorporá-lo a urna sociedade nacional que se percebia democrática 
e cada dia · mais justa? Caberia imaginar que houvesse um indígena 
capaz 'de nao se negar como tal para· alcan~ar a hierarquia obviamente 
superior que o mexicano da revolu~ao triunfante gostava de declarar 
como sua, se nao no presente, talvez no futuro imediato? · 

Se alguma censura .d~eva ser feita aos indigenistas dessa época -
e nao só a eles: a quase todos os intelectuais da revolucao consu
mada - é o de haver abandonado o exercício indeclinável da crítica. 
A crítica do que se pensava e se fazia em npme da revolu~ao, nao 
a do regime derrubado, a qual sem dúvida se deu. Aceitaram sem 
condi~oes o compromisso do momento, engajara~-se em tarefas 
imediatas, inuitas delas defensáveis em si mesmas, sem se preocupa
rem em demasía com suas conseqüencias finais, ( isto é, pelo caráter 
e pelas contradi~6es da sociedade que realmente a transforma~ao 
revolucionária estava gestando muito além de· seus ideais e de suas 
mais nobres inten~5es). Pois bem, no melhor dos casos, pesou muito 
•mais nos indigenistas a possibiádade · de a~ao imediata, por insufi
ciente que fosse. Um problema de toda revolu~áo, até onde a história 
ocorreu e, que, em última instancia, cada um resolve a sua ·maneira. 
S6 boje, certamen te, fica fácil dizer que se equivocaram. V aleu a 
experiencia - se é possível a afirma~ao. · 

Mas os tempos mudam e os processos sociais se consolidam. 
J á podemos confrontar a realidade da sociedade mexicana com os 
ideais da ·revolu~ao, e estabelecer as distancias. Até o vocabulário 
terá de mudar, sob o risco de se tornar um palavreadd oco, pura 
demagogia. Seria difícil duvidar que nes.tes tempos náo se pode ser 
conseqüente com o futuro e se mantem os mesmos programas que 
há 60 anos atrás significaram revolu~ao. Ou já f oram cumpridos e 
portanto perderam vigencia, ou nesse lapso de tempo demonstraram 
sua ineficácia, sua inutilidade ou, pior hlnda, produziram resultados 
historicamente negativos. · 
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As idéias fundamentais do indigenismo, todavia, se mantero. O 
ideal de reden9ao do índio se traduz, como em Gamio, na nega9ao 
do índio. A meta do indigenista, dita brutalmente, consiste em lograr 
o desaparecimento do índio. Fala-se, é verdade, em preservar os 
valores indígenas - . sem que se explique com . clareza como conse
guí-lo -; mas curiosamente esses valores preserváveis coincidem com 
os ·que postula a· cultura nacional (a nao ser que por preserva9ao dos 
valores indígenas se deva entender a coloca9ao de objetos de artesa
nato em urna vi trine de museu). Todavía, quaisquer que sejam os 
valores a serem preservados, o índio tem que ser "integrado", e 
"integra~ao", outro termo gasto de tanto manuseio, deve ser tradu
zido nao como o estabelecimento de formas de rela~ao entre os 
índios e o resto da sociedad.e global, porquanto tais rela~oes existem 
(nao existe um só grupo indígena isolado: todos sao explorados em 
benefício da sociedade nacional), mas como urna assimila~ao total do 
indígena, urna perda de sua identidade étnica, urna incorpora~ao 
absoluta aos sistemas sociais e culturais do setor mesti~o mexicano, 
cuja valora~ao se -mantém, na ideologia oficial, tao presumidamente 
alta boje como se imaginava em 1920 para . o futuro imediato. 

Todas as metas do indigenismo da revolu9ao se mantem incó
lumes, albeias da realidade, firmemente assentadas sobre os pés de 
barro de seu etnocentrismo contraditório que valoriza urna imaginária 
sociedade própria cuja estiutura, marcas e problemas reai.s é incapaz 
de perceber. Deve-se "educar" o índio para que abandone seus "maus 
hábitos", para que mude sua atitude e sua mentalidade, para que 
produza e consuma mais, para que esteja em nível de igualdade com 
os demais mexicanos ( em nível de igualdade? com quem? ou será 
que o restante dos mexicanos está no mesmo nível?) . E isto é o 
indigenismo, só isto. Porque os·diversos programas nas comunidades 
indígenas ( sejam restitui~ao ou dota~ao de terras, extensionismo agrí
cola, comunica~oes, servi~os médicos, ou outros semelhantes) nao 
se destinara de modo particular a popula~ao indígena, e assim nao 
cabe mencioná-los como a9ao indigenista (pelo contrário, seria pre
ciso falar de a~ao "campesinista", "urbanista", "classemedista" e tan
tos "istas" quantos grupos sociais seja dado estabelecer na sociedade 
mexicana). Se alguma coisa define, portan to, a política indigenista 
ela é o intento de extirpar a personalidade étnica do índio. 1 · 

Por outro lado, o etnocéntrismo da política ·indigenista encobre 
boje os interesses da sociedade nacional, a margem dos interesses da 
popula~ao indígena. Caberia distinguir entre os interesses objetivos e os 

. 1 Os idea is do indigenismo oficial f oram expressados em divetsos documentos. 
Vejam-se, por exemplo, Indigenismo, de Alfonso Caso (México, 1958) e Reali
dades y Proyectos, INI (México, 1965) . 
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subjetivos, pelo menos para nomeá-los. Entre os primeiros se. encontra
riam os que provem de sua problemática económica: a necessidade de 
expandir o mercado interno, o incremento da reserva de mao-de-obra 
que impe~a o aumento dos salários, a incorpora~ao ao processo de ex
plora~ao técnica de algumas regioes que até agora tinham sido refúgio 
de índios, etc. Distinguiríamos, também, os interesses que tem a ver 
coma estrutura política e os mecanismos de poder, isto é, o indigenismo 
como recurso para perpetuar e ref or~ar o sistema de poder estabe
lecido, tema a que me referi em outro ensaio. 2 Por interesses subje
tivos entendo os que derivam da má consciencia do setor rnesti~o 
nacional frente a popula~ao indígena. Nesta perspectiva pode-se en
tender o patemalismo que permeia a ideología indigenista, assim como 
a a9ao freqüentemente mística (no melbor sentido, como misticismo 
laico) dos indigenistas: sao os que assumem e intentam lavar o opró
brio da sociedade nacional pela explora~ao a que historicamente· sub-
meteram o índio. · · 

Há, por certo, urna margem limitada de apoio oficial a estes 
envergonbados de sua prépria sociedade. E o limite, grosso modo, 
estabelece urna única e de{initiva condi~ao: que seu trabalbo se volte 
para a transf orma~ao e. reden~ao do índio sem alterar nem colocar 
em ·perigo a estrutura de poder nem os canais essenciais de explora
~ªº económica que caracterizam a sociedade majoritária. O que, em 
última instancia, é exatamente o que se pode esperar de todo pro
grama auspiciado e controlado pelo poder central. 

Além disso, se se reconhece o indigenismo como urna atividade 
particular do setor majoritário da sociedade global, os determinantes 
de su as características terao que ser buscados na conf orma~a9 e na 
dinamica desse setor e nao na problemática real, objetiva da popu
la~ao indígena. Assim, por exemplo, nao <levemos estranhar que, a 
despeito da nobreza de inten~6es e motiva9oes subjetivas do indige
nisino, nao tenham estado ausentes de sua história exemplos dos 
vícios que fazem parte da vida pública do México, como a corrup~io, 
a improvisa~ao, a toncilia~ao, o favoritismo e muitos eteccteras a 
ºmais. Isto nao <leve ser atribuído ao indigenismo - e menos ainda 
aos índios -, mas sim deve ser admitido como urna prova a mais 
de seu enraizainento nacional. Entretanto, ninguém pode descartar 
como hipótese viável a de que se tais vícios estio presentes na vida 
das comunidades indígenas isto seja um resultado de sua triunfante 
"integra~ao", processo pelo qual o indigenismo reivindica gaJardóes 
prioritários. 

, 
2 "Reflexiones sobre la política indigenista y el centralismo gubernamental en 
México". Anuário Indigenista. vol. XXIX . 1969. 
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Existe urna via de escape para aqueles que contemplam a revo
lu~io de 191 O como um passado que legitima o presente: o aferrar-se 
a .idéia de que o processo gerado entao é essencialmente capaz de 
criar e levar. a_ práti~a soi~0es efetivas para o problema indígena -
com a cond1~ao, sallentam, de que sejam e.dminacios os vícios men
cionados, que sejam concebidos entio como males desnecessários 
alheios mesmo a estrutura da sociedade atual. Esta coloca~ao idealista' 
que sustenta as possíveis solu~es numa boa vontade abstrata, peca: 
como em 1920, por ~a carencia absoluta de visio crítica, que se 

· naquela época era expltcávei - ainda que injustificável - boje tor
na-se plenamente condenável. E nao só como idéia mas sobretudo 
por suas conseqüencias indeclináveis: a necessidad~ de manuten~a~ 
do atual estado de coisas com o fim de "agora sim" - alcan~ar as 
metas expressas 60 anos atrás. 

CULTURA NACIONAL, CU~TURA INDlGENA E 
CULTURA DE CLASSE 

Convém, agora, examinar ~lgumas idéias que nos ajudem a es
cla~ece~ a situa~io do índios no contexto atual do México. Em pri
merro lugar, enfocaremos o debatido problema da cultura indígena 
frente a cultura nacional. 

Vimos que se pretende destruir a identidade étnica do indígena 
para "integrá-lo" num esquema maior de identidade, o do mexicano. 
E necessário trabalhar melhor essa idéia. 

Em primeiro lugar, assume-se que para romper a identidade 
étnica limitada do índios é preciso transformar sua cultura e suplan
tá:la por out~a que s~ denomina nacio.nai ou mexicana. Que seja ou 
nao necessário destruir as culturas indígenas para que seus portado
res adquiram a identidade mexicana é um tema que discutiremos 
posteriormente. Agora vale a pena explorar o que é e como é a cultu
ra nacional mexicana. 

O. conceito antr?pol6gico de cultura foi elaborado a partir do 
~onheciment? ~e sociedades pequenas, relativamente isoiadas. e que 
tinham um limitado desenvolvimento tecnológico; nelas tendía a exis
tir homogeneidade no comportamento social, nas idéias e cren~as e 
nas habilidades que cada um possuía. Construiu-se entao uma no~ao 
de cult~a que destacava o caráter harmónico, integrad~ e homoge
neo, ass1m como o alto grau de participa~io de todos . os niembros 
na cultura do grupo, até o grau que se pensava que um bom infor
mante poderla proporcionar dados sobre praticamente todos os as
pectos da c~tura de sua sociedade. Com o tempo, as transforma~0es 
do m~ndo f1zeram desaparecer aqueles redutos sociais isolados e os 
antropólogos foram obrigados a confrontar sua idéia inicial de cultu-
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ra com a realidade de sociedades amplas e complexas. Quem pode 
ser o informante da cultura mexicana? em quais de seus aspectos 
participam por igua.t o pastor de ovelhas o pescador "ejidatário" o 
habitante das cidades perdidas, o bancário, a senhora do chá com 
canastra, o grande financista ou o catedrático de teologia? Para tais 
problemas os antropólogos . ácharam um recurso,: em sociedades estra
tificadas, com culturas · complexas, existem subculturas. Isto é, cada 
setor da sociedade global possui uma forma de vida distinta em fun
~ao de sua posi~ao horizontal e verticai dentro do conjunto; existem 
aiguns tra~os comuns a todos - poucos, quase sempre de caráter 
subjetivo, como o sentir-se membro de urna nacionalidade e reco
nhecer seus emblemas -, e a cultura é a soma de todas as subcul
turas - soma harmónica e funcional, segundo pretendem alguns. 
Esta visao peca pelo simplismo e por estabe1ecer categorias descriti-
vas que nao permitem explicar a dinimica cultural. · 

Para dotar de capacidade explicativa o conceito de cultura na-
. cional, em situa~0es como a mexicana, é necessário introduzir a no~io 
de. conflito. A realidade desmente a imagem de uma sociedade harmó
nica e funcionai e nos obriga a colocar em seu lugar a de um sistema 
social em tensao, dentro do qual ~xistem oposi~óes, contrádi)6es e 
antagonismos de natureza diversa - e nao só diversidades, que é 
a única coisa que revela urna abordagem superficial e puramente des
critiva. Assim sendo, além de identificarmos todas as subculturas que 
arbitrariamente sejam possíveis .de serem identificadas, é necessário 
localizar os elementos que compóem a cultura de grupos sociais estru
turalmente antagónicos, isto . é, culturas de classe que subjazem além 
das diferen~as subculturais aparentes. S6 assim será possível entender 
a dinamica cultural de sociedades complexas e estratificadas. 

. Seria conveniente discutirmos a rela~ao entre cultura de classe 
e consciencia de classe. O problema é demasiado amplo e teoi sido 
muito pouco estudado para ser abordado agora. Vou me limitar a 
assinalar que essa rela~io existe e que na dinimica cultural de uma 
sociedade complexa e estratificada o grau de consciencia de classe 
desempenha um papel principai. A dia1ética "consciencia de classe
ideologia-cultura" fica, todavia, como um campo virgem para a . in
vestiga~io antropológica. 

Para os fins deste ensaio importa destacar uma característica 
das culturas de classe: a de que se definem e somente slo compreen
síveis dentro de um sis~ema social maior que incluí culturas de classes 
opostas. Em outras paiavras, por mais que os elementos de cultura 
de classes opostas resultem antagónicos - por exemplo, que em 
uma se oponham os valores da outra, ou que se crieril antivalores -
sua compreensio s6 é possível dentro do sistema global; suas metas, 

· suas perspectivas, sua realiza~ao somente serio possíveis e inteligíveis 
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dentro do sistema de classes. Urna cultura de clas~ - ainda que 
seja a cultura de urna c1asse oprimida a despossuída - nunca coloca 
sua realiza~áo a margem do sistema; em todo caso poderá condicio
ná-la a transforma~ao do mesmo - mas desse sistema, de seu siste
ma, daquele em que no momento está inserida, mas que de nenhuma 
maneira a abarca ou incluí em sua totalidade. · 

O problema, como assinalei, é comp1exo e nao tem sido muito 
examinado; a inten~ao deste ensaio, por outro lado, nos impede de 
áprofundar a análise. Devemos ~gora tratar da situa~áo das culturas 
indígenas dentro do esquema da cultura nacional que esbo~amos em 
linhas gerais. 

Podemos entender as culturas aborígines do México como cul
turas de c1asse, da mesma maneira que pretendem alguns autores 
assimilar a popula~ao indígena como um segmento particular de urna 
classe social nacional? 3 Da perspectiva da tese que colocamos, a 
resposta dev~ ser negativa em termos gerais, ainda que condicionada -
como tudo - as cin;unstancias das situa~oes concretas. Com ef eito, 
tomadas em seu conjunto, as culturas indígenas apresentam caracte
rísticas substanciais ·que diferem das que sao próprias das culturas 
de classe, dentro do sistema do setor dominante nao indígena da 
sociedade giobal. A diferen~a fundamental está radicada no fato de 
que as· culturas aborí~nes estabelecem. sua perspectiva histórica e sua 
legitimid~de a margem do sistema de classes predominante na socie
dade glqbal. Esta afirma~ao requer algumas considera~oes um · pouco 
mais detalhadas. 

Partamos, em primeiro lugar, de um fato irrefutável: a partir 
da conquista .espanhola as culturas indígenas tem sido culturas opri
midas, dependentes, subjugadas. Sao culturas, em urna · palavra~. de 
povos submetidos.· No largo processo, que já dura 450 anos, muitos 
povos foram aniquilados e muitas culturas desapareceram por com
pleto; as que ainda perduram tem sido profundamente modificadas. 
Como tem sido modificadas? Toma-se impossível admitir que as 
mudan~as tenham ocorrido unicamente pela a~áo de fatores internos. 
Pelo contrário: só é possível entender sua dinamica sob a ótica de 
urna situa~áo de con tato - e de urna peculiar e muito concreta forma 
de ~ontato: a situa~áo colonial onde um grupo com cultura própria 
submete, se superpóe, domina e explora a outros que possuem cultu
ra diferente. Este sistema transforma as culturas dominadas; no inte
rior destas _e como efeito da situa~áo colonial a:Igumas institui~6es e 
tra~os desaparecem, outros sao refor~ados, outros mais sao introdu
zidos ou criados e todos se reajustam. Quando pela a~ao de fatores 
históricos um sistema cultural quebra-se em suas estruturas funda-

8 Veja-se, por exemplo, o ensaio de Daniel Cazés "Indigenismo en Mexico: 
pasado y presente" en História y Sociedad, n.º 5, 1966. 
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mentais - ·como ocorreu no caso de tantos grupos pré-hispanicos -, 
o caminho é a integra~ao de seus portadores dentro da cultur4 opres
sora, se ~ta, como no caso da Nova Espanha, admite tais assimi
la~oes. 

Mas nao f oi essa, evidentemente, a história dos grupos indígenas 
que perduraram até boje. Neles as repercussoes culturais da situa~áo 
colonial se traduziram no que se · pode chamar grosso modo, de 
"enquistamento", geralmente a nível da . comunidade locaL Os grupos 
indígenas se voitaram para si mesmos e ref or~aram os nexos internos 
da comunidade; isso favoreceu os sistemas sociais que hoje chamamos 
corporados ou corporativos, que se expressam de muitas maneiras no 
interior das comunidades indígenas: em suas formas de governo, em 
seus mecanismos económicos, em sua vida religiosa e ritual, n~s obri
ga~oes que devem ser cumpridas para com a comunidade a fim de se 
manter o direito de pertencer ao grupo, e em muitos outros aspectos. 
A identidade étnica se apóia, nestes casos, na sobrevivencia de urna 
cultura submetida, de caráter marcadamente defensivo e isolado. 

A conf orma~áo corporativa da comunidade indígena nao signi
fica nem significou historicamenté que nao se mantenham nexos de 
formas variadas com a sociedade dominante; pelo contrário; como já 
se disse, sua peculiar estrutura pode ser entendida como urna resposta 
· a natureza assimétrica dessas rela~oes que a ligam com a sociedade 
· global. O que é concomitante as características das comunidades e 
culturas indígenas é o caráter (hoje vicaria[) da explóra~ao a que 
está.o sujeitas pelo resto da sociedade global. Estas formas vicariais de 
explora~ao estabelecem outra dif eren~a fundamental entre a situ~áo 
indígena e a situa~áo de classes dentro de um mesmo sis~ema: 
nomeio-as vicariais precisamente porque nao se ajustam por com
pleto as. normas das relacoes económicas caracterí~ticas do sistema 
dominante; sao apenas formas de explora~áo que somente resultam 
viáveis em virtude das dif eren~as culturais e da posicao oprimida 

• 
das culturas indígenas. Por outro lado, sao também vicariais na 
medida em que os setores da sociedade nacional que fazem uso delas 
e se beneficiam em primeira instancia de seus frutos nao sao represen
tativos do sistema económico predominante, chegando a qualificá-los 
de marginais (pensemos, por exemplo, na freqüencia com que a popu
la~áo das cidades mesticas encravadas em zonas indígenas é qualifi
cada de "feudal" no interior de sua própria sociedade .nacional); o 
que ·nao deixa que, em última . instancia, · o produto da exp~ora~ao 
vicaria! beneficie a sociedade nacional em seu conjunto, urna vez que 
entra a circular pelos canais económicos da mesma sem ter sido 
produzido por . nenhum de seus setores. , 

:e necessário assinalar que o índio nem sempre esteve sujeito 
a urna exploracao vicaria!, pois durante a época colonial, e talvez 
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também durante o primeiro século de vida independente, a forma de 
explorá-lo era medular dentro do sistema económico global colonial, 
no sentido apontado anteriormente. A medida em que a economia 
nacional se transforrnou, até cristalizar-se boje num modo de pro
du~ao capitalista em processo de industrializa~ao, a explora~ao do 
índio deixou de ser a base do sistema e foi sendo reduzida a forma 
vicaria! que boje apresenta. (Evito deiiberadamente o termo explo
ra~ao "marginal" por mais que pare~a estranho, já que numa carac
teriza~áo séria do atual sistema económico mexicano as formas vica
riais deveriam ficar necessariamente incluídas como parte do mesmo, 
se bem que nao como a forma essencial.) 

V ale a pena tentar algumas conclusoes preliminares do que até 
agora expusemos. As comunidades indígenas estáo em rela~áo com 
a sociedade nacional, mas suas rela~oes sao assimétricas ( isto é·, nao 
se dao sob a base da reciprocidade), em detrimento . das próprias 
comunidades; a explora~áo a que estáo submetiáas é vicarial em 
termos do sistema nacional dominante, mas fundamental em termos 
da economia indígena. As comunidades indígenas possuem urna cut .. 
tura própria, mas é a cultura de um grupo minoritário dominado e 
portanto é oprimida, defensiva e isolada. Diferente da cultura dos 
explorados dentro do sistell'!a dominante (cultura de classe), que 
também é urna cultura oprimida, mas que só tem alternativa dentro 
do sistema nacional; as culturas indígenas tem alternativas jora desse 
sistema, porque nao fundamentam sua legitimidade em termos da 
cultura nacional, mas sim em um passado próprio e distinto e numa 
história de explora~áo marcadamente indígenas; e foi precisamente 
por terem sido explorados como indígenas que permitiu a sobrevi
vencia de sua cultura própria e diferente. 

O DOMINADOR E O DOMINADO 

Jean Loup Herbert já tentou aplicar a dialética hegeliana do 
senhor e do escravo a realidade do índio na Guatemala; 4 aqui procuro 
segui-Io. . · 

Em essencia, coloco em primeiro lugar a inaute~t~cidade das 
culturas indígenas na situa~ao presente. A secular rela~ao colonial a 
que estiveram submetidas as culturas indígenas produziu sua aliena
~io, como a do escravo hegeliano. Sao culturas alienadas, deforma .. 
das pela persist~ncia dos mecanismos de domina~io exterior. Alguns 

4 Em seu ensaio "Apuntes sobre la estructura nacional de Guatemala y el 
movimiento de ladinización". · Rev. Mex. de Sociologta, XXIX: 4: 1967). 
5 "Consideraciones sobre el problema ·económico de la región tzeltaltzotsil", 
Am,rica lndigena, XVI: 3 (1956). 
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estudos comprovaram este fenómeno no México. Por exemplo,. Ale
jandro D. Marroquín 6 mostrou a distorc;ao da economia nas comu
nidades indígenas dos Altos de Chiapas e provou que era o resllitado 
de suas relac;óes comerciais e de trabalho com o centro mestic;o de 
San Cristóbal Las Casas. Gonzalo Aguirre Beltrán abordou o pro
blema em termos mais amplos, discutindo os diversos processos de 
domina~ao nessas comunidades por ele chamadas regioes de refúgio. 6 

Contudo, náo se faz necessário acrescentar provas para aceitar o 
fato contundente de que as culturas indígenas, oprimidas e subjulga
das, nao ~tiveram durante os últimos c¡uatro séculas e meio condic;oes 
de desenvolver sµas potencia1idades. Além disso, muitas de suas ca
racterísticas foram impostas, as vezes violentamente, de fora, e bus-

. cou-se incutir no índio uma falsa consciencia ·de si mesmo expressa 
numa maneira de se autodefinir nao em termos de sua própria cultura, 
mas sempre em relac;ao e contraste a cultura nacional. ·A culturé\ 
nacional intentou apropriar-se inclusive do passado indígena e faze-lo 
seu; nao só se nega o índio de boje: ele é também despojado de seu 
passado e se pretende que, para recuperá-lo, deixe de ser índiot 

· Mas aqui se expressa ~ a dialética do senhor e do escravo. Ao 
alienar as culturas indígenas, ao tomá-las inautenticas, a cultura na
cional se auto-aliena e na mesma ·medida torna-se. inautentica. O 
destino do dominado nao é alheio ao do dominador; ambos estao 
irremediavelmente unidos e nao existe a reden~ao do senhor sem a 
reden~ao do escravo. A cultura nacional também está distorcida por 
sua relac;áo de dominac;ao com · as cultu.ras indígenas; enquanto sub
sistir esta rela~ao,. tampouco poderá alcanc;ar sua autenticidade. 

A inautenticidade da cultura nacional· prende-se, de um lado, a 
sua rela~ao alienadora com as culturas aborígines, e de outro lado 
a sua rela~áo igualmente assimétrica, neste. caso em posic;ao subordi
nada a ·metrópole imperialista. A existencia de subculturas e sobretudo 
a presen~a de culturas de classe dentro do sistema nacional representa 
de outro m~do, para a natureza de suas contradic;óes e· de su~ ~ina
mica, · a única perspectiva de alcan~ar no futuro sua autent1c1dade 
como cultura nacional. 

Mas restringindo-nos ao problema que nos importa, o que cabe 
concluir da relac;ao dialética entre as culturas nacional e indígena é 
que seu estado atual é alienador para ambas, ainda que de urna ~o~a 
distinta para cada urna delas. E que a liberac;áo das culturas abongmes 
é condi~ao nao só para que estas alcancem sua expressao ple!1a e 
autentica - 0 que é óbvio - mas também para que a cultura nacional 
avance pelo caminho de sua liberac;áo até a conquista de sua auten
ticidade. 

'1 Regiones de Refugio, Ill , México, 196i . 
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INTEGRA~ÁO OU AUTONOMIA? 

Na perspectiva adotada aquí, o problema indígena adquire urna 
fisionomía bastante diferenciada daquela do _ indigenismo oficial. Tem 
sentido falar da integrac;ao do índio como seu único caminho de re
den~ao? O senhor assimila o escravo tomando-o também senhor, 
sem antes ter rompido com a rela9ao de escravidao? Chegaremos 
todos a ser senhores, quando precisamente o senhor existe somente 
pela existencia do escravo? 

A resposta já se encontra implícita nas perguntas. Todavía, <leve
mos tomar algumas precau96es antes de nos interrogarmos legítima
mente sobre a possibilidade da integra9ao ou nao do índio a cultura 
nacional. Essa medida seria o rompimento do caráter assimétrico das 
relac;oes que mantem a sociedade nacional com as comunidades indí
genas, a destrui~ao a partir da base das formas de explorac;ao a que 
estas estao submetidas, sejam ou nao vicariais. E quando essa medida 
tenha sido tomada, a própria pergunta carecerá de significado, porque 
nem as culturas indígenas nem a nacional serao entao as mesmas 
de hoje. 

Nao é possível valorar as atuais culturas indígenas, nao é pos
sível julgar sua capacidade para sobreviver enquanto tal no mundo 
moderno, nao é possível condená-las como abortos da história - o 
que afina! de contas faz, queira ou nao, o indigenismo - sem antes 
eliminar a pressao que as _oprime, distorce e falseia, sem antes 
liberá-las. 

A melhor. postura do indigenismo oficial coloca a integrac;ao -do • 
. índio como um passo para a transforma9ao da sociedade nacional, 
como um recurso a mais para acelerar a mudanc;a de suas estruturas. 
Pensa-se que o índio nao pode contribuir para essa tarefa enquanto 
permanecer como índio, is to é, como "o outro", como alheio; sua 
capacidade de ac;ao e sua perspectiva de libera9ao estao em sua me
xicaniza9ao total, quando entao poderá lutar em termos das contra
di96es internas e próprias do sistema nacional. Em sua situac;ao atual 
- continua este raciocínio - o índio que objetivamente pertence a 
classe explorada e submetida do sistema nacional tem urna falsa cons
ciencia dessa situac;ao e nao consegue adquirir sua verdadeira conscien
cia de classe. O processo de educa9ao, que mudará sua atitude e sua 
mentalidade - concluí-se - -, é positivo para o índio na medida em 

, que o · ajuda a desembarac;aI-se ne sua falsa consciencia - sua cons-
' ciencia ·de índio, isto é, sua identidade étnica. 

. P'ois_ bem, ainda que tenha mencionado os argumentos principais 
pelos quais, no meu entender, a situac;ao objetiva do indígena nao 
seja a exposta no raciocínio indigenista anterior, vale a pena assinalar 
um outro ponto. Diz respeito ao caráter etnocentrico e a manipulac;ao 
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do índio pela sociedade nacional, que estao implícitos nesta colocac;ao: 
nao há mais futuro para o índio, ele depende do que for decidido 
para a nossa sociedade. De outro modo, e em func;ao disto, fazemos 
do índio um recurso a ser incorporado para o alcance dos fins de 
nossa sociedade. Negamos por completo a populac;ao indígena o direi-

. to historicamente estabelecido, de decidir por si mesma sobre seu ' . 
próprio destino - mas isto nao ocorre só na prática, mas também 
dentro de urna tese supostarn~nte liberadora. 

Até onde avanc;ar por outro caminho? Ern primeiro _lugar, <leve
mos matizar qualquer proposic;ao. A afirmac;ao de que nao há urna 
mas muitas culturas indígenas no México já se tornou lugar comurn. 
(Neste ponto, certamente, valeria a pena estudar até que ponto muito 
dessa atomizac;ao é resultado do processo colonial e, nesse caso, em 
que medida é factível a restituic;ao de unidades sociais maiores urna vez 
destruída a relac;ao assimétrica com a sociedade nacional.) A documen
tac;ao etnográfica disponível mostra que a situac;ao é muito diferente 
no interior das diversas etnias. Nao é possível tentarmos sequer um 
re~umo conciso do panorama, mas faz-se · necessári? assinalar alguns 
critérios que serao fundamentais em qualquer anáhse do mesmo. O 
demográfico é um deles ; a continuidade e a extensao da área ocupada 
por urna mesma etnia; o grau em que cada cultura incorporou sistemas 
conectados com a tecnología moderna; as formas concretas pela qual 
cada etnia se relaciona com o resto da sociedade global . Com estes 
e outros critérios significativos · será possível visualizar quais etnias 
mantem condic;óes que fundamentem sua autodeterminac;áo, e quais 
requerem elementos e restituic;óes da sociedade nacional para aspira
rem a autodeterminac;ao e, finalmente, quais f oram de certo modo 
abatidas pelo sistema colonial que somente tem por perspectiva histó
rica seu desaparecimento e a assimilac;ao de seus membros pela socie
dade nacional ou por outras etnias ·consolidadas. Tudo isto, insisto 
em enfatizat, previa a ruptura do sistema de explorac;ao dos· grupos 
indígenas por parte da sociedade nacional. 

Evidentemente chegamos a urna conclusao iniludível: a perspec
tiva de um estado pluricultural para o México. Seria incompatível a 
presenc;a de diversas identidades étnicas com a idéia de urna s6 pátria? 
Sao mutuamente excludentes a pluralidade cultural e a participac;á:o 
numa pátria cornum? Entendo que a realidade atual e a hist6ria ~fe
recem muitos exemplos que respondem negativamente a essas questoes. 
Cabe lembrar, em primeiro ·-lugar, que as sociedades .gra~des e com
plexas, estratificadas, apresentam em todos ,os ca~os d1ver_s1d~de cultu
ral tanto em sentido horizontal (culturas regiona1s e/ ou loca1s) como 
vertical (po"r estrato~ e classes). A unidade da cultura nessas socieda-
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des nao é nem homogena e nem harmónica e estática, mas dinamica 
e contraditória. A diversidade cultural, em si mesma, nao é incompa
tível com a idéia de na~ao. 

Pois bem, vimos que as culturas indígenas do México distinguem
se das culturas de classe, pois podem tra~ar sua perspectiva de reali
za~ao futura a margem da sociedade naciona1; este pareceria ser o 
argumento contra o da unidade nacional com persistencia de etnias 
diferentes. Todavía, o que condiciona, num momento dado do pro
cesso histórico, a própria perspectiva de um grupo étnico, diferente 
do projeto da sociedade nacional dominante, é precisamente sua situa
~ao de grupo e cultura dominados, submetidos, explorados enquanto 
índios. A libera~ao das etnias minoritárias do sistema de rela~óes 
assimétricas a que estao e tem estado submetidas por parte da socie
dade dominante resulta ser urna condi~ao prévia · para a estrutura~áo 
de um estado-pluricultura1. 

Desde que se estabeieceu o regime colonial, a sociedade domi
nante no México sofreu profundas transf orma~óes: alcan~ou sua in
dependencia política, realizou urna reforma liberal e urna revolu~áo 
agrária, o que modificou seu próprio embasamento. Ao longo desse 
processo, o índio permaneceu e somente se. ressentiu de diversas 
formas do efeito disso. Algumas foram mudan~as reais (a restitui~áo 
de terras, por exemplo), mas outras se limitaram a mudan~s na 
forma pela qual a sociedade dominante concebia o . íhdio (a igual
dade jurídica e a cidadania plena, tomando como . exemplo), o que 
em quase nada transf ormou realmente as comunidades· indígenas. Além 
disso, muitas mudan~as da sociedade dominante foram contrárias aos 
interesses indígenas - como a desamortiza~áo de bens de maos mortas, 
que destruiu a base territorial de muitas comunidades. Vem a lem
bran~a a situa~ao que expunha claramente o vice-rei 'Dom Luís de 
Velasco em 1559: "As duas repúblicas de que este reino é constituído, 
espanhóis e índios, tem entre si naquilo que é seu govemo, aumento 
e estabilidade, grande repugnancia e dificuldade porque a conserva~áo 
daquela sempre parece ser a opressao e a destrui~ao desta". 7 Em 
o u tras palavras, as transf orma~0es da sociedade dominante deram a 
esta, historicamente, urna maior capacidade expansionista que se rea
lizou a custa da popula~ao indígena e que, em muitos casos, levou a 
descaracteriza~áo total e ao desaparecimento das comunidades. Esse 
é o caminho que se segue e que informa a política indigenista, em
presa cuja magnitude limitada obedece, primeiramente, antes de ~ais 
nada, a expansao do sistema dominante. Aqui, o que interessa, em 
todo caso, é que as comunidades índigenas sofreram os efeitos das 

7 Citado por Charles Gibson : Los aztecas bajo el domínio español, México. 
1967. 
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mudan~as na sociedade dominante, mas que essas mudan~as sao ·trans
f orma~óes alheias, nao próprias, que as afetam de forma diferente . 
daque1a sofrida pelos demais setores da sociedade dominante. J á assi
nalei anteriormente como a exp .. ora~áo do índio boje é vicarial em 
t~r~os do siste~a económico dominante e como, por sua vez, é defi
nitiva e essenc1al em te~os da comunidade indígena, para a qual 

· neste aspecto o desenvolv1mento do setor majoritário da sociedade 
global nao significou nenhuma altera~ao nos mecanismos que a sub
julgam. Por isso, precisamente, o projeto da popula~áo indígena é 
~este ~omentq ~is~into /do projeto da sociedade nacional: porque sua 
hberacao desta última e urna etapa necessária e prévia. · 
. . Urna vez conquistada sua libera~áo, a perspectiva de uiµa nacio
nah~ade comum ton:ia a . se apres~ntar, mas entáo é viável, sem que 
as dtferen~as cultura1s se1am obstaculos - nao porque nao existam 
mas porque existirao sem o sistema de rela~oes assimétricas que 'hoj~ 
as enquadra. O problema para criar· urna nacion~dade cotnum nao 
resi~e, pois, .na plurali~~de cu~tural, mas na explora~ao ~ na subju-
gacao de entidades soc1ais com cultura diferente. · 

A CRITICA COMO FUNDAMENTO DA UTOPIA 

Como se situa dentro deste esquema a antropologia social? Até 
hoje, em termos do indigenismo que ve o problema indígena como 
um problema ele acultura~ao, o antropólogo resulta ser o especialista 
chave: ele pode compreender 3$ culturas indígenas e apontar os ca
minhos de acao que consideram aceitável para as comunidades e que 
alcancem, entao, as finalidades da sociedade dominante com o menor 
grau possível de confiito e tensáo. 8 Dito com palavras menos elegan
tes: é um técnico em manipular índios. Sua fun~ao é instrumentar a 
a~ao da sociedade dominante nas situa~oes interculturais para que 
alcance maior exito com maior rapidez. Para isto aprende a conhecer 

· quais sao os' recursos fundamentais das comunidades indígenas e como 
podem ser 'manejados a vontade do exterior - isto só na teoria, 
porque na r~aiidade da a~áo indigenista fez-se do antropólogo um ad
ministrador, fun~ao para a qual nao está profissionalmente capacitado. 

Nesta situacao, o antropólogo mexicano é um especialista em 
-culturas aborígines; seu enfóque preferencial é o estudo de comuni
dades e chega, quando muito,, a tentar urna visáo regional; sua ótica 
tende a ser funcionalista, isto é, reafirmou a rela~áo recíproca . entre 
todos os aspectos da cultura já que .esse método permite, em certo 
nível, prever repercuss0es secundárias causadas por urna inovacao ou · 

8 Alfonso Caso: Indigenismo, México, 1958. 
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encontrar fatores indiretos mas importantes que se opoem as mudan
~as que se des·ejam introduzir. Numa palavra, seu problema é a co.nru
nidade indígena, nao a sociedade global. 

Pois bem, ao seguirmos as idéias expressas anteriormente toma
-se óbvio que a perspectiva da antropologia social no Méxi~o seria 
?ut~a muit~ diferente. Em, primeiro lugar, o conhecimento dos grupos 
1~d1genas so se to~a poss1vel ao levarmos em conta o processo histó
nco de sua opressao por parte da sociedade dominante. A "funciona
lidade" das culturas aborígines nao pode ser mais vista como urna 
expr~ssao harm?nica, mas sim como um resultado dialético da rela~ao 
dom1nante-dom1nado. Sua compreensao exige o conhecimento de 
ambos os termos dessa contradi~ao e nao só a do segmento dominado: 
eis aqui o ponto crucial. 

Com efeito, o que ocorre ao se ampliar dialeticamente a visao 
do índio? Primeiramente, a perce~ao de nossa própria sociecÍade. 
No. passado, ~ .~tnologia - mae do que boje se chama antropologia 
social - def1n1u-se como o estudo dos povos classificados como 
')~rimitivos" . Era a investiga~ao sobre "os outros", os alheios. Era 
utd para que melhor nos compreendessemos, mas somente por con
traste, por revelar· modos distintos que tomavam conscientes nossas 
p~óprias peculiaridades. Ainda quando se produziu a expansao colo
nial, os etnólogos continuaram dedicados a sua minuciosa tarefa de 
ir armando o .inventário. das culturas diferentes da Europa Ocidental 
- que constituía, de algum modo, o parametro universal, a medida 
e o p~nto de referencia ~e todas as demais culturas. Fez-se abstra~ao 
do reg1me colonial até que este come~ou a desfazer-se: somente, entao, 
viram alguns a necessidade de ampliar sua visao do campo social e 
entender a situa~ao colonial em seu conjunto. Mas, ainda assim, o 
ponto de partida, o que se desejava explicar, continuava sendo "o 
outro", e "o nosso" somente era considerado enquanto fosse impres
c~ndível para compreender "o outro", nunca como um problema em 
s1 mesmo. 

~ indubitável a necessidade de se conhecer a gama completa 
da experiencia humana; além disso, é urna tarefa urgente, - mais do 
que muitas outras - que o etnólogo ou o antropólogo social deve 
sempre cumprir. Mas na medida. em que nao se trata somente do 
conhecimento, mas de um conhecimento que <leve se manifestar em 
formas de a~ao sobre o u tras culturas, como no caso do indigenismo, 
a responsabilidade do antropólogo adquire certas características. Nao 
se pode aceitar como dadas, simplesmente, a sociedade e a cultura 
próprias, nem é pertinente ve-las som~nte como urna referencia frag
n:ent~da, ~ara a melhor compreensao do indígena. Ao postular a rela
~ao dtalehca que une as comunidades indígenas a sociedade global, o 
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antropólogo depara-se indefectivelmente com urna op~ao muitó mais 
radical: a de julgar sua própria sociedade e sua própria cultura. 

Nao sigru.fica dizer simplesmente que o conhecimento do alheio 
nos_ aj~de , a compreender o próprio. Significa que, no caso da popu
la~ao 1nd1gena, esta se acha ligada a nossa sociedade da mesma 
forma que o escravo ao senhor, e uro nao pode ser compreendido 
sem o outro - mais ainda: nao existe como tal sem o outro. O conhe
cim.ento das comunidaqes indígenas revela realmente nossa própria 
~oc1e?ade - e nao exatamente áquelas facetas que mais gostamos de 
imaginar, contemplar ou mostrar. Somos revelados como o senhor e 
nao como "o outro". Achamos nossa cultura alienada por sua rela<;ao 
dominante frente ao índio. Compreender verdadeiramente o escravo 
significa compreender, também, a aliena<;ao do senhor. 

Decorre disso que a antropología, ainda que estritamente ocupada 
com o índio, nao possa mais evitar a análise crítica da sociedade do
minante. Na circunstancia mesma do indígena, encontra o primeiro 
fundamento da crítica. Porque urna vez revelada nossa própria socie
dade, urna vez exibida a aliena~ao de nossa cultura, a posi~ao do 
antropólogo nao pode ser senao crítica a respeito de ambas. Ressalto 
isto somente ·para dar urna fundamenta~ao concreta, neste caso a um 
princípio de validade geral sobre· a fun~ao social do intelectual: a 
de expressar a consciencia crítica de sua sociedade. A etnologia, de 
quem um especialista disse há pouco tempo ser urna das muitas vias 
de escape, que a cultura ocidental abría para alguns de seus m.embros 
inconformados, cai desse · modo em sua própria contradi~ao, com
pelindo os antropóiogos a se situarem do lado oposto frente a sua 
própria realidade, obrigando-os a assumir sua responsabilidade. 

A visao crítica da cultura e sociedade próprias nao pode ser 
fragmentada, nao pode limitar-se aos aspectos mais obviamente deri- · 
vados da aliena<;.áo que resulta da domina<;ao sobre o índio. Este é 
apenas o início do caminho para quem, como o antropólogo, chega · 
a enfrentar sua própria realidade sóciocultural a partir do indígena. 
Sao muitas as maneiras e muito diversos os mecanismos pelos quais 
esta nossa realidad e se acha alienada, e se faz necessário entende-Ios 
todos para um entendimento cabal de qualquer um deles. As contra
di~oes da sociedade dominanté nao se esgotam em sua rela~ao com 
o índio - vimos como essa rela<;ao é vicaria! em termos da economia 
dominante; além disso, a contradi9ao com o indígena nao poderia 
ser explicada do angulo de nossa sociedade senáo como parte dialética 
de suas próprias contradi<;oes internas e por sua situa~ao determinada 
dentro do sistema de domina~ao imperialista. Todo esse complexo 
irracional de contradi~óes deve ser submetido a crítica mais rigórosa 
e, por isso, mais radical. Nessa tarefa, ' a antropoloiia social tem 
um papel a cumprir. 
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Ao colocar em evidencia a irracionalidade de muitas estruturas 
atuais, ao demonstrar que outras nao sao necessádas a nao -ser por 
mera contingéncia - sendo portanto,· irracionais -, ao 1nostrar o 
seu caráter gratuíto e errático, faz-se crítica mas, também, cria-se a 
utopía. :E:. a. confrapartida inevitável da crítica, a a~ao construtiva, 
a gesta9ao de modelos que eliminam na raiz as deficiencias do· pre
sente cujas causas e dinamica foram percebidas. A utopía e a orga
niza~ao de an'tivalores onoe o marco va1orativo vigente de1nonstrou 
sua ineficácia hist_órica, é a imagina~ao de novas e melhores formas 
de se fázer as coi&as, de se fazer a vida. No .forjar da:s utopías, a 
etnología ~em . muit'o que con~ribuir. porquanto seu campo abarca 
a multipiicidade da experiencia humana, registra as alternativas que o 
homem viveu; demonstra a viabilidade de tantos projetos quant~s sao 
as sociedades existentes com cultura distinta. Ternos muito que apren
der co.1n os índios, .coro "prímitivo's'' de todo o IJ1Undo. 

EM BUSCA DE OM PROJETO PAllA A ANTll.OPOLOGIA SOCIAL .NO MÉXICO 

As coloca96es feítas no decorrer deste ensaio nos conduzem a 
urna revisao do que a Antropología pode e deve fazer no marco 
contemporaneo do México. 

Existem tar~fas genéricas, de realizac;ao indeclinável para qual
quer disciplina; na etnologia, o registro cabal das ·diversas culturas e 
subculturas dos grupos . que formam a sociedade global. A perspectiva 
histórica - o conhecimento de seu desenvolvimento, de suas . mpdi
ficac;óes a través do tempo, . e c;los principais fatores que denlm lugar 
a essas mudan~as -. é indispensável, e sobretudo em ·situa~oes nas 
quais, como·na mexican_a, por sorte se disp~e de um acervo docurnen_
tai impressionante, mesmo .levando-se em conta perdas e desaparecí_. 
mentos constantes e o descuido em que se encontram muitos arquivos, 
nao .ternos porque-nos · 1imitarmos a urna visao estática, . a uro si'mples 
corte no tempo, quando· podemos conhecer muito do problema em. 
seu conjunto e obter urna · perspectiva dinamica mais rica e sugestiva. 

Pois bem. Essa tarefa, aceita geralmente por todos· os . antropó
logos, nao. responde de maneira total as . necessidades dq mo~~nto,, 
nem esgota a r~sponsabiá.dade presente do · antropólogo social. Para 
dar conta de sua tarefa este necessita nao só identificar e estudar os 
grupos con1 cultura distinta, mas também, ·entender a natureza dos 
nexos que os un.em. E isto nao unicamente em te~mos de rela~6es 
bilaterais, mas no conte~to de urna estrutu~a global que é mais do 

· que a simples somatória· dessas reíac;óes. Em outras palavras, o an
tropólogo <leve adquirir ferramentas conceituais que agora . náo fazem 
parte de seu treinamento aca.demíco, sobretudo. aquelas que permitem 
entender o funcionamento e a organizac;áo de sociedades ·amplas. 
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~omplexas e estratificadas - especialmente de : seus mecanismos de 
poder ..:._,, que. serao o tnarco onde se situará o estudo detalhado 
de grupos particuiares. Nao · s~ trat3: de substituir o objeto tradi
cional de estudo da etnología - · grupos circunscritos espacialmen~e, 
corn culturas distintas - mas de .dotar éstas investigac;óes de urna · . 
perspectiva mais ampla, mais cóerente e explicativa, ªº n1esmo tempo 
que possibilita a aber.tllra' a antropologia da-abordagem de. problemas 
numa escala social muito maior. · · · 

Em outro ensaio 0 , escrevi sobre o processo de redu~ao do campo 
de estudo da antropología : quán~o mais remontamos seu objeto de 
investigac;ao no tempo, maior e mais con1plexo ele se· torna. O arqueó
.lego nao es tuda a.deias: es tuda civltizác;óes de sociedades classistas, 
com cidades e com .estratos sociais altamente especializados que pro
d,uziram desenvo1vimentos intelectuais riquíssimos. De outro modo, 
o .etnólogo que estuda cultu~as vivas limita-se em geral ·ao conheci
mento de urna aldeia ou de urna pequena regiáo e' deixa de l~do a 
investiga~ao da sociedade global envolvente. Todavía, ·nad'.l impede 
voltar de novo a atenc;ao para esses problemas maiores. Como vimos, 
isto nao só é desejável como também absolutamente ir:tdispensável, 
ainda que seja para compree~der a comunidade local. . ' 
· ·Até a·qui teríamos urna antropología mais racional e melhor es

trututada, capaz de realizar urna 'descri~ao dos fenómenos. sociocul
turais no Mé.xico de hoje. Mas _esta antropología, sem urna visao 
crítica, seria de qualquer maneira ineficaz para compreender aquilo 
que ,descreve e chegar ao ,.que realmente acontece. Essa visao crítica 
son1ente póde ser produto de -urna vontade. de . anáfíse · independente, 
derivada .da aceitac;ao de . um compromisso social. Por compromisso 
en ten do aqui a decisao de qu~ o conhecimento adquirido esteja ·a 
serv~~o da libera~ao do homem (mas náo do homen:t ero abstrato : 
do ho.mem .concreto, histórico, do homem de nossa própria socíedade 
·em primeiio lugar, por estar mai~ próxima e porque a a<;ao dela está 
vincula~a . dír~tamentc µ. respónsabilidade de seus próprios integran
tes). As 'mil maneiras de aliena~ao do hon1eit1 . sao nosso desafio e 
definem nosso compromisso; ·nossa própría aliena<;ao, a da sociedade 
a que pcrtencemos e a cultura de que participamos, conforme o marco 
imediato e concreto no qual esse comprotnísso deverá se expressar 
como a<;áo. Náo existe um m.6do de lib~i:a~ os outros se. permanecemos 
~scravos - ou senhores -.; nao ~xiste forma de redimir o índio se 
nao liberarmos nossa própria &ociedade, desalienando nossa cultura. 
Para isto se deve contar com a análise crítica que a antropologia pode 
fazer da realidade · socioculturaL Esse é seu compromisso. 

11 "La An tropología Social en México. Ensayo sobre sus nuevas perspec tivas" 
· Anales de A ntropología (UNAML. Vol. VIT. México . 1970. 
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INDIGENISMO, DIALÉTICA E CONSCIENCIA ÉTNICA * 

. , 

M IGUEL A. BARTOLOMÉ E SCOTT S .. ROBlN SON 

Traduc;io: Edson Passeti 

" A d ialéti<:a ·consciencia de clas~e-ideologié!·Cultura · presta
se como um campo virgem a inv~stiga<;ao antropológica". 

G. _Borifil Ba~alla ( 1970: 48) 
. .. 

" A libera~ao se contradiz desde o princípio, caso nao tenha 
nada a o ferecer as· etnias a nao ser ocidentalizá-las ·mesmo 
sob o signo do socialismo." · · 

K. Lenkersdorf ( 1972: 3 ) 

·· .. . a liberac:;:ao das populac:;:óes indígenas deve ser realiz.a· 
da por elas próprias, ou nao é liberac:;:ao." 

Declara<;ao de Barbados ( 1971 ) * * 
Quase dois anos depois de ter particip.ado do simpósio sobre 

rela9oes interétnicas na América . do Sul - sin1pósio que produziu a 
controveriida Declarac;ao oe Ba.rbados ( 1972: passim) -· advertimos 
que frente as necessidades da ac;ao prática em contextos nao .especí
ficamente indígenas, sente-se falta de urna lin~a teórica explícita que 
pcssa . servir de m~rco referencial para esta práxis. Quando ·esta linha 
teórica existe, a·o fundar-se em modeios conceituais externos a reali-. 
dade indígena, nao deixa de ser outra forma, talvez mais sutil e mais 
perigosa, de etnocídio : "para liberar os indígenas ternos que acabar 
com eles", tal é; em suma,. o modelo que orienta numeroso_s grupos 
do indigenismo progressista nas Américas. Falam de preservar os 
valorés culturais indígenas, lJ.las isto nao passa de urna atitude retórica 

"' / ournal de la Société des Americanistes, Tome LX, París, 1971. 
•• 1.W.G.J.A. Oocument , Copenhague, 1972 ; De l'Ethnocide, U.G.E .. París. 
JQ72. 10/ 18. n." 711 . pp. 419-429. 
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visto que nenhuma e,stratégia para a · a<;ao é apresentada. Este artigo 
pretende ser urna aproxima<;ao as linhas de a~ao possíveis, assim 
como urna c1arificac;áo conceitual das contradic;oes que impiicam 
certas atitudes "revolucionánas" do nosso momento histórico. 

Ao se definir o indigenismo contemporaneo corno urna filosofia 
social da práxis colonialista, acreditamos ser necessário apreciá-lo 
enquanto teoría · e ac;ao concreta dentro de urna perspectiva histórica 
nacional e continental. Sua trajetória histórica manifesta urna série 
de transformac;óes sucessivas do posicionamento teórico e das práticas 
no campo do indigenismo. Isto se coloca como um fato lógico e pre
visíve1 quando aceitamos o valor e a func;ao da dialética como reora 
·explicativa da história humana. Por este parametro, vemos a dialétÍca 
atuar na história como símbolo ou metáfora. NoutTo nível a ve1nos 
atuar como referencia ªº processo cii-namico da transformac;ao con..: 
tínua da humanidade. Em ambos ·os níveis, a dialética se refcre .nestes 
momentos a urna realidade que é percebida metaforicamente. Seouindo 
este fio condutor verifica-:se que a percepc;ao do "problema indfgena" 
- e sua · instrumentalizac;ao· político-administrativa-eclesiástica ;___ tem 
variado concomitantemente a história da intérac;ao étnica. Esta pro
vocou um reconhecimento diametralmente oposto ·do problema em 
distintos países e regioes de acordo com as situa~óes contextuais 
e~pecíficas. Como correlato do exposto, é mister .analisar o indige
nismo como um processo histórico-ideológico intin1amente relacionado 
com a expansao do mundo ocidental-capitalista no meio indígena. 

A gera<;ao mais recente do pensament~ indigenista representa 
urna mudan~a significativa, mas . nao necessariamente radical no indi
genismo. A análise sócio-histórica deve incluir. urna avalia~ao das 
transforma~oes das estruturas das propostas · ideológicas indigenistas. 
Desta forma, vemos. que o novo indigenismo nao é mais que outro 
exempJo da consci.encia sócio-histórica do homem cultural refletindo 
sobre urna. situa<;ao s.ócio-bistórica, a indígena, de forma distinta e 
nem s.empre alheia. Frente a esta problemática, nossa perspectiva 
antropológica segue . sendo, como ~empre foi, urna alternativa intelec-· 
tual do di•ema ~a defihi<;ao d·a consciencia· histórica dentro ~e teorías 
culturalmente valorizadas e valorizantes. . '"" 

· · Ao incorporar urna visao materialista mecanicista do momento 
histórico, a n<;>va visao indigenista (resultado de sua íntima, mas dr·a
mática, .relac;ao com as ciencias antropológicas ) poderemos cor;npreen
der ma1s claraménte um dos aspectos relevantes da problemática 
contemporanea. O indigenismo em geral representa, e seguirá repre
sentando, um aspecto da linguagem simbólica da sociedade ocidental 
e dominante, nccessário para pelo menos perceber e tratar urna reali
da~e sócio-hi~tórica alheia a ·si mesma. O indigenismo, · pois, nao é 
ma1s que a altena<;ao ideológica da realídade indígena . . Ternos, as~im , . 
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que o mundo indígena, dentro da polemica indigenista atual, : segue 
sendo visto com categorías estritamente · materialistas, entre as quais 
nao figura o fator ideo1ógico cultural. Por suposto, dentro dcsta ati
tude, . resulta lógica e compreensível a falta de um modelo anaiítico · ._ 
da realidade superestrutural indígena. Nossa perce~ao do problema · 
é que esta realidade superestrutural é a que faz com que as sociedades 
indígenas nao encontrem uma imbric~ao muito ciara dentro do ~s
quema histórico da Iuta . de classes. Apesar disto, o marco referencial 
ideológico-histórico do novo indigenismo trata de for~ar sua inclusao 
no mencionado esquema classista (veja-se a lamenta~ao . sobre a con-

. fusao de "fenomenos economicos com fenómenos cu.turais'·' na teoria 
integracionista. Herbert 1970: 1~2) . · , . . 

A visáo m~terialista-mecanisc1sta, no entanto, também esta su1e1ta 
ao processo dialético ( reconhecer a diaiética mas nao seu mecanismo 
é compartilhar urna filosofía social incompleta). Fatos .etnpíricos no 
campo da lingüística nos obrigam ·a considerar que o . pensamento 
humano (o qual é, entre outras dimensoes, sempre histórico) opera 
através de códigos simbólicos, sujeitos a urna contínua comprova~io 
é descomprova~áo concret~. Estes códigos simbóiicos ao organizarem 
a realidade e ao organizarem-se em su~restruturas cobram urna certa 
independencia sobre as condi~0es materiais que condicionara sua · 

· existencia. Cremas, portanto, necessário e correto atribuir a superes- ·. 
trutura cultural validez e significado similares as rela~oes e modos 
de produ~áo. . . 

O fator ideológico é· parte de nossa v1sio de soc1edade e de 
sua história, posto que nao a podemos perceber de outra maneira. 
Nao somente pensamos filosoficamente dentro dos códigos e l~ngua
gens simbólicos ·de nosso momento, mas também atuamos sobre a 
realidade percebida em fun~io das bases ideológicas de · nossa per
cep~ao. O resultado lógico desta situa~ao expressa no indigenismo · 
contemporaneo tem sido a falta de habilidade para interpretar ( ou 
tentar compreender) as distintas ideologías .indígenas. C~mo o !11odelo 
estritamente materialista recha~a ou subestima o f ator ideológico cul
tural na anáiise científica, é impossível esperar urna considera~ao d~s 
sistemas cosmológicos indígenas como indicadores do perímetro exis
tente entre culturas distintas e das possíveis linguagens que permitam 
sua compreensao. Nao queremos insinuar que ? fator . ideológico d~
termina o processo e o . contexto das rela~oes 1nterétn1cas, mas. ass1-
nalar as distintas alternativas para compreende-las em sua tota~1d~de. 
Isto nao excluí critérios tais como a composi~áo de classe do· 1nd1ge
njsmo nem os interesses económicos da sociedade dominante frente 
as minorías étnicas. \ . 

Caso retrocedamos na aJtálise, veremos que a primeira gera~áo 
do indigenismo moderno ( Gamio, Caso) , utilizando a análise antro-
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pológica de sua época, nunca resolveu o problema da defini9áo do 
"índio e su~ cultura". Realizou-se urna interpretac;áo com enfase 
positivista da situa9áo indígena, o que gerou, como c~nseqüencia, um 
juízo pejorativo. Através da instrumentaliza9áo do dualismo "pensa
mento mágico/pensamento científico", a cuitura nao foi interpretada 
como um modelo dialético infra-estrutura/ superestrutura. Como resul
tado, a a9áo indigenista, através de sua inser9áo do "desenvolvimen
to" dentro das alternativas capitalistas, comec;ou a transformar-se num 
agente de decultura9áo do indígena. 

Por outro lado, o indigenismo contemporaneo levou em conta 
o contexto colonial do indígena atual, mas se baseou dialeticamente 
em sua gerac;áo anterior, evitando desta forma confrontar o fator 
superestrutural com fenómeno válido e verídico e, em certas circuns
tancias sociais, determinantes da organiza9ao humana. Reconhecemos, 
também, . urna premissa implícita e por certo normativa no novo po
sicionamento indigenista : o rechac;o de um modelo de coexistencia 
c~l~ural nu~ .~uturo h~man? º. qu~ ~e ma.nifesta na corrente majori
tana de op1n1oes relativas a "1nev1tavel" 1ntegrac;ao do indígena. 

Outra tendencia qualifica o indigenismo atual como resultado 
de urna concepc;áo evolucionista unilinear errónea frente ao suposto 
fato de que "o índio atual é produto da cultura ocidental através de 
um processo de conquista" (Warman 1970: 92). Devernos advertir 
que esta afirma9áo é também fruto de urna visáo incompleta, que nao 
pode aceitar o fato da conquista económica nao significar /pso-f acto 
conquista id_eológica. :S isto que se observa na sobre\'.ÍV~ricia :de -formas 
ideológico-culturais tradicionais apes~r de sécu!os de ·domina~áo~ tais 
como a atual ritualizac;ao. da agricultura indígena nao obstante a 
capitalizac;áo da produ9áo: Como assinala Lenkersdorff ( 1972 b), 
as relac;óes económicas os tem integrados determinantemente, mas as 
relac;óes culturais seguem dominantes dentro das etni~s. Esta tendencia, 
a qual se adjudica um evo.ucionismo multilinear~ é a crítica mais 
refinada do indigenismo contemporaneo (os críticos formam parte 
do conjunto indigenista histórico a partir de suas críticas). :S contra
ditório, sem dúvida, com o processo de liberac;ao apoiado por esse 
mesmo ponto de vista. A evoluc;áo das sociedades indígenas contem
po.raneas pode ser multilinear, mas. sua compreensáo requer urna re
onentac;áo da análise global referente a este processo histórico. 

Vimos, assim, que o critério de explorac;áo classista disf ar~a e 
~va_?e a questao da distin~áo: etnias e/ ou classes. Ao incorporar ·o 
1~d1gena em um marco teórico de explorac;áo capitalista perde-se de 
vista o fator cultural que é o que permite estabelecer a diferenc;a 
entre ~tnias e o conceito de classe manejado pela ciencia/ consciencia 
do oc1dente. A consciencia étnica nao é necessariamente consciencia 
de classe. A consciencia étnica é a no~áo de pertencer a um grupo 
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identificado a partir da participa~áo num código cultural comum. A 
consciencia política ( neste caso) é a consciencia de ser explorado 
por pertencer a esse grupo explorado. Torna-se claro, entao, que o 
conceito de classe nao sintetiza em toda sua complexidade a realidade 
política indígena. Por nao ter feito esta distin~áo teórica, o indigenis
mo e seus críticos mais severos tem sido agentes sistemáticos da 
deculturac;ao, isto é, da desintegra~ao das minorías étnicas enquanto 
tais, impedindo-lhes, portanto, o acesso a própria identidade política. 

O propósito declarado pelo neo-indigenismo tem sido o da in- · 
corpora~áo destas etnias como integrantes de uma(s) classe(s) mas 
dentro das atuais alternativas políticas nacionais (veja-se Brasil, Méxi
co e Chile). Este novo indigerusmo crítico, sem dúvida, tampouco 
chega a reconhecer e discutir seriamente esta distinc;ao fundamental 
entre etnias e classes e, de fato, as implicac;óes práticas de seu posici~ 
namento nao divergem de forma significativa da política indigenista 
anterior e atual em muitos países. · 

Esta política tem como propósito evidente a decultura~áo para 
f azer com que as minorias étnicas adquiram - a través do manejo de 
nossas categorías e códigos ~simbólicos ocidentais, ou pelo menos náo
indígenas - urna consciencia poiític~ de sua qualidade cla~sista de 
grupo superexplorado e que se integrem as lutas de outros setores 
nacionais. Mas, forc;osamente, neste esquema, a busca da identidade 
de classe deve passar pela perda da identidade étnica. 

Sugerimos que o indigenismo em sua totalidade incide no que 
consideramos o "entrave ideológico" da antropologia materialista; ·~u · . 
seja, a ideología analítica "científica" inibe a análise da superestrutura 
indígena como f ator significativo do sistema colonial de rela~s inter
étnicas. Podemos sintetizar de · outra. forma: dentro des te esquema 
adquirir consciencia política é passar pela decultura~áo, transforma~ao 
f or~ada da consciencia étnica. Este é o resultado, como assinamos, 
em que as próprias categorías da práxis indigenista face ao que existe 
e ao que. se tem por _f azer sao também produto do processo histórico 
de desenvolvimento da consciencia crítica. O entrave teórico, em suma, 
consiste em nao poder aceitar no mesmo nível analítico os fatores 
superestruturais e os materiais. Esta autolimitac;áo empírica, produto 
de um modelo ideológico, nao tem valorizado a experiencia cultural 
alheia como algo válido em si mesmo, e o resultado do suposto en
quadramento a análise co_ntradiz o processo dialético. 

Consideramos que a resolu~ao <leste · impasse teórico, que na 
prática manifesta-se no etno~ídio sutil e programado, é radicalmente 
distinto do que ternos assinalado até aqui. Urna alternativa passa pela 
revaloriza~áo dos próprios esquemas cultprais indígena~ para assim 
contribuir para a manutenc;ao da solidariedade grupal e a sua coerencia 
enquanto grupo como um todo. Somente a posse e a revaloriza~ao da 
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auto-imagem é que lhes permitirá contrastá-la, em pé de igualdaµe, 
com a imagem da ideologia científica que opera como justifica~áo 
filosófica da atual práxis indigenista. Urna fun~io da ·antropologia 
frente a esta necessidade é fazer compreender ao ·indígena a ideologia 
e a estrutura colonial/ classista ante a qual se defyontam, para pode
rem manejar as estratégias de .a~áo mais convenientes ao enfrentamento 
político/cultural de seu contexto. É dizer: as popula~es indígenas 
podem atuar com consciencia política a partir de sua consciencia étnica. 
Por suposto, e como conseqüencia do exposto até aqui, a antropolbgia 
indigenista corre o risco de cair numa verdadeira "cegueira ontológica" 
frente aos fatores que podem realmente ajudar a forma~io de urna 
consciencia étnico-política. g que a consciencia étnica é um passo 
prévio - na práxis simultanea -. · para· adquirir urna consciencia 
política. . " · 

Indigenistas e antropólogos (muitas vezes os mesmos) estudam 
os processos de socializa~ao nas culturas indígenas, mas nao tomam 
consciencia de que eles também sao produtos de um processo similar. 
O resultado desta falta de compreensao é o etnocentrismo ideológico 
que se disfar~a travestido de compreensio cultural. Os antropólogos in
. digenistas projetam todos os seus sistemas valorativos sobre as catego-
rías superestruturais indígenas incompreensíveis por impercebidas, por 
e para a pretendida consciencia científica do Ocidente. Chegamos ao 
ponto onde os limites normativos sempre presentes e sujeitos a dialé
tica de nossa heran~a intelectual antropológica representam um obs
táculo a mais ao porvir teórico e prático de nossa ciencia. 

No concreto, constituí um exemplo significativo de nosso argu
mento os planos de alf abetiza~ao em regiio de popula~io indígena. 
A ideología indigenista manif esta nestes planos é a de oferecer aos 
indígenas as possibilidades de manejar de forma mais iglialitária rela
~oes ~e toda índole - especialmente as económicas - que mantero· 
com institui~oes da sociedade regional e nacional. Is to e mais: a pro
mo~áo da integra~io cultural-ideológica a esta mesma sociedade é 
o etnocídio programado. A alfabetiza~ao impoe o idioma castelhano 
como única língua escrita e eni muitos casos como meio de comuni-

. ca9ao obrigatório. Despoja-se a sociedade indígena da possibilidade 
de comunicar-se dentro dos marcos de seus próprios códigos simbó
licos conseqüentes a ideología do indígena. Desta forma, a língua 
indígena perde seu papel de elemento transmissor de cultura e se 
transforma numa relíquia que os indígenas tratarn de abandonar por 
inclusive chegar a considerá-la condi~ao de sua "inf erioridade cultu
ral" ou "subdesenvolvimento". Ante estas alternativas, evidentemente 
a solu~io nao passa pelo enraizamento do castelhano, mas por um 
real. ensinamento bilíngüe no qual o idioma indígena seja também 
escrito, portanto, transmissor de cultura. 
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Out ro aspecto do que chama1nos "cegueira ontológica" (o resul
tado da queda no "entrave ideológico··) é a valorizac;ao, em termos 
capitalistas. do artesanato indígena que transforma um valor de uso 
em um valor de trcca. Os objetos materiais sao apreciados dentro de 
urna ideología indigenista preocupada mais com os meios de produ
c;ao e organizac;ao económica que pelos esquemas próprios que geram 
o artesanato como expressao cultural. Desta forma, também, incor
pora-se o artesanato dentro do código simbólico-estético do Ocidente, 
porque é a única forma de valorizá-Jo e explorá-lo comercialmente 
(ver os programas de fomento artesanal do Programa Andino da 
OIT, do INI no México, do Fundo das Artes na Argentina, etc.). 
A ac;ao de fomento artesanal serve exciusivamente para acelerar a 
incorporac;ao dos indígenas a economía capitalista de mercado. 
Pretere-se, portanto, a alternativa real que se funda na transformac;ao 
definitiva dos meios e dos modos de produc;ao. Este preterimento 
torna cada vez mais difícil a interac;ao das comunidades indígenas com 
urna sociedade fundada num modelo socialista de prodúc;ao. 

A ac;ao indigenista requer o conjunto de projetos práticos orien
tados pa ra a reafirmac;ao e revalorizac;ao do código simbólico-cultu
ral propria mente indígena.·· Técnicas como a alf abetizac;ao bilíngüe, a 
produ~ao de documentes escritos, fotográficos e cinematográficos 
acessíveis aos indígenas sobre aspectos de sua cultura e situac;ao social 
conflit iva, sao necessárias para fortalecer a consciencia étnica. Esses 
elementos vinculados a urna ac;ao política liberadora, nos contextos 
das distintas sociedades nacionais e da regiao em geral, devem ser 
princípios da práxis antropológica. 

A discrimina<;ao ideológica do indigenismo contemporaneo fun
da-se num esquema onde as sociedades indígenas sao vistas como 
sociedades pré-capitalistas ( ou ocupando um status ambíguo dentro 
do contexto capitalizado); isto é, integradas a história e porvir econó
n1ico do Ocidente. A aplicac;ao arbitrária de um esquema diacrónico 
a urna alternativa sincrónica faz com que os princípios evolucionistas 
subjacentes nesta classificac;ao situem as sociedades indígenas u.urna 
alternativa de a1rasv em relac;ao a economía do Ocidente. Nao se 
percebe que no esquema sincrónico, que é o que se dá na realidade 
culturai, as sociedades indígenas menos afetadas pelo colonialismo sao 
a-capitalistas e nao pré-capiialistas. Constituem um modelo per si 
de urna alternativa societal e política distinta das que manejam a histó
ria económica e cultural de nossa sociedade. Confundir sua própria 
história culturai com a história humana nao é um erro exclusivo do 
indigenismo interamericano, mas também de amplos setores da antro-
pología mundial. , 

A compreensao de que o modelo sócio-político indígena cons
tituí urna alternativa cultural, tao legítima como outras, aumenta sua 
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validade se a considerarmos nao somente como um valor em si como 
também um valor para. Assim vemos que o modelo indígena, em 
termos de sua própria dialética interna-externa, forma parte de urna 
estrutura cultural, sendo portanto necessário a sobrevivencia desta. 
Sendo a sobrevivencia do modelo. essencial a identidade étnica e 
esta necessá ria a consciencia política, depreende-se que a luta das 
minorias étnicas por sua libera~ao passa pe.a reafirmac;ao da própria 
identidade, em oposi9ao aos modelos impostes pelo Ocidente. 
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CRÍTICA AO ARTIGO DE MIGUEL A. BARTOLOMÉ 
E · SCOTT S. ROBINSON 

JACQUES LAFAYE 

Tradu~lo: Edson Passeti 

A publicac;ao do ensaio de M. A. Bartolomé e de S. S. Robinson, 
· feita após a Declarac;ao de Barbados ( 1971 ) , nos faz lembrar que a 
coerencia do pensament<;> ~ é o único critério par~ publicarmos um 
artigo em nosso J ournal, onde a liberdade de expressáo está limitada 
apenas pelo respeito as pessoas. . . 

Em conseqüencia disso, Indigenismo, dialética e consciencia 
étnica nao sao "a doutrina" da -Sociedade dos Americanistas .e nem 
mesmo sua posic;áo oficial. Todavia se urna Sociedade de Americanis
tas, existente há um século, tem ainda um sentido, ela nao pode ficar 
alheia aquilo que é necessário chamar "a crise do indigenismo". 

Esta situac;ao, que coloca em causa a sobrevivencia física e cul
tural dos índios da América, nos diz respeito por dupla razao, pois 
é inseparável da inquietude metodológica que caracteriza os diferen
tes especialistas americanistas e, em primeiro lugar, da antropologia 
cultural. 

E gostaria de responder aqui, numa palavra, aos jovens antrO
pólogos da América Latina que há alguns meses, no Congresso Inter
nacional dos Americanistas de Roma, lanc;aram a seus colegas euro
peus a acusac;áo de viverem numa "torre de marfim" (una torre de 
marfil) . Essa condenac;ao coincide com aquela feíta pouco antes, por 
um índio da América do Norte, Vine Delona, numa reuniáo de nossa 
Sociedade. (Mas em que medida pode ele ainda pretender ser um 
índio?) o processo de coloniza~áo cultural de que os antropólogos 
sao freqüentemente os instrumentos involuntários - ligado . ªº de 
assimilac;áo sócio-económica - é muito fácil de ser demonstrado e 
deixamos a outros, se f orem capazes dissp, o papel insustentável da 
defesa. O processo do indigenismo exposto pelos autores das páginas 
precedentes confunde-se, em parte, . com o das relac;oes de incerteza 
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das ciencias humanas em geral, aplicadas ou nao. Como o antropó
logo, o historiador, poderia escapar - , ~esmo ao pre~o de um 
esfor~o de abstra~ao surpreendentemente lucido - da soc1edade que 
0 formou? E se é necessário a interven~ao de agentes exteriores· para 
ajudar os índios a "formar simultaneamente sua"conscien~ia étnica 
e sua consciencia de classe", condi~ao prévia para romper o cerco 
"aculturativo" da rela~ao neocolonial, a que ele chegará? Os manipu
ladores dos índios nao serao mais os missionários, mas serao novos 
"missionários" e o indigenismo desmistificado tornar-se-á um novo 
etnocentrismo. 

Para abarcar inteiramente a "realidade sincrónica", estes "con
tiamissionários", dotados de um impressionante instrumental teórico, 
nao irao cair no erro inevitável (diacrónico) de reviver artificial-

. mente os valores de um passado indígena já em estado de decadencia? 
O que importa, dirao eles; o objetivo é reencontrar a tradi9ao, ou 
mais ainda impedir o seu desaparecimento, refor~ar os caracteres 
sócio-culturais próprios, única base sobre a qual os índios podem 
inventar novas formas de vida capazes de assegurar sua sobreviven
ci a material e cultural. Se assim fosse, isso nao suporia o estanca
mento do f ormidável mecanismo expansionista das sociedades indus
triais - da ideología que reivindicam? E que meios práticos piopóem 
para se chegar a este resultado? 

Tomemos o exemplo simples do "bilingüismo real" preconizado 
por M. M. Bartolomé e Robinson. Múltiplas experiencias foram feitas 
na Europa: a popula9ao da Europa Central, em particular, foi impos- . 
to histórica e empiricamente o bilingüismo, e mais recentemente o 
bilingüismo sistemático. Resultou disso urna relativa inadapta~ao nao 
somente as duas línguas, mas também,, desequilíbrio "ao nível das 
estruturas ·semanticas profundas" (invocadas como o último refúgio 
da Jiberdade por M. M. Bartolomé e Robinson) . O índio bilíngüe, 
mais ainda que seus homólogos europeus, se reencontraría cultural
mente ao nível de sua língua materna, mas aspiraría a urna promo~áo 
"aculturante" ao nível da língua dominante ( espanhol ou portugues). 
f: suficiente percorrer os Andes, mesnio rapidamente, para saber que 
os índios reclamam por profes sores e por escalas - que constroem 
com suas maos para seus filhos, porque sentem que a língua dos 
mestifos, o espanhol, é por excelencia o instrumento de sua libera9ao, 
enquanto classe oprimida de urna sociedade global cujo patrimonio 
cultural é, portanto, heterogeneo ao seu. José Maria Arguedas escre
veu em espanhol nao em quíchua de Ayacucho. A vontade de pre
servar os modelos tradicionais dos índios, como um capital humano 
único e insubstituível, exprime sobretudo a angústia de alguns con
temporaneos nossos <liante das fratt..Íras sociais reveladoras da cadu-
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cidade de nossos próprios modelos sócio-culturais. Mas a operaciona
liza~ao revolucionária de urna nova· política indigenista capaz de salvar 
os índios (e assim os "brancos" ) nao exigiría condi~oes experimen
ta is, somente reaiizáveis in vitro; os índios e os antropólogos encon
tram-se condenados a viver in vivo, sem dúvida embarcados na 
mesma galera, mas irremediavelmente embarcados. 

' 

. ' 
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ESTRATÉGIA ÉTNICA OU 
ESTRATÉGIA DE CLASSE? 

STEFANO VARESE * 

Tradu~áo: Evaldo Sintoni 

Primeiramente faremos algumas constata~6es que levam a um 
certo otimismo. Depois .ele transcorridos quase sete anos desde o 
primeiro encentro de Barbados, nao estamos aquí para anunciar 
situa<;6es concretas de genocídio, de espolia~ao territorial, de repres
sao violenta, de dominac;ao política, de explorac;ao económica sofrida 
pela maioria abso.uta das etnias indígenas da América Latina. Os 
fatos sao quase identicos: permanecem como antes, como há sete, 
setenta, como há mais de ·dois· ou trezentos anos; o aspecto positivo 
parece estar no fato de que, apesar dos pesares, entre 1971 e até 
agora, um setor importante da opiniao pública norte-americana e 
européia foi sensibiilzado e se tem preocupado com o tema. E é por 
isso que nossa reuniáo atual nao tem, no momento, a finalidade de 
demonstrar, .com fatos e denúncias concretas, a situa~áo generalizada 
de genocídio, etnocídio ou discriminac;ao económica, política lingüís
tica e cultural, a que estáo submetidos em graus e modalidades 
distintos milh6es de indígenas americanos. Precisamos ver nisto um 
salto qualitativo impoqante. Os fatos estao a nossa frente: surgiram, 
entre Europa, Estados Unidos, Canadá e México, pelo menos dez 
organiza~6es que se dedicam exclusivamente a reprodu<;ao e difusao 
de informa<;6es concernentes a situac;áo das etnias americanas e as 
suas lutas políticas. Em várias ocasioes os governos do Canadá, 
Estados Unidos e de alguns países escandinavos tiveram que respon
der, pub:icamente, a questionamentos sobre denúncias referentes a 
abusos cometidos contra grupos étnicos latino-americanos. A Cruz 
Vermelha Internacional teve que intervir em pelo menos urna ocasiao 

' 
* Texto apresentado na Reuniao Internacional de Barbados JI , realizada entre 
18 e 28 de julho de 1977 (mimeo.). 

119 



\ 

e existem sérias possibilidades de que num pra~o de tempo razoável 
as N a9oes Unidas se vejam obrigadas a considerar nos foros intema
cionais o problema dos direitos e a repre_sentatividade das etnias do 
continente. Incorreríamos em presun9ao se atribuíssemos a l.ª Reu
niáo de Barbados demasiada influencia em toda esta mobiliza~ao da 
cpiniao pública internacional, mas indubitavelmente alguma coisa teve 
a ver com ela. 

Por outro lado, a presen9a entre nós de um igual número de 
merilbros de etnias indígenas indica que a mobiliza9ao come9ou a 
repercutir, também, nos organismos que dispoem dos meios para 
tomar possíveis reunioes como estas. Apesar disto, existe um aspecto 
muito perigoso que . teremos que discutir: a possível infiltra9ao em 
organiza96es étnicas de institui96es disfar9adas com mil tipos de 
máscaras, o que já teve início e seguirá num crescendo. Da mesma 
inaneira que um grande setor. do sindicalismo operário e campones 
da América Latina foi infiltrado, dominado e manipulado · ou com
prado por organiza~oes espúrias; é ·previsível esperar por táticas pare
cidas no que diz r~speito aos movimentos políticos das etnias. Como 
conseqüencia <levemos colocar, urgentemente, urna dimensao funda
mental tanto ao nível ·do pensamento e da a9ao dos cientistas sociais 
comprometidos com o dest~no das etnias e dos povos americanos, 
como ao nível dos movimentos e das etnias em si: refiro-me ao nível 
da "clandestinidade". Nao podemos pretender participar da !uta teó-

-· rica e prática, da luta do pensamentos e da a9ao para a constru9ao 
de urna sociedade latino-americana plural e socialista, na qual exista 
espa90 político pleno para a democracia social e economica e para 
as distintas experiencias culturais, sem colocar em toda a sua dimen
sao dramática a necessidade de operar em vários níveis que vao 
desde a tátic·a da linguagem até a clandestinidade do pensamento e . 
da a9ao. ~a América Latiná nao resta nenhum espa90 para o. libe
ralismo. Desde 1971, vimos. cair governos nacionalistas e progressis
tas de Torres na Bolívia, Allende no Chile, Velasco no Peru. Vimos 
crescer o fascismo, a repressao, os massacres, a tortura. Nao pode
mos ter a mínima ilusao sobre o rumo que tomará a rea9ao aos 
movimentos étnicos das popula~oes indígenas da América. E neste 
ponto acredito que teremos que ser extremamente claros e realistas: 
mesmo os movimentos e organiza96es étnicas menos politizados 
correm o risco da repressao, porque neles está claramente visível o 
potencial . da rebelia e das op9óes alternativas. Essas coloca96es, da 
forma como foram expressas rnais ou menos brutalmente, tem um 
caráter pouco reconfortante. Go~taria de retomá-las e ampliá-las, 
tocando fundamentalmente o p~oblerna da ou das estratégias e das 
possíveis abordagens do cientista social aos movimentos e organiza
c;oes étnicas. 

120 

Um dos primeiros temas qu~ se nos apresenta é o da_· cons
ciencia enquanto "representa~ao mais ou menos adequada de um 
determinado setor da realidade" (L. Goldmann)). Ist~ é, no nosso 
caso, se trata do problema que aquí nos limitamos a colocar em 
·termos estritamente estratégicos frente a contradi9áo aparente entre 
·dois níveis possíveis de consciencia: a consciencia étnica e a cons
ciencia de classe. Insisto na dimensáo exclusivamente estratégica que 
penso dar a este tema, dada a natureza das necessidades da presente 
reuniao. Um tratamento mais amplo e profundo nos levaría dema
siado longe e existe um caráter de urgencia em nossas preocupa~oes. 
Seguindo sempre a anáiise de L. Gold~ann: a todo momento um 
grupo humano qualquer tem, sobre as várias questóes que lhe sao 
colocadas, assim como sobre as r~alidades que enfrenta, urna · deter
minada consciencia do fato, ou consciencia real. O mínimo de ade
qua~ao que o grupo poderia alcan9ar quanto a.· percepc;ao . e repre
senta9ao da realidade social circundante é a que Goldmann define 
como consciencia possível. Trata-se de um grau máximo de adequa-
9ao entre realidade e representac;áo sem que o gr_upo em si mude 
de natureza. Significa dizer que para os camponeses dos grupos 
étnicos ZAPOTECO e MIXTECO (do México Meridional), por 
exemplo, seria difícil conceber como um objetivo político imediato 
a socializa9ao e a coletivizac;áo de suas terras. Depois de um longo 
processo histórico de privatizac;ao do sistema de posse da terra, estes 
grupos étnicos mexicanos_ estao constituídos, em sua maioria, por 
pequenos proprietários rurais. Sua consciencia real permanece neces; . 
sariamente dentro dos limites de sua consciencia possível, e esta sera 
urna consciencia camponesa vinculada a estrutura social e. produtiva 
camponesa da forma como foi se cónstituindo hist~ri_:amen~e no 
México contemporaneo. Somente urna mudan9a na pos19ao social do 
indivíduo. ( migra9ao individual para a cid ad e e transf orma~ao em 
operário . ou a:ssalariado sem terra) o~ do grupo (hipotética passa
gem da maioria do grupo da condic;ao de campones, pequeno pro
prietátário a de operário) alter~ria a consciencia real e a ·consciencia 
possível urna vez que esta é fundamento daquela. 

Nao se trata, evidentemente, de nos deleitarmos com especula
c;óes teóricas. Trata-se de encontrar a maneira corre ta de formular 
o que poderíamos chamar os pro jetos da consciencia revolucionária: 
trata-se de projetos que se efetivam a partir de urna consciencia 
étnica hipoteticamente desligada das percepc;óes, experiencia e víncu
los de classe ( tratar-se-ia do. caso de · alguns pequenos grupos ·étnicos 
da área amazónica?); ou se trata, de outra maneira, de urna cons
ciencia que se estabelece a partir de um~ representa9ao da realidade 
circundante tanto em termos de diferenc;as étnicas (falamos outra 
língua, ternos outros costumes, somos dep~eciados por isto, etc.), 
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como em termos de diferen~ás de classe (somos explorados econó
micamente, politicamente somos submetidos, etc.). 

Um fato torna-se evidente. Num contexto de rela~oes sociais 
multiétnicas (como é o caso de todos os países latino-americanos com 
presen~a indígena) as contradi~6es de classe, ou o caráter antagónico 
dos diferentes interesses de grupo, tendem a se manifestar com toda 
a sua clareza e com toda crueza. Nossa hipótese é que nao semente 
as reia~oes interétnicas na América Latina contemporanea sao sempre 
e também rela~oes de classe, mas que nelas é mais fácil evidenciar;, 
com poucas possibilidades de erro, os interesses em oposi~ao dos 
vários grupos que interagem. Este potencial de explicita~ao é de indi
ca~ao sintética que tem as rela~oes interétnicas, no tocante as contra
di~oes de classe que ~ncerram, deve-se a extrema dificuldade com 
a qual o complexo caráter simbólico de cada etnia e a totalidade de 
seu "campo semantico" pode ser utilizado com fins de manipula~áo 
.ideológica por membros da classe dominante de outra etnia. Em 
princípio, a falsidade ideológica intencional pode ser produzida com 
<? intuito de desmobiliza~ao política de um grupo étnico dominado 
e, para isso, supóe como necessárias duas condi~oes mínimas: a) a 
presen~a, dentro da etnia dominada; de urna burguesia indígena cujos 
interesses coincidem com os da burguesía da etnia dominante; b) um 
domí~io cabal do universo seinantico-cultural da etnia dominada por 
parte da elite do grupo dominante. 

Ao assinalarmos que num cQntexto de rela~oes sociais multiétni
cas se evidenciam claramente os interesses antagónicos de classe, · 
simplesmente pretendemos · indicar que se trata de urna revela~ao, 
frente a consciencia real do grupo étnico dominado, de condi~oes 

· políticas e económicas objetivas que, em geral, permaneceriam na 
esfera da perce¡>\:ao e do conhecimento social facilmente mascarados 
e manipulados pelos setores dominantes. Com isto nao estamos afir
mando que automaticamente surja, na etnia dominada, urria cons
ciencia · de classe esclarecida, mas sim que a consciencia real (a 
consciencia da própria etnicidade, a "consciencia para si") se amplia 
como urna percep~ao social resultante da evidente contraposi~áo de 
interesses, no sentido mais amplo, que separam o grupo étnico como 
tal o resto da · sociedade envolvente. Desta maneira, podemos afirmar 
que a consciencia étnica alcan~a um nível de adequa~ao sempre mais 
alto, isto é, que se aproxima cada vez mais da consciencia possível, 
na medida em que a inser~ao do grupo étnico numa sociedade e 

. numa estrutura de classe estimula a autopercep~ao diferenciada · e 
evidencia as contradi~6es de interesses que intervem nas rela~oes 
sociais. A consciencia possível de urna etnia, esta máxima adequa~ao 
entre a reaiidade e sua representa~áo por parte do grupo, está por~ 
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tanto estreitamente vinculada a situa~ao de classe na qual se acha 
inserida a grande maioria das etnias in~ígena~ da América. " · . · 

Nao estamos sustentando, co~o qu1s taze-lo, urna tendencia da 
esquerda mais "progressista" do indigen~s.mo mexican~ que em 
última instancia, a única maneíra de mobihzar o potencial revolu
cionário dos membros das etnias indígenas é apoiar o processo de 
sua in.tegra~áo na sociedade capitalista nacional na con~i~áo de ,P~o-
1etariado sem identidade étnica alguma, porque esta e urna log1ca 
sem fundamento. O que realmente queremos indicar é que se nos 
apresenta como urna tarefa urgente para a estratégia política, o esta
belecimento de uina tipología mínima inicial para as etnias indígenas, 
tomando como critério o potencial de mobiliza~ao de urna consciencia 
coletiva "adequada" e, portante, sua capacidade de mobiiiza~ao 
política. E tudo isso tem que ver c.om o f~~o ·evidente . . de que n~ 
momento em que urna etnia necess1ta mob111Zar-.se pol.1ticame~te e 
precisamente porque sua posi~áo no contexto social m~1or (regional 
ou nacional) é urna posi~ao de classe. 

Aí se faz necessário urna primeira divisáo tipológica básica que 
tenha importancia em te,r!Jl.OS estratégicos. Na América ~atina p~de
mos separar os grupos étnicos indígenas em duas grandes categon~s: 
a) as macroetnias que se encontram concentradas na Zona Andina 
e na América Central; b) as microetnias que estáo localizadas no 
resto do continente, mais especialmente em áreas geográficas. ainda 
marginais ou já marginalizadas pe10 processo de expansáo da fron-
teira capitalista. · . ~ 

Urna tipología tao ampla e geral deixa no esquecimento aquelas 
etnias cu jo número de membros flutua entre 1 O e 50 mil; porque o 
critério de micro e macrogrupos é na aparencia puramente socic:>-
16gico ou sociométrico. Todavía, se usarmos um critério históric;o, 
aparece com evidencia que as macroetnias (Nahuas, Zapotecos, Mix
tecos, e todos os grupos Maia, Quíchua, Aimara, etc.) sao os rema
nescentes de civiliza~oes que tiveram no seu passado histórico pré
colonial duas experiencias comuns fundamentais: a presen~a de unia 
estrutura social ·de classes e a existencia de um aparato estatal com 
graus distintos de organiza~áo, amplitude e refinamento administra
tivo, segundo os momentos históricos e as regioes. Além disso, todas 
essas macroetnias se constituíram como civiliza~oes fundamentalmente 
agrárias e foi no processo de desestrutura~ao e reestrutura~áo colonial 
que se reconstituíram como campesinato integrante de urna forma~ao 
social e económica mais inclusiva. Em todas estas macroetnias pré
colombianas existíam elites dirigentes, intelectuais, camadas médias, 
trabalhadores tributários, etc. A partir d~ invasao européia, em todas 
essas etnias, se reconstituem pelo menos dois sistemas de institui~es 
étnicas paralelas: um sistema esotérico, clandestino, que trata de 
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manter vigente os elementos ideológicos pré-colonais que contam, no 
memento, com pouca correspondencia ao nível da base económica 
e da estrutura social. E, por outro lado, um sistema manifesto de 
institui~óes étnicas que sen do parte. de urna f orma~ao sócio-econo
mica maior e em processo de diversifica~ao (diversos modos de 
produ~ac ~stao coexistindo e interagindo), sofre os inevitáveis con
dicionamentos e imposi~oes da estrutura envolvente. · 

Nao se trata de nenhuma novidade a afinna~ao de que já no 
século XVI, tanto na América Central como na Zona Andina, o 
caciquinho indígena se havia consolidado definitivamente como um 
setor de intermedia~ao entre a popula~ao indígena e os dirigentes 
espanhóis e que, em muitos casos, podemos identificar as origens da 
burguesía indígena nestes anos formativos da colonia. O importante 
é que no caso das macroetnias o período colonial e o desenvolvimento 
capitalista das novas na~óes independen~es produziram urna socie
dade de classes, onde sao detectados, com clareza, pelo menos: um 
setor social majoritário formado por um campesinato . de pequenos 
proprietários (mesmo · que sejam comuneiros, "ejidatarios" livres ou 
usufrutuários isso tem relativamente pouca importancia do ponto de 
vista da consciencia social; urna pequena burguesia incipiente de 
comerciantes, . professores, artesóes e especialistas independentes; e, 
finalmente urna burguesía média · que, segundo casos distintos, pode 
ser de origem antiga, consolidada ao redor da monopoliza~ao da 
terra, ou taivez de forma~áo recente, apoiada economicamente sobre 
o controle de atividades terciárias comerciais e de transporte, etc. 

Urna camada ou ·setor que vai adquirindo paulatinamente maiór 
peso é o da intelectualidade indígena. Aqui se faz necessário distin
guir claramente que nao estamos nos referindo a intelectualidade 
tradicional que sempre existiu e que tem vida semiclandestina ( mé
dicos · tradicionais, filósofos, sacerdotes, xamás, especialistas em ca
lendários agrícolas, etc.), mas sim a um setor da· popula~ao · étnica 
que, na maioria dos casos, tem origem na pequena burguesía indígena. 
Sao os professores preparados em escolas missionárias ou treinados 
e doutrinados pelo Instituto Lingüístico de Veráo, ou em outras insti
tui~oes análogas, ou nas várias ·organiza~óes indigenistas; sao os 
técnicos. agropecuários, os advogados, os poucos afortunados que 
chegam a ter uma carreira universitária completa. Dest"e setor saíram 
historicamente alg_uns dos dirigentes das rebelióes indígenas mais 
importantes ·do continente e está saindo na atualidade a lideran~a 
de muitós' ~ovirnentos políticos. Em menor grau, esta camada está 
presente também íias microetnias. e desempenha papel ·poiítico 
semelhante. 

. J;: importante precisar que a existencia de urna pequena e média 
burguesia indígena assim .como de um ·setor de intelectuais e técni-
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cos (que originalmente foram concebidÓs pelos diferentes sistemas 
nacionais de integra<;ao indigenista como intermediários para a acul
tura~ao de seus próprios povos) sao fatos históricos e sociologica
mente incontrovertidos e que nao telil porque . suscitar escrúpulos de 
puris.mo antropológico. Destes setores . intermediários pr~sentes nas 
macroetnias se originaram e continuam a ocorrer fenomenos de 
inconformismo e, portanto, um nível de consciencia social e étnica 
que, em. muitos casos, se voita sobre a popula<;áo étn~ca de base 
desencadeando-se assim, urna dialética de mobiliza<;áo política. Nao 
podemos esquecer que é na ordem do cotidiano (H. Lefebvre) onde 
a inadequa<;ao entre as expectativas estipuladas cultural,· . social e 
historicamente (o "estiio" de vida) . e a realidade circundante . (que 
nega, proíbe o "estilo" étnico) chega . aos extremos do insuportável. 
E a Revolu~ao, a "a restitui~ao da festa" (Lefebvre) toma-se a 
única saída necessária: a ruptura, enfim, a desorganiza<;ao de urna 
cotidianidade insuportável é a dimensao onde se ~tuali~ o projeto 

. da consciencia revolucionária. E é o intelectual, expuiso da pequena 
ou média burguesía étnica em sua ambigilidade, aquele em: cuja 
consciencia . exp1odem as . contradi~óes entre· um . estilo e um ideal 
étnico inviável e um sistema circundante sempre . mais absorvente, 
alienante e espoliador de autonomias. 

Está claro que na maioria dos casos nao existe um "sujeito" 
coletivo plenamente consciente, ·um · projeto cabalmente elaborad?, 
urna estratégia elaborada em fun~áo desta eclosáo da consciencia 
insatisfeita: se fosse assim · teria havido e· haveria boje em dia mais 
movimentos, tebelióes e revolu~oes étnicas do que se tem conheci
mento. Mas é necessário insistir,. sem cair nos extremos do Marx do 
18 Brumario, que a grande maioria da popula<;áo camponesa das 
macroetnias indígenas, pela própria natureza do campesinato,. nao 
encontra na vida cotidiana o mesmo grau de intensidade das incom
patibilidades e contradi~óes entre a ges tao de sua própria vida . e as 
imposi~óes do sistema social nacional envolvente que se apresentru,n 
quase sempre de forma indireta e mediatizada (mercado·, pre~os dos 
produtos camponeses, manipula~ao política, discrimina<;áo e margi
naliza~ao dos servi<;os públicos, etc.). Além disso, no nível da vida 
cotidiana que, finalmente, é quase identico para um campones ·de 
urna etnia e para um campones sem vincula<;áo étnica é o ."modo 
de consumo" mais do que o modo de produ<;ao, que reproduz o 
estilo étnico que diferencia um e outro, e ·que permite a ·um, mover
se num campo semantico . e cultural exclusivo e identificável · inclu
sive a níveis supracomunitários e a outro buscar permanentemente· 
a integra<;ao em níveis sociais mínimos, (a família, um setor da 
comunidade raras ·vezes a própria comunidade) . Esta adequa~ao 
da vida cottdiana camponesa (o "modo de consumo", o ambito da 
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reprodu~ao do sistema de produ~ao, ambito étnico por excelencia 
para a reprodu~ao de um sistema de produ~ao nao necessário e 
exclusivamente étnico), rompe-se radicalmente no caso de um mem
bro do grupo de desvincular desta vida cotid1ana ·e se transformar Dum 
" intelectual" ou num profissional. Trata-se aqui de outra consciencia 
possível. O paradoxo é total pois semente passando a urna situa~ao 
social na qua1 o étnico deixa de ser urna prisáo e pode ser olhado 
com ~erto distanciamento, a consciencia étnica se fortalece, refina-se, 
e_ assim, a luta p~lí!ica pode incorporar o étnico como parte essen
c1al de sua estrategia _e de seu projeto. 

Sig?ificaria, . tu?o , isto, um elogio a fun~ao de dirigentes dos 
setores intelectua1s 1nd1genas? Em parte, siro. Em parte se trata de 
reconhecer a urgencia e a necessidade de valorar mais a forfna~ao 
dos q~adros políti_cos, intelectuais e técnicos dos grupos étnicos. A 
necess1dade de · refinar nossa percep~ao e anáiise sociológica das fun-
96e~ dos . setores médios das etnias (pequena e média 'burguesía) ; 
de investigar os casos concretos de alian~a e solidariedade de classe 
entre burguesías étnicas e burguesias nacionais; de estudar com maior 
atcn9ao o problema das alian9as de classe que cortem transversal
mente a unidade étnica. Em que caso é ou nao recomendável formar 
blocos . de classe sobre urna base exciusivamente étnica, urna base 
de classe ou levando-se em conta ambos os critérios? Existem bur
guesías indígenas que entraram necessariamente em conflito com as 
burg~esias regionais ou nacionais num prazo médio; nestes casos 
ca~ena perguntar se nao é taticamente oportuno para a própria 
etnia. formar um bl?c? étnico, urna espécie de "compromisso" inter
class1sta, com o ob1ettvo de recuperar urna margem de a~ao política 
que de outra forma seria controlada exclusivamente por urna burguesía 
indígena hipoteticamente triunfante. · 

Resta por analisar o aspecto das microetnias e daqueles grupos 
que, especialmente na América Central, se localizam em ordem 
numérica íntermediária. Novamente estaremos fazendo generaliza~oes 
grosseiras, passíveis de análises muito mais refinadas e específicas, 
mas nas circunstancias atuais acreditamos tratar-se de um pecado 
menor. 

Podemos sustentar que,' cada vez mais com raras exc~óes, a 
grande maioria dos grupos étnicos pequenos e intermediários sofre
ram e estao sofrendo um processo constante de penetra~ao do sis
tema capitalista global, nao só em termos económicos. Cada vez 
mais, com maior rapidez, os grupos relativamente isolados das zonas 
marginais se veem afetados direta ou indiretamente pelo sistema 
sócio-económico capitalista. Isto é, para um conjunto de grupos étni
cos que se originaram de forma~oes sociais pré-hispanicas e coloniais 
pré-classistas e pré-estatais, a acelera~ao histórica recente está produ-
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zindo urna reestrutura<;ao· sócial que, em mui!os ~asos, impHca o 
aparecimento de urna incipiente estru~u:a. ~lass1sta inter~~· Trata-se 
de forma<;óes classistas recentes ou iruc1a1s que se apo1am ~uase 
sempre so~re 0 surgimento de u1!1a pequena camada d~. comerciantes 
e de pequena burgutsia de alcte1a e de um setor d~ pequena bur
guesia burocrática": professores, promotor~s a serv1<;0 do E_stado e 
outrcs funcionários menores. Dado o carater gerajmente nao co.n
solidado desta cstratifica~ao social, é de se supor urna menor res~s
tencia por parte des tas camadas, ~édias minoritárias . ~re~te a pro1e
tos de mobüiza~ao étnica e pohtica. Algumas expenenc1as recentes 
parecem confirmar esta hipótese. 

As etnias de tamanho intermediário, que se encontram concen-
tradas na América Central, apresentam urna estrutura socia~ ~náloga 
as macroetnias: urna base económica funda1nentalmente agrana,, ~ma 
estrutura sociai camponesa· e a presen9a de peq~enos seto~es medios, 
ainda que em muitos casos a peque~~ ?ur,gu~s1a c?merc1al e b~r5>
crática encontrada no interior do terntono etn1co se1a de compos1~ao 
"mesti<;a", isto é, es teja constituída pela popula<;áo regional. N~ste 
sentido todos os num.erosos.. grupos étnicos que se encontram lo~ahza
dos na América Central, do ponto de vista de urna J?erspectl~'ª de 
estratégia política, podem coincidir com as macroetn1as anahsadas 
anteriormente. . 

Na fronteira norte da América Central, nas áreas de floresta 
tropical sul-americana, nas savanas e ~as planícies do. trópico, encon
tram-se etnias que se originam de sociedades de horticultores ~ ca~~
dores: forma~óes sociais pré-coloniais sem classes, ou. com estratlf1-
ca<;ao apenas esb~ada e em surgimento, e se~- urna es~rut~ra ~e 
administrac;ao central ou estatal. A recompos1<;ao colonial 1nflu1u 
radicalmente nestas sociedades quando chegou a alcan9á-las. A expan
sao capitalista do século XIX e a atual tendem a produzir do~s tipos 
de efeitos gerais que nao necessariamente se excluem entre sn. a) a 
atomiza9ao territorial e social da etnia em subgrupos e a automa~~ 
ginaliza~ao dos subgrupos que t~m. a ~ua dispo~ic;a~ espac;os tern
toriais de refúgio; e b) a tendencia a proletanza<;ao dos grupos. . . 
Assistimos, no prazo de urna cu duas ·gera~oes, ao aparecimento _de 
um proletariado rural bas:ante parecido.; em ter~os. de pro?u<;ao: 
a populac;ao mestic;a contt~ua, , s~lvo d1fer;n~as etn1ca~ de~1d.~~ .ª 
permanencia de estruturas 1deolog1cas, semant1co-cultuta1s, h~gu1st1-
cas e em alguns casos, organ.izacionais que correspondem a base. 

' b ' ' " d d mo" e a estrutura anterior. Neste caso, tam em, e o mo_ o e consu / 
(sociaiizado, comunitário, ritualizado, nao acumulat1v~, etc.J o que 
parece definir o grupo étnico em contras~e _ com as popula<;?es ~es
tic;as vizinhas, mais que o modo de produ<;ao. Novamente~ e o nivel 
do cotidiano que permi.te ao grupo reiterar-se e ~eprbduztr-se como 
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t~l e é, portante, este o ámbito e o nível no qual é necessário colo
c~"r, ~m p~i~eira instancia, as estratégias de mobiliza~ao da cons
c1enc1a P?ht1ca do. grupo. O que nao significa dizer que tenham que 
ser e~clu1d~s as ahan<;as com os setores exp1orados que nao perten
~am a etnia, mas a m~biliz~~ao ~ic~al é -alcan~ável a curto prazo 
ccm base no resgate da identidade etn1ca, concebida como identidade 
que revela, sem ambigüidades, a explora<;ao e a discrimina<;ao. 

Há razoes pr?ticas e teóricas par~ sustentar que esta trajetória 
aparentemente ma1s ampla do fortalec1mento da consciencia étnica 
é o que conduz finalmente a coloca~oes revolucionárias plurais. No 
aspecto prático fica evidente que um grupo pode-se tornar coeso 
~,ren~e ,,ª um projeto que reivindica o ~esgate e a proje<;ao de um 
estilo que se apresenta como exclusivo e contraditório com as 

determina~oes e imposi<;oes do .sistema externo dominante. Nao se 
trata de postular. sol~<;oes milenaristas ou messianica~, porquanto já 
demonstraram lustoncamente seu valor e potencialidade mas sim 
de propor um n~cleo ~s.tratégico fa.c~lmente identificávei' e apto a 
promover a coesao, un1f1car e mob1hzar a consciencia coletiva do 
grupo. Devemos .insistir no fato de que hoje em día, na América 
Latina, . todo fortalecimento da consciencia étnica implica também 
f ortalec1mento da consciencia de classe. ' 

No nível teórico existe uin ·aspecto essencial que deve ser leva
do em conta. A estratégia de um projeto histórico nao é um mo
m~nto, urna etapa fechada em si mesma que urna vez superada nao 
de1xa rastros. A escolha de urna estratégia é escolha que afeta pro
fundamente a conf o~a<;~o e a essencia mesma do pro jeto social que, 
para ser alcan~ado, 1mpoe sua operacionaliza~ao. E se acreditamos 
num pr?~eto civilizat~rio lati;no-americano de tipo plural, socialista, 
de~~cratico, onde se1a poss1vel realizar a autogesta<;ao económica, 
poht1ca e cultural dos grupos sociais, entao o que necessitamos é 
formular agora urna estratégia plural, fundada numa consciencia 
estratégica plural, múltipla. Se a meta: é uma sociedade na qual exista 
"unid~d.e na diversidade", segundo a formula9ao ioguslava, entao a 
e~trat~gia do projeto tem que admitir e fomentar a multiplicidade, a 
d1versidade. Depois será muito tarde. 

F?~emos, ainda, algumas observa<;oes de ordem prática para 
reconcu~armo-,n?s com os objetivos de nossa rcuniáo. Acredito que 
urna a<;ao pohtica urgente para a totalidade dos grupos étnicos deva 
ser a defesa lin~üística. S~ urna etnia come<;a a perder sua língua 
tra~a-se d~ u?1 s1ntoma mu1to grave que finalmente acabará por des
truir a propria etnia. A defesa radical da língua étnica é urna a<;ao 
s~n:ipre urgente e indispensável, de alto ·conteúdo político e estra
teg1co que todo grau étnico <leve operacionalizar. Existem dezenas 
de argumentos e demonstra~oes para · apoiar este ponto de vista, mas 
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creio que nunca é demais expo-los. nesta circunstancia. Bastari~ afi~· . 
mar, como prova por oposi<;ao, que to~o~ . os Estado~ ,, n.ac1ona1s 
latino-americanos e todos os governos autontonos ou totahtanos sem
pre negaram os direitos lingüísticos as minorías étnicas e nacionais. 
Isto se deve a algo. A defesa lingüística implica, também, o uso 
tático e político da língua étnica por parte do g~upo ( d?c~~entos, 
tradu<;oes de textos básicos, boletins, re~str~tura<;ao da h1stona, uso 
do tempo radial, etc.) e a busca e a. cna<;ao de ... no~os ter~os para 
novas situa<;oes políticas e novos níve1s da consc1e~c1a coletiv~. Esta 
é tarefa conjunta de lingüistas, membros da~ etnias, ~ntropologos; 
mas seu peso fundamental repousa sobre os 1ntelectua1s, ·OS poetas, 
os literatos indígenas. ; . 

A defesa da língua (levada a todos os. níveis ~oss1ve1s, · ~es~e 
os pedidos de oficializa<;áo regi?nal ou nac1~nal, ate su~ ad?11ssao 
nos meios de comunica<;ao, no sistema educac1onal, na un1ver~1dad.e) 
é urna a<;áo política que nao cria hecessariamente ,u.ma rea~ao ~10-
lenta por parte dos governos. Em cada cas~ ,ª~ tabeas, serao dife
rentes. As lutas para reivindicar e obter terntonos cont~n~os ~ ho
Itlogeneos, para ganhar \IJP.ª inargem de autonomía adm1n1s,~rattva ,e 
um mínimo de institucionaliza<;ao, sao todas e cada urna traduz1-
veis" a urna linguagem étnico-cultural e lin~~ísti~a que, no. seu uso 
interno, t.em urna maior capacidade . de mob1bza<;ao que a hnguagem 
do dominador. 

Existe ·urna outra meta de alcance médio, em termos de tempo, 
que pode ser alcan<;ada sem que as etnias te!lham que ~~po~ar. urna 
repressáo insustentável: refiro-me ~ n~cess~dade d~ 1nstituc1ona
lizar" sua pre·sen<;a nos Estados N ac1ona1s lattno-amencanos. !rata-se 
outras "na<;oes" dentro do Estado-na<;ao e, portanto, necess1~am ~e 
de mobilizar a opiniao pública frente ao fato de que as etnias sao 
um mínimo de trato institucional por parte do Estado e do. govemo. 
Trato institucional significa que a etnia como tal, como un1~ade so
cial come<;a a ser considerada pelo Estado. Esta coloca<;ao pode 
soa; como reformismo, mas quero simplesmente recordar que todo 
tipo de repressáo impune é possível quando nem seque~ se re~o~h.ece 
a existencia legal de um grupo humano, sua per.sonal~dade JU~1d1ca, 
para usar urna expressao querida pela burocracia lattno-a~encana. 
Trata-se de obter para as etnias indígenas um ganho parecido ~~m 
a formac;ao e reconhecimento de um sindicato na .ár~a º?erana. 

1:, evidente que nao nos esquec;amos que o ob1ett~o final de 
toda revolu<;ao é destruir e superar o Estado tal como existe .no pre
sente momento histórico, mas para superá-lo ternos que re~on?ecer 
que 0 tempo da dialética nem sempre coincide com a premenc1a de 
nossos sonhos. 
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