
COMUNICAÇÕES 

ASPBCTOS DA PINTURA NA CULTURA INDIGENA • 

, O Museu de Arte Contemp9rânea, ao manifestar o desejo de comemorar a 
Semana do Jndio com uma exposição sobre a arte gráfica indígena, não poderia 
ter feito uma escolha mais feliz e oportuna. 

Colocando em destaque a grande beleza das peças de cerâmica e as fotografias 
sobre pintura corporal e tatuagem, valorizando, desta maneira, uma das manifesta
ções mais criativas dos índios da Amazônia, o MAC apresenta também, pela pri
meira vez, ao grande público urbano, uma pequena parte da rica ·e variada 
produção artistica de uma nação Tupi, cujos remanescentes, umas S3 pessoas, en
contram nas suas atividades artísticas e xamanísticas a sua razão de sobrevivência. 
Territorialmente cercados, demograficamente abalados, a persistência e qualidade de 
sua arte, porém, é uma autêntica expressão da identidade étnica e cultural destes 
úidios que habitam as margens do médio Xingu. · 

Os Asurini vivem, como tantos outros povos indígenas no Brasil, no meio 
de uma nação, onde se continua a ignorar a existência de inúmeras artes, que 
são o resultado de um longo desenvolvimento, culminância de uma tradição bem 

( *) · - Texto do catálogo da exposição "Abstração Geométrica na Pintura 
Indígena", realizada no MAC-USP (abril-maio); originalmente, esta exposição foi 
montada na FFLCH, da USP, Museu ''Plínio Ayrosa", com o nome "ASSURINI 
DO XINGU - ARTE GRÁFICA", por ocasião do "I Encontro Tupi". 
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estabelecida. Neste sentido, e de modo paradoxal, a arte gráfica e as peças expostas 
nesta mostra são o dramático testemunho de artistas anônimos de uma nação em 
extinção. 

Entretanto, enquanto os nossos olhos se detêm na forma e decoração de cada 
objeto, apreciando ainda o efeito de conjunto, não hesitaríamos em usar o nosso 
vocabulário estético e falar em harmonia, ritmo, proporções e força de expressão. 
A faculdade estética é inata no homem, algo tão natural como falar ou qualquer outra 
expressão de atividade cognitiva. Mais uma vez precisamos reconhecer que, a 
nível das manifestações artísticas, não existem diferenças qualitativas entre a nossa 
civilização e as sociedades arcaicas . 

Nas sociedades pré-industriais, porém, a arte está intimamente relacionada a 
outras esferas da cultura como a organização social e o sobrenatural e às possibili
dades e limitações oferecidas pelo meio ambiente . A arte participa de modo mais ín
timo das outras dimensões humanas e por esta razão se apresenta como uma ati
vidade coletiva, bastante padronizada e amplamente difÚndida. enire a popu
lação que a pratica. 

As peças aqui expostas foram diretamente trazidas da . aldeia aó · longo do~ 
anos de pesquisa e convivência com os artistas e as ceramistas · Assurini. · Assim; 
cada peça é amplamente documentada. A coleção está atualmente· depósifada nâS 
salas de trabalho do Museu "Plínio Ayrosa", da USP, para estudo e como parte 
de um projeto mais amplo de levantamento e análise da arte gráfica entre os. índios 
do Brasil. 

. ' 

Há mais de 25 anos, Lévi-Strauss, no seu primeiro manifesto estruturalista sobre 
a arte, lamentava a repugnância dos etnólogos contemporâneos com relação aos 
estudos de arte primitiva comparada, lacuna que se pretende preencher . atualmen
te, especialmente através de longos períodos de pesquisa de campo . ·Parte-se da 
convicção de que o estudo de uma forma de arte .deve ·ser ap:r;eendida. no seu 
contexto geográfico, histórico e sócio-cultural, espaço onde ocupa um lugar ·rele
vante. Procura-se saber como, por exemplo, a arte gráfica se relaciona com os 
outros meios de comunicação verbais e não-verbais existentes em uma sociedade, quais 
são suas conexões internas, capazes de lhe conferir características e funções es-
pecíficas e cap~s de dar conta de sua persistência.. , , . 

A arte gráfica é um meio de expressão, que permite uma multiplicidade de 
significados e inúmeras conotações, que precisam ser corretamente analisadas no 
seu contexto formal e cultural . O estudo da arte de povos indígenas ~ão pode 
ser encarado coino um empreendimento esotérico, e sobre o qual o homem oci
dental impõe os seus valores e idéias. Com maior proveito deveria ser uma expe
riência, através da qual se descobre e se aprende a apreciar outras maneiras de 
pensar, outros valores e outros modos de vida. 
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A ·arte gráfica dos Asurini é abstrata, essencialmente f ormâda de desenhos 
geométricos retangulares . g uma arte simbólica, sendo que os índios conhecem o 
significado de cada elemento gráfico. Os desenhos variam devido as combinações 
sempre renovadas a partir de uma estrutura-padrão de motivos elementares, que 
se adaptam a um suporte plástico, que por sua vez é · portador de um outro 
conjunto de significados, o que permite apreciar a relação íntima entre grafismo 
e . formas e entre forma e sigilificado. 

Do ponto de vista plástico existem, sem dúvida, certas semelhanças entre o 
corpo e uma peça de cerâmica. Aplicada no coq;o, porém, a pintura possui unia 
função essencialmente social e mágico-religiosa . Em muitas sociedades indígenas, 
a decoração do corpo confere ao homem sua dignidade humana, o seu ser social 
e · o -seu significado espiritual. A decoração é concebida para o corpo, mas o 
COrPO s6 existe através dela. Esta dualidade do corpo (forma plástica) e grafismo 
(c.omunicação visual) expressa uma dualidade mais profunda, porém essencial, 
a do -indivíduo e o da personagem social, que deve encarnar . Entendida -assim, 
a ·<ieeoração é a projeção gráfica de uma realidade de uma outra ordem, da qual 
o indivíduo, enquanto indivíduo, também participa, projetado no cenário social, 
através da pintura que o veste. 

Por outro lado, aplicado na cerâmica e recoberto de uma fina camada de 
resina-verniz, que lhe aumenta o brilho, este mesmo grafismo é essencialmente deco
rativo, realçando as características plásticas de uma grande variedade de formas, que 
constituem o conjunto das panelas e vasilhames da mulher Asurini . A variedade 
dos desenhos é maior, e possivelmente, a atitude da artista seja mais livre e lúcida, 
acentuando-se, aqui também, um certo estilo mais pessoal. 

Mas há, como se é de esperar, uma contaminação pelo simbolismo que impregna 
toda a vida social e, neste sentido, os objetos inanimados, como a cerâmica e as 
cabacinhas, se confundem com o corpo humano e os espíritos da mata . 

Curiosamente, o que nos chama a atenção é a representação de um motivo 
decorativo aplicado e adaptado à forma de um fundo de panela, diretamente trans
posto para certas partes do corpo humano, como a parte superior da coxa ou a 
forma alongada e côncava de uma meia-cabaça se adaptando às curvas do ombro 
humano. 

Este aspecto coloca, por sua vez, a questão do grau de autonomia da arte 
indígena com relação aos outros aspectos da cultura e em que medida o elemento 
plástico e a arte gráfica são necessariamente dados em correlação e ligados por 
uma relação funcional. E, finalmente, coloca a questão de quanta liberdade esté
tica ~ssui o artista . Em certas sociedades indígenas a arte pode chegar, a um 
virtuosismo extremo (como, por exemplo, a antiga pintura facial caduveo, ou a plu
mária Urubu-Kaapor), mas se apresenta estática por longos períodos de tempo, 
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porque relacionada a uma trama de significados sociais e religiosos, que ela ·ajuda 
a preservar. E o próprio isolamento reforça estes traços . A àrte gráfica Asurini; 
por exemplo, é única, quando comparada às manifestações artísticas de outroa 
grupos indígenas da região, se bem que o seu estilo lembre os de outras regiões 
da América do Sul, especialmente a região andina. 

Com o aumento do contato com a sociedade nacional, e a medida que a cultura 
vai se descaracterizando, pode acontecer que se percam muitos dos significados 
da arte gráfica, mas o estilo decorativo perdura como ·manifestação fundamental de 
diferenciação e afirmação da própria identidade étnica. · · · · 

Neste contexto, o prazer estético do artista residiria essencialmente na· sua habili. 
dade de artesão, no seu talento em reproduzir com perfeição o acervo tra<licional, 
combinando e recombinando os mesmos elementos, projeção de um mapa cognitivo 
plenamente assumido. E quando o seu mundo se amplia, sem, · porém, destrui-lo, 
nada lhe impede de integrar novas formas e novos temas transformando-os. atra
vés do barro e da pintura de jenipapo e urucu, em uma obra de arte genuina
mente Asurini. 

I ' . 

. ' Lux Vidal 

Depto . de Ciências Sociais, USi> 
., 

' . .. l · 
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Moça Asurini. Pintura corporal e cerâmica, com o mesmo motivo gráfico. 
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ASURINI DO XINGU: ARTE GRAFICA (*) 

As peças utilizadas nesta exposição constituem parte de um acervo da cultura 
material dos índios Asurini, grupo pertencente à família lingüística Tupi-Guarani, 
contatadQ, em 1971, no Estado do Pará. 

A exposição destas peças mostra a decoração da cultura material Asurini 
eom desenhos geométricos, cujo conjunto compõe um sistema de arte gráfica, apli
cados também no corpo humano . 

. A cestaria, os enfeites corporais, a decoração de armas e a tatuagem do 
corpo estão a cargo do homem. A confecção da cerâmica e a pintura do corpo 
~o atividades femininas e a gravura em cabaças, uma atividade comum a ho
mens e mulheres. 

Considero que essa arte gráfica forma um sistema uma vez 
1:1ma gramá~ica própria, obedecendo regras estéticas e morfológicas, 
nas variações dos diferentes padrões de· desenho. 

• que possui 
observadas 

Os inúmeros desenhos geométricos são aplicados em diferentes formas e 
superfícies e em combinações também variáveis, como pretende mostrar esta 

· ( *) __: Texto do catálogo da exposição "Abstração Geométrica na Pintura In
dígena", realizada no MAC-USP ( abril/maio/83); originalmente, esta exposição foi 
montada na FFLCH-USP, Museu "Plínio Ayrosa" com o nome "ASSURINI DO 
XINGU - A.RTE GRÁFICA", por ocasião do "lQ Encontro Tupi". como parte 
do tn1balh0 apresentado pela autora. 
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exposição . Observe-se que cada peça de cerâmica é única, variedade essa que 
atesta a riqueza do sistema de arte gráfica Asurini . 

Um dos objetivos da pesquisa que vem sendo realizada sobre o sistema de arte 
gráfica Asurini é contribuir, através da análise comparativa, para o desenvolvi
mento dos estudos sobre sistemas de comunicação visual entre sociedades indígenas 
do Brasil. 

De um modo geral, pode-se observar que entre os Xikrin e Xavante, grupos 
Jê, há uma relação predominante da ornamentação corporal com a ordem social. 
Entre os Asurini, entretanto, a arte gráfica está relacionada a um sistema de 
significação, cujo conteúdo se encontra, principalmente, no domínio da natureza, 
de um lado, e a cosmologia do grupo, de outro . Além destes dois domínios, rela
ciona-se também à própria produção da cultura material do grupo ( artef atos e a 
atividade de desenhar em si) . 

03 motivos 

Alguns desenhos geométricos são utilizações de elementos · da nàtureza como: 
tripas de jabuti, carapaça de jabuti, osso da bunda de jabuti, pata de jabuti.. can
gote da onça, tamanduá, pena de asa de mutum, peixe, galho da árvore dzagiwa, 
flor de milho, feijão, cipó, entrelaçado etc . 

Em relação à cosmologia, pode-se dizer que a maioria dos desenhos segue . . 
·um padrão chamado Taingawa, cuja unidade· mínima é braço/perna de uma repre-
sentação simbólica da figura humana, utilizada nos rituais xamanísticos. As variações 
de Taingawa são estilizações de elementos da natureza como os desenhos de jabuti, 
da árvore dzagiwa etc . Mas uma grande parte dos desenhos de padrão Taingawa são 
criações individuais, cujos nomes são dados pela autora . 

Ainda no domínio cosmológico, há um motivo-padrão único chamado · K wasia· 
rapara, entidade mítica que deu o desenho aos homens . É aplicado no corpo ·e 
na cerâmica e é o nome do padrão de trançado que enfeita armas cerimoniais 
(arco e flecha), cestaria e ornamento corporal. 

Quanto à produção da cultura material, há desenhos que levam o nome da 
forma onde são aplicados, preferencialmente ou do detalhe de um objeto: desenho 
de perna, cabeça da peça zda' é, detalhe do enfeite labial, tembekwareropitá. Outros 
têm o nome do próprio grafismo: linhas e pintas. 

Interessante notar que o motivo usado unicamente no corpo feminino chama-se 
dzoaketé, que significa pintura de verdade, pintura por excelência. Este motivo
padrão é o único que não pode ser transposto para outra superfície ou forma, pois 
é necessária a utilização da forma do corpo humano para realiz.á-lo . 
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-Decoração do Corpo 

O corpo humano pode ser pensado como o SUJ?Orte por excelência e mais 
freqüentemente decorado no cotidiano Asurini . E o corpo das jovens é, por sua 
vez, o mais pintado com desenhos em jenipapo. 

Por outro lado, na pintura corporal, são mais restritos, tanto o repertório de 
motivos de desenho utilizados, quanto a liberdade de combiná-los . 

Não há motivos que distingam categorias de idade ou sexo. A diferença entre 
sexos se manifesta na distribuição das estampas sobre o corpo. Entre as mulheres, 
o ventre (do púbis à altura dos seios) é marcado por um desenho (geralmente 
se usa o motivo pirinina-linhas * verticais), que divide a parte da frente do tronco 
em duas partes, verticalmente. Entre os homens, esta divisão se dá no sentido 
horizontal: um desenho em cada ombro (dzeti'iwapawa) e linhas horizontais, de 
o'mbro a ombro (murumunakawa) delimitam a parte de cima · do tronco, que 
não é pintada. 

Outras divisões do corpo são comuns a ambos os sexos e podem ser pintadas 
searadamente: a) rosto; b) metade do rosto, entre o náriz e o queixo, até as 
orelhas; e) braço; d) mão; e) tronco e coxas até logo abaixo do joelho; f) per
na, do tornozelo até logo abaixo do joelho; g) pé; h) ombro. 

Na utilização dos motivos, observa-se que entre os homens a escolha é mais 
reestríta e mesmo os mais jovens são menos freqúentemente pintados . Pintam-se os 
xamã.s e' o8 auxiliares, por ocasião dos rituais xamanísticos. Nessas ocasiões, as jo
vens cantàdoras decoram seus corpo com mais esmero. 

· A tatuagem do corpo obedece os mesmos critérios de distribuição das e8tam
pas, · distinguindo os sexos. Além dessa diferenciação, a tatuagem está relacionada 
à categorização social dos indivíduos, cujos critérios estão baseados na idade e 
atividade própria de cada sexo . Entre as mulheres, distingue as fases do ciclo de 
desenvolvimento biológico e social . Entre os homens, é sinal de sua participação 
em atividades guerreiras . 

. · Técnicas 

Pintura corporal - feita com jenipapo (dzenipawa) e carvão vegetal (tataywa) . . 
O fruto do jenipapo é ralado em um pedaço de raiz da palmeira Paxiubinha, 
cuj~ superfície é espinhosa. Espreme-se a massa ralada com os dedos e o líquido . . 

obtido é colocado numa pequena panela . semiquebrada. Raspa-se. o . carvão vegetal 
no fundo da panela, o qual <jeverá tornar o desenho visível durante sua execução . 
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Após o banho, horas mais tarde, o desenho desaparece mas, em seguida, a tinta 
do jenipapo se torna forte na superfície da pele, permanecenão vários dias. A 
pintura do corpo é executada com um pincel, no caso de motivos com linhas finas. 
Trata-se da haste de uma planta, cuja superfície é aveludada (dzufuiwa, planta . 
da família Leguminosa) . Um pedaço de talo da folha de palmeira seca, um pe
queno pedaço de madeira encapado de algodão também podem servir de pincel 
para outros tipos de traço . 

Tatuagem - o corpo é escarificado com um instrumento chamado merirynha, 
que significa dente de cutia, material que constitui a ponta do instrumento, bem 
afiada. Após a escarificação, passa-se água, na qual se depositou folhas ele urucu,. 
para impedir o sangramento. Em seguida, esfrega-se a tinta de jenipapo misturada 
com carvão e coloca-se uma camada de resina vegetal ( Y' hyka) . O local tatuado 
não deverá ser molhado durante, pelo menos, urna semana. 

Confecção da cerâmica - utiliza-se a técnica de superposição de rolos cm 
espiral, feitos de argila, e cozimento em fogo piran1idal. Na modelagem da peça. e 
no alisamento da superfície são utilizados espátulas (pedaços de cabaça recor
tada), coco de palmeira inajá e um parasita que cresce no caule das árvores. 
Este parasita (urupema), espécie de uma esponja, é passado na borda . da peça, 
para que a espessura da mesma se torne fina e uniforme . A decoração é feita 
com pigmentos provenientes de concentração de óxido de ferro (itawá = p~dra 

amarela; itawondi = pedra preta; itawapiringi = pedra vermelha). As pedrinhas 
são esfregadas com um pouco de água em uma pedra maior, obtendo-se a tinta, 
com a qual se pinta a superfície externa da peça. Os pincéis usados são pequenos 
talos de folha de palmeira, pena de mutum, pauzinhos flexíveis encapados de algo~ . 
dão. Para envernizar a superfície externa da peça e com isso, fixar a pintura feita 
com material mineral, usa-se a resina da árvore do jatobá (dzotaika). Na parte 
interna da peça, passa-se a entrecasca de uma árvore chamada tsit.r.i'iwa, a qual 
é macerada e esfregada vigorosamente nas paredes. 

Catálogo das Peças 

'' 

A ordenação das peças seguiu critérios de forma e utilidade e dentre as peças 
expostas, destacou-se no catálogo, certos padrões e motivos de desenho para ilustrar 
o conteúdo do sistema de significação a que está relacionada a arte gráfica 
Asurini. 

1. 

nome da peça: dza'endiwa ou dzapepaí (dza'endiwá, com sig\}ificado relativo ao 
aspecto estético e dzapepaí, relacionado ao aspecto utilitário: as 
panelas usadas para cozinhar têm essa forma e nome) . 
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uso: no ritual do Kawirah6, parte de um complexo cerimonial que compreendt ,,à 
celebração dos mortos e a cerimônia das flautas · Tuté,- neste ritual, oi jóvéí:lS' 
devem pular sobre uma grande panela colocada no centro da casa comúnat; o'ride1 

são enterrados os mortos; após pularem a grande panela, os jovens toniairr 
mingau ritual (kaw1), feito de milho fermentado, servido nesta peça ~ ·: .. 

nome do desenho: cabeça de dzá' é. . .. 
2 a 26 
nom~ da peça: dza' endiwá ou dzapepaí. · .• . "' . . ... . . : ··.: i . 

uso: fabricada para comercialização com o branco; as de tamanho menor são usadas 
para guardar pequenos objetos. 

'• 

nome do desenho: 23. galho da árvore dzagiwa (corpo da peça} . .. 
. -' 

27 e 28 
nome da peça: dzapepai 
uso: miniatura fabricada para 

. 
crianças. 

29 a 32 

.... 

• 

" ' . 

r~ . . .. : 
~ . . " . . . . . '• . ' . . ' . ·. 

nome .. da peça: yhawa (yh = água; .. awa ·=· .i:elacionado a) ._ : "· :" 1 s; :' : <' =" " 

uso: para carregar e depositar água. 
nome do_ desenho: pad~ão ta_ingawa - repr_esentação simbólica - (corpo ,e ·pescoço::da 

peça). 

33 a 44 
nome da peça: yhawa ou yhawi .(diminutivo de yhawa). 
us.o: ~;:tbricada para comercialização com o branco. · . . .. . . 

. ~ . . .. 
. ·~ . -. - . . . . . ~· 

. , ... . '. . . . . 
. .. . . .. ·. .. 

nome do deseriho: 41. pintas (corpo da peça), padrão taingawa 
43 . feijão (corpo da peça) 

(pescoço da peça) 

.. r-· •• 

45 e 46 

44 . pintura de perna (corpo da peça) 
45. Kwatsiarapara - sobrenatural 

nome da peça: yhawi. 
uso: peça decorativa . 

. ' 

.. : ·• ;- . ; 

•• !• .. ;•t 

.. .; ' :. . \ 
1.. • ~ í .•• 

nome do desenho: 44 . kuiapei (usado na decoração 
inferior; feijão · (secção convexa 

das ·cabaç'as ~."secção conveia ' 
superior) : ·· · ·"' " · .... ~ ';; " ~.' : ~ · 

47 e 48 
nome da peça: yhawi 
uso: miniatura fabricada para crianças. 
nome do desenho: ·k .uiapei. 

49 a 51 
nome da peça: dzafú. 
uso: para depositar água, mingau e mel . 
nome do desenho: 50. asa de mutum (pescoço da peça) 

kuiapei (corpo da .peça) ; 

:- ' .i• 
• .• · · 1 J ~ 

•- • Jº • . . . 
.. . .. . , ... .. -~ . _,, . . .. 

.. .. .: ' 
• \ • I " . •, 

. ' 
• • ,, .. ,.~ •• ! ~ ••• ·; 

... ~ . ' . . 
.: ' ... · . . · .' 

.. 
. . ( . . . ' 

. ,, ..- ,• . . ... 
; \ . . • ; . .. 

' ". : ' 
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$2 a $6 
nome da peça: dutfú ou dz.afuí (diminutivo de dzafú). 
uso: fabricada para comercialização com o branco. 
nome do desenho: 52. favo de mel (corpo da peça). 

S1 e S8 
nome da peça: dzafuf 
uso: fabricada para crianças. 
nome do desenho: 57. osso da parte traseira do jabuti ou pata do jabuti, ambos 

padrão taingawa (corpo da peça) . 

S9 
nome da peça: dr.afui. 
uso: para guardar pequenos objetos. 
nome do desenho: padrão taingawa (corpo da peça) . 

60 e 61 
nome da peça: dr.a'~. 

uso: em ocasiões cerimoniais e no cotidiano para servir alimentos como mingau, em 
especial o mingau de milho e aves como o mutum. 

nome do desenho: 60. parte traseira do jabuti, padrão taingawa (corpo da peça) . 

62 a 66 
nome da peça: dr.a' é ou dz.à ei (diminutivo de dz.à é) . 

uso: fabricado para comercialização com o branco . . 
nome do desenho: 62. osso da parte traseira do jabuti, padrão taingawa (corpo da 

peça) 65. cipó entrelaçado na mata (borda da peça). 

67 a 69 
nome da peça: dr.a' é. 
uso: nos rituais xamanísticos . 

70 
nome da peça: dr.a' é . 
uso: na cerimônia das flautas para servir o mingau ritual . 
nome do desenho: asa de mutum (corpo da peça) 

cabeça de dza' é (borda da peça) . 

71 a 73 
nome da peça: dr.a'ékuia. 
uso: para servir e guardar pequenas quantidades de comida, semelhante ao uso du 

cabaças (kuia). 
nome do desenho: 71. kuiapei (corpo da peça). 

74 
nome da peça: pupianekanawá. 
uso: forma antiga, não fabricada atualmente. 
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nome do desenho: kuiapei (corpo da peça) 
pintas (pescoço da peça). 

15 
nome da peça: pupianekanawá. 
uso: forma antiga, fabricada a pedido do colecionador . 
nome do desenho: feijão (corpo e pescoço da peça) . 

76 
nome da peça: garatsf. 

421» 

uso: forma antiga, fabricada a pedido do colecionador; tradicionalmente, era fabricada 
sem decoração, usada para esquentar pequenas quatidades de mingau. 

nome do desenho: linhas (peça inteira). 

77 
sem nome, imitação de uma lata de sorvete Kibon. 
uso: fabricação para comercialização com o branco. 
nome do desenho: cabeça de dz.a'é (corpo da peça) 

kuiapei (fundo da peça). 

78 
sem nome, imitação do pau cavador, instrumento agrícola. 
uso: confeccionada para trocar por seu similar industrializado 
nome do desenho: kuiapei 

79 
sem nome. ., 
uso: encontrada no Posto Indígena, sendo usada como porta-sabão. 
nome do desenho: feijão. 

80 a 91 
nome da peça: kuia 
uso: para servir alimento 
nome do desenho: 80. padrão 

81. linhas 
82. linhas 

.. 

taingawa (representação simbólica) 

83 . cipó entrelaçado na mata 

Regina Ap. Polo Müller 

Programa de Pós-graduação em Antropologia Social, USP 
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Ilustração do desenho decorativo da peça 43. 
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PARECER DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE A.NTROPOLOGIA SOBRE 

SUA PARTICIPAÇÃO NO CONVeNIO 059/ 82 · .. 

Conforme prometido em carta de 16/01/ 84 endereçada à Presidência. da 
Companhia Vale do Rio Doce, cuja cópia foi enviada à. Dra. Maritta Koch-Wcser 
e ao Dr. Robert Goodland, vimos agora expor, com maiores informações, os mo. 
ti-.os da solicitação da Associação Brasileira de Antropologia, para que seja modifi
cada, retir~o-se o seu nome, à alínea d da cláusula quarta do Convênio n9 059/82, 
firmado entre a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e a Fundação Nacional 
do . lndio (FUN.AI). Essa modificação implica, pois, no cancelamento· de \qual
quer participação da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) no. Projeto 
Ferro éarajás e conse.qüentemente na vinda ao público para explicitar as · razões 
deaa atitude. 

Convém, de início, historiar a entrada da Associação Brasileira de Antropologia 
ao referido Conv&iio, para tornar claros os motivos que levaram a Presidência da 
ABA a aceitar participar do empreendimento. 

Em 23/10/81 foi estabelecido o primeiro contacto formal com a presi
dencia da ABA, a partir de entendimentos mantidos entre · o Banco Mundial e i a 
CVRD, : solicitando a indicação de pessoas credenciadas para assessoram.ento nas 
6.reas das reservas que seriam atingidas diretamente pelo Projeto Ferro Carajás. 

Dada à complexidade da tarefa, por se tratar de grupos com especificidades 
culturais marcantes e enfrentando situações de contacto diversas e que envolviam 
ponderáv~is setores da sociedade nacional, compreendeu a ABA a necessidàde .de 
apoio institucional aos antropólogos que assessorariam a CVRD. · O intuito, ao 

Revista de Antropologia, (27 / 28), 1984/ 85. 
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a.umir essa responsabilidade, foi, pois, o de assegurar aos membros da ABA o di
reito de executarem seu trabalho, procurando resguardá-los de represálias, 
de origem quer pessoal, quer institucional, que por ventura surgissem devido 
a interesses imediatistas da sociedade envolvente, seguindo-se sempre o prin
cípio de fazer com que as populações indígenas sofressem o menos possível 
com mais esse impacto que lhes era imposto . 

Servia-nos de exemplo as conseqüências desastrosas dada à insensibilidade dos 
órgãos executores para com as sociedades indígenas, de um projeto igualmente 
desenvolvimentista levado avante sem qualquer assessoria especializada, qual foi 
a construção da Transamazônica. Movia-nos a esperança de que desta vez, com 
a participação de antropólogos competentes, conhecedores em profundidade da si
tuação dos grupos envolvidos, haveria um mecânismo formal que permitiria amor
tecer os . choques e ajudar as populações atingidas a .s.e prepara:rem .. pa,ra . . UIJl ,novo 

' ' . . . .. . . . . ' . '\. 

tipo de convivência. Foi uma atitude realista~ pois nad~ mais .se" poderia fazer, . ' . . . 
como seria o ideal, para sustar o processo ou ao meriós modificá-lo, de modo 
a que o impacto fosse evitado. O traçado da estrada de ferro fora feito sem 
qualquer participação de especialistas com preocupações so~iais e, pior ainda, sem . . . .. . .. . . .- ... " ·. 

serem consultados e alertados aqueles que só teriam prejuíz~s com . a emprêsa: os 
indios que terão suas terr~s · cortadas por trens movidos· a diesel ~· · carteg~4ds ··de 
minéri·os. E com os trens virão, como já tão · bem se sabe, as .fr~n.tes ·· expansionista~ 
de colonização, representando mais um perigo · para as terras ·e saúde dos: gTupoS 

. . . .. . .. ~ ; . . . 
indígenas, já tão ameaçados . · · · · ... · · · · . ~ .. . . . ~·· . \. . . . . 

· ·A 'indicação de antropólogos para assessorarem a CVRD "foi feita eni ·etapas·. 
Em 1981 foram indicados: Lux Vidal para acompàtlhar os ·· xn~.rin ·do :P; 1. Càtet6 . ' ' 
e do P. I. Kamkrokro, Mércio Gomes para os Guajá, Guajajáf'a e únibi't:.Kaapor, 

•. : . . rt j 

Iara Ferraz para os Gaviões do P. 1. Mãe Maria e os Suruí do P." I : Soto'ro~ e 
o médico, membro da ABA, Dr. João Paulo Botelho Vieira. Em 1983 foram in
dicados os antropólogos Maria Elisa Ladeira para . asses8orar ·nos casos 'dos Gaviões . ' ' .. 
do Governador, Apinayé e Krikati, e Antonio Carlos Magalhães para ós · receiJi.:â. 
traídos Parakanã. ·" · . - ·. ' .. \ .. ; ... 

O critério para indicação foi sempre o mesmo: competência adquirida põr lon
ga convivência e . pesquisa feita na área, assim como reconhecimento da comu
nidade acadêmica em geral, e antropológica em particular, do valor : dos· trabalhos 
apresentados. " . .. .' . - .. . . . - . 

Os antropólogos foram contratados pela CVRD em anos diferentes 1tom·,-: o8 fins 
de assessoramento técnico. Tal assessoramento só se pode dar efetivamente, ,;em'· es 
tratando de trabalho antropológico, com a ida aos postos e reservas: indígenas . para 
a verificação in loco da adequação das medidas tomadas, e para preyer .quais as 
cabíveis a médio e longo prazo. Relatórios sistemáticos, externos e minuciosos, fo-
ram enviados ao Vale do Rio Doce . , · 
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· : . ·. Como a contratação 'foi feita em époeas · diversas, o estágio da , avaliaçãO feita 
para ·cada grupo é diferente·. Assim para os Xikrin e os Gâviões do · P. J:. Mãe 
Maria, Guajá, Guajarára e foram realizados duas viagens, . para" os Suruí do · Pi · l. 
Sororó, Parakanã e Apinayé foi realizada uma viagem. Está em realização uma 
inspeção· eilire os · Parakanã e 'Guajá-Guajajára. · Os trabàlhos · entre os · Apinayé, 
Suruí e Gaviões de Mãe Maria estão interrompidos devido a impecilhos · criados 
pela . Fundação Nacional do índio para a viagem ao campo básica: pàra o desem
penho '. adequado das tarefas constantes em contrato e sem ·a qual o assessoramento 
se . torna · inoperante. Não foram começados os trabalhos ·sistemáticos entre · os 
·Krikati e ·Gaviões do Governador por estar a· especialista impedida pela FUNAI 
de ·entrar .nas aldeias. Voltaremos a esse item posteriormente. 

Esse tempo não-uniforme em nada modifica, 
fizemos, enquanto Diretoria da ABA. 

como se verá, a avaliação que 

· O 'problema básico, a nosso ver, que torna extremàniente árdua á' ·t~efa · de as
sessoria, ·é que ao aconselhamento dado pelos antropólogos sobrepõe-se o 'pro)eto de 
aplicação das · verbas destinadas ao atenoimento às ·populações indígena8, elaborado 

. ' 
pela parte · executora e conveniente da CVRD, a Fundação Nacional' do · lridío; 
Esse projeto tem defeitos graves de concepÇão: entende · por atendimento · às popu~ 
lações indígenas, a manutenção e a implementaÇão da infra-estrutura dos' _Post~s 
da FUNAI. No orçamento proposto a maior verba se destina sempre a rubricà 
Administração. Ora, tais despesas deveriam ser de responsabilidade da FUNAI e 
~s · 'Verbas provenientes do Conv~nió em hipótese ~guma ' deyeriain suprir as : defi
ciências orçamentárias do órgão tutelar. Nos demais itens grande parte 'se destina à 
compra de material, tais como tratores, pick-ups~ máqµin~ d~ costura, barco a m~tor_, 
ferramentas agrícolas. O mi;iis grave é que inexiste qualquer justificativa que l~ve . e~ 
conta as reais necessidades de cada grupo e que atenda à propriedade de compra 
.desse materi~. de acordo com as diferença,s e pec~liaridades de cada i:eserva. O 
projeto é. feito segundo um molde . e p9(leria .destinar-se a qualquer . outra· área e . ' . . . . 
a quaisquer outros grupos. 

Tal concepção é incompatível com· o mister e visão "dos· antropólogos e as 
corr.eções .. sugeridas, . visando a · adapatr as medidas e as condições de . ·cada grupo, 
,foram . sempre m~l recebidas pelo órgão .executor. 

&se estado de coisas já foi encontrado pelos antropólogos ao serem· contrata
dos. Mais uma vez tentou-se contornar um problema de base, e procurou-se ·superar 
esses impasses, tão bem conhecidos por todos aqueles que lidam com as popula
ções indígenas. A FUNAI sempre apresentou o mesino tipo de .. projeto, em 
qualquer situação ou . caso. Sabemos da . deficiência . de quadros especializados 
da:quela . instituição e esperávamos . que o concurso de antropólogôs de reconhe
cida competência poderia ser considerado benéfico pelo órgão tutelar, 5ervindo4he 
para compensar suas insuficiências e suprir suas falhas. ' · · · 
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Nos primeiros teJat6rios os antropólogos: foram unânimes ém aquilatar dois 
problemaJ fundamentais a . serem · urgentemente resolvidos: a questão da terra · o 
Q.' atendimento. condizentes da saúde. · · · 

' . 

. B bom ressaltar que a questão da terra não deveria ter sua prioridade estal».
lecida apenas pelos antropólogos. Deveria ser também· a primeira questão em qual· 
quer plano governamental, pois pelo disposto na Lei nQ 6.001, de 17/12/1973, co
nhecida como Estatuto do tndio, as terras indígenas deveriam estar demarcadas· até 
1?78. · Já se passaram cinco anos, sem ·que .essa determinaÇao fosse cumprida. Fica 
pois, claro que as reivindicações para a questão da terra feitas pelos antropólogos· cm 
nada contrariam as leis vigentes. Tratava-se apenas de fazer com que essa lei se 
cumpra. E a ocasião era das mais propícias, pois a FUNAI sempre alegou falta 
de verba para executá-la. Curioso :·é que nos orçamentos propostos' não há ru· 
brica especial que se destine à questão dos ·territórios indígenas. 

Os relatórios enviados pelos antropólogos, após sua primeira viagem de veri
ficação nas reservas, continham críticas bastante sérias à ação desenvolviçla pela 
FUNAI e às medidas. que vinham sendo tomadas· por aquele . órgão; em primeiro 

' ' 

lugar o total abandono da questão da demarcação ou da preservaç~o dos territórios, 
um atendimen~o à saúde bastante esporádico e sem sistematicidade, reduplicação ·inú
til de obras do . posto, contratação de pessoal também <l~spropositada, . compra de 
~aterial inadequado às especidades dos grupos. 

' . -

Essa situação ensejou o envio, em 17 de junho de 1983, de carta desta Presi-
dê~cia à CVRD alertando para esse estado de coisas e pedindo uma atitude firme 
da empresa no sentido de que ;,\S sugestões dos antropólogos fossem consiqeradas ·e 

. . ~ ... 

encontrados meios para sua efetivação. Também advertiu-:se . que, em caso contrári<>, 
a ABA sentir-se-ia obrig~da a solicitar sua exclusão do Convênio'. . · . · 

'• ~ 

Como conseqüência, a CVRD procurou sustar os pagamentos de 
celas até que discrepâncias maiores fossem sanadas, respondendo-nos 
agosto. 

novas par~ 
em · 19 de 

Porém, logo a segwr,. a FUNAI decidiu impedir a volta às aldeias de dois asses
sores, sob a alegação de que "OS relatórios enviados continhàm ofensas : à admiiJ.is;;. 
tração da FUNAI. Ora, o que os antropólogos solicitavam era a correção de área 
já demarcada e a demarcação com correções de outra. O projeto original da FUNAI 
foi considerado insuficiente e · lesivo, tendo em vista as reais necessidades do ·. grupo 
e as mudanças ocorridas nas áreas. ., ' .. · · : '. · 

. . Em 12 de setembro, outra carta foi enviada à CVRD em que se pediam: med\,. 
das. urgentes para solucionar o impasse criad9 pela FUNAI. Enf~tiZol1-Se .. :que a 
ABA pediria sua exclusão, caso qualquer modificação fosse proposta que significasse 
numa alteração da equipe. A ÇVRD respondet,i, em carta de 2.8 ·4e .. setembro, 
mantendo a assessoria indicada pela ABA. . , 
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Persistia, porém, a impossibilidade de um trabalho efetivo, pois as duas antro
pólogas continuavam impedidas de ir ao campo. 

Tentou-se, mais uma vez, contornar a situação. E, em 10 e 11 de novembro, 
foi feita uma reunião, que contou com a participação dos assessores, e de represen
tantes da CVRD e da ABA. Decidiu-se por fazer um documento a ser enviado à 
CVRD, em que se pedia o atendimento urgente às reivindicações dos assessores, 
fixando-se mais uma vez no binômio terra/saúde. Dado que ficara constatado 
que a FUNAI não tinha meios de agilizar o processo de legalização das terras, foi 
solicitada a contratação de um advogado, especialista em direitos indígenas, a fim 
de assessorar a equipe, sugerindo medidas mais hábeis capazes de ativar a tramitação 
legal de cada caso . A previsão de que essa situação ocorreria já fora prevista pela 
ABA. Tanto que na carta em que a Presidência aceita participar do Convênio, e 
faz as primeiras indicações de assessores, datada de 28 de outubro de 1981, já se 
solicitava uma assessoria jurídica especializada. Na carta enviada a CVRD em 16 
de novembro de 1983, prop~s-se, também, que a equipe passasse a ser coordenada 
pela ProP. Lux Vidal, que se encarregaria a sistematizar os relatórios encaminhados 
à FUNAI, e à CVRD. Sabíamos, então, que era uma proposta conciliatória e o que 
visávamos, então, era diminuir ao máximo as áreas de atrito. 

Nenhuma resposta recebemos de imediato da CVRD. Porém da parte da FUNAI 
fomos procurados pela assessoria jurídica, que nos entregou em mãos, carta da Presi
dência da FUNAI encaminhada à Presidência da Vale do Rio Doce, propondo 
a modificação da alínea d da cláusula do Convênio, de tal modo a permitir a 
mudança da equipe de assessoramento. Tal equipe passaria então a ser escolhida 
pela FUNAI, a partir de uma lista fornecida pela ABA. 

Evidentemente que não poderíamos aceitar tal proposição, que implicaria em 
reconhecer a validade do veto imposto aos assessores por nós indicados, atitude 
essa incompatível com o espírito que sempre orientou a Associação Brasileira de 
Antropologia e que motivou a nossa aceitação em participar do Convênio. 

A resposta da ABA à FUNAI foi bastante clara e incisiva com relação à 
posição da ABA no Convênio, reiterando, mais uma vez, que não se aceitaria a 
substituição despropositada na equipe de assessores, pois, julgâvamos estarem eles 
cumprindo exemplarmente as tarefas constantes dos contratos . 

Até o dia 16 de janeiro, aguardamos uma resposta concreta da CVRD. Como 
perdurasse a situação de veto aos antropólogos e não vendo possibilidades de 
contornar o impasse, a Diretoria da ABA, ouvida a Comissão para Assuntos Indí
genas que vinha acompanhando o desenvolver do caso, decidiu pela saída da ABA 
e conseqüentes comunicações às Associações congêneres e ao público em geral. 

Transcrevemos a seguir um sumário das medidas urgentes a serem tomadas 
para cada grupo, e que foram encaminhadas a CVRD em documento de 17 de 
novembro de 1983. 
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A) Situação dos lndios Parakanã 

Os índios Parakanã residem hoje em dois aldeamentos distintos~ compostos por 
três grupos contatados em diferentes períodos pelas frentes de penetração da 
FUNAI. 

O primeiro desses grupos, contratado em 1970/71, está loqalizado à- .mf_lrgem 
di.Teita do igarapé Paranati, um tributário indireto do rio Purucuí. Os outros 
dois estão situados à margem do rio do Meio, tributário do. rio Cajazeiras, 
sendo que um deles foi contatado em 1976, próximo ao . rio Anapú, enquanto 
que o outro é de contato mais recente, janeiro de 1983, às vizinhanças do-igarapé 
Bom Jardim (ou São José) . 

Outros dois grupos de índios Parakanã perambulavam atualmente, à área to-. . 

cantino-xinguana, sendo que um desses grupos vem sendo localizado, pelos ín~ios 
residentes junto ao rio do Meio e também por regionais, entre ·os rios Pacajá 
e Pacajazinho, às proximidades de suas cabeceiras com as do pfóprio rio do 
Meio . Já os outros Parakanã permanecem, ao que se tem conhecimento, às 
cercanias do igarapé São José e daí com incursões· ao rio Pacajú. 
Deste modo, é fácil a observação de que os Parakanã vêm ocupando, através 
dos tempos, grande parte do interflúvio . Tocantins-Xingu: este território· foi 
drasticamente reduzido, face ao desconhecimento e/ou desconsideração por parte 
da FUNAI de todo o histórico sócio-ocupacional destes índios·. 
Portanto, qualquer delimitação e demarcação territorial que se pretenda · realizar, 
deve obedecer os limites da Reserva Indígena Para~anã proposta ao final de 
1978, apresentada à FUNAI em janeiro de 1979, e que compreende um tot~l 

de 319 mil hectares. Reduzir esta área, significará a adoção de medidas 'lesivas 
aos interesses dos cincôs grupos Parakanã que ocupam e sempre ocuparam 
aquele território . 

B) lndios Gavião PI Mãe Maria 

Pede-se as seguintes providências: 

Regulamentação da utilização da faixa indenizada para a passagem da· f er
ro via no interior da Reserva. 

Elaboração de um contrato de indenização, incluindo a terceira ·caixa . de 
empréstimo não-mencionada no recibo assinado pelos Gaviões em abril de 
1982 (por ocasião da indenização, considerada insatisfatória pelos Gaviões, 
dada a insuficiência dos critérios adotados por representantes da CVRD, ex
clusivamente) . 
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- Vigilância efetiva da área ao longo da ferrovia no inte,rior da Reserva, dado 
o maior número de invasões que vêm se verificando (sobretudo furtos de 
castanha). 

Postos de vigilância e placas de sinalização (cabe às empreiteiras contra· 
tadas pela CVRD esta fiscalização) . 

Retirada e reassentamento em outra área dos posseiros de GETAT ( 49 lo
tes-famílias) que se encontram no interior, ao longo da ferrovia. 

C) lndios Suruí - PI Soror6 

Pedem-se as seguintes providências: 

Revisão do decreto de demarcação, homologado a 30.08.83 (D. O.), tendo 
em vista a ampliação da área de acordo com as propostas encaminhadas 
sucessivamente pela comunidade, referente aos processos nQs: 

FUNAI/BSB 3 638/77 - demarcação 
FUNAI/BSB 1 778/82 identificação de área 
FUNAI/BSB 1 994/82 - homologação 

D) lndios Kayapó·Kikrin, PI Kateté e Kamkrokro 

Deve ser cobrada com urgência a retirada dos invasores (Fa.zenda Grã Reata) 
do sul da Reserva. O processo de reintegração de posse está há onze me
ses parado na mesa do juiz, em Belém . Deve ser ressaltado de que a 
posse dos índios já fora reconhecida pelo Tribunal Federal de Recursos. 
Sendo assim, não se justifica a permanência do invasor na área. 

- Criação de um Posto de vigilância para o controle efetivo do limite oeste 
da Reserva. 

Deve ser ressaltado que a noroeste da Reserva, a demarcação em linha re
ta seca, entre os marcos M9 e M6, reduziu a área proposta pelos índios 
de 13 mil hectares, deixado fora da Reserva o rio Bep-Kamrekti, área tra
dicional de caça e pesca, e parte da serra da Mutuca ou Puma, onde, aliás, 
foi realizada pesquisa mineralógica ein 1975/76 pela INCO, com autoriza
ção da FUNAI. Esta área encontra-se atualmente totalmente vulneráve] 
às invasões de madeireiras e garimpos. 
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Devem ser colocadas placas ao longo do limite· sul, já que toda faixa de 
terra entre o traçado do limite sul e a PA 279 (habitat tradicional dos 
índios Xikrin e do qual foram esbulhados) foi tomada pelo GETAT para 
assentamento de posseiros, após total desmatamento da área. 

Criar um Posto de vigilância no limite leste, junto ao rio Itacauinas . 

Não acreditamos mais na cúpula da FUNAI, que não defende suas terras, 
alguns índios Xikrin estão freqüentando o garimpo Rio Bra.nc.o (Tacumã) 
e estão persuadidos pelos garimpeiros de que há ouro na Reserva e de 
que eles, os garimpeiros, podem oferecer-lhes os seus serviços neste sentido. 
Vários garimpeiros, assim, entraram na área colocando os índios contra', o 
chefe de Posto e a FUNAI. Seria oportuno o Conselho de Segurança 
de Carajás responsabilizar-se pela interoição de entrada de garimpeiros na 
Reserva Xikrin, já que esta se encontra na área de Segurança ,de Carajás. 
Conseqüentemente, seria oportuno promover um encontro na aldeia do P. 1. 
Kateté, com a presença dos índios, do chefe de ajudância, chefe de Posto, 
antropóloga e representantes da CVRD e DOCEGEO rpara que, dianet 
da legítima curiosidade manifestada pelos Xikrin em s~ber se há ouro nas 
suas terras e onde, possam ser dadas explicações claras a respeito, assim 
como discutir sobre o problema com os índios, para tomar, de comum 
acordo, algumas medidas com relação aos garimpos . 

Caso contrário, os índios, desinteressados pelo Projeto Carajás, imposto 
de cima, continuarão cada vez mais a se dirigir aos garimpos de Tucumã 
e Cumarú, onde pelo menos recebem notícias, conversam coµi . os gariffl-:
peiros que diretamente, em tom de amizade e sem escrúpulos lhes oferecem 
''bons negócios". 

Estas providências são ainda mais urgentes diante do fechamento de Serra 
Pelada, aumento de garimpeiros em Curnarú e autoiização dada pela Pre
sidência da República a empresas privadas para exploração de riquezas mi
nerais em terras indígenas! (0 Estado de São Paulo, 11 de novembro 
de 1983). 

E) lndios Apinayé 

Da leitura dos fatos principais do processo de demarcação do território 
Apinayé, despreende-se claramente que o ''clima de tensão" e:Xistente na 
área vem de longa data. Este "clima" é devido à indefinição · dos limites à 
hesitação por parte tanto do SPI como da FUNAI em considerar e efetivar 
os interesses dos Apinayé. De modo que não são ,nem os Apinayé -
e muito menos a antropóloga da CVRD ou o atual chefe , de posto da 
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FUNAI - que "acirram os ânimos" na área litigiosa, como alega um 
pequeno número de novos proprietários (compradores das posses dos an
tigos invasores da área) - que vêm acirrando uni conflito que somente 
vai benefiá-los como ''proprietários". A demarcação de 100 ou 180 mil 
hectares não afetará em nada os interesses do município de Tocantinó-
polis . 

Adiar ainda mais a delimitação e demarcação do território Apinayé espe
rando que o "clima de tensão" diminua é uma atitude absurda, por que 
é esta demora que acirra os ânimos, que "prejudica os interesses do muni
cípio" e principalmente contribui para que o território Apinayé seja inva
didó e ocupado e, que nos últimos anos, venha a ser objeto de e~pecu_lação 
por parte destes "novos invasores'', os "proprietários;' e "políticos" '. resi
dentes em Tocantinópolis. 

A FUNAI deve ter a firmeza de referendar a área pleiteada pelos Apinayé 
e encaminhada por esta assessoria à CVRD . Como salientam os próprios 
funcionários da FUNAI que se ocuparam da demarcação Apinayé, qual
quer solução que tende mediar os interesses dos índios e desses "novos 
proprietários" redundará em fracasso, foi o que aconteceu . com a proposta 
considerada ''mais viável" pela comissão da FUNAI em 1976, homolo
gada em 78 e que foi interrompida pelos Apinayé e desencadeou reações 
por parte dos "políticos" de Tocantinópolis. 

F) Guajá e Guajajára e Krikate do Maranhão 

1 . Demarcação da Reserva Krikati, situada no município de Montes Altos, de 
acordo com a proposta dos índios, e já existente na FUNAI, que inclui 
aproximadamente 136 mil hectares. Boa parte desta Reserva está invadida 
por faz.endeiros locais, os quais têm organizado uma forte campanha de 
difamação histórica a estes índios. 

Demarcação de territórios Guajá através do reconhecimento de suas ter
ras em áreas não-contíguas e através do reconhecimento da Reserva Flo
restal do Gurupi, em conjunção com o IBDF. O reconhecimento desta 
Reserva significaria a imediata interdição de interesses espúrios de empresas 
agropecuárias e áreas onde vivem grupos Guajá . . Em acordo com o IBDE, 
a FUNAI responsabilizar-se-ia· pela parte da Reserva onde há grupos Gua
já, o que significaria a expansão das atuais reservas Carú e Turiaçu. Dessa 
forma, seriam asseguradas formas de contato, controlado a esses grupos 
Quajá e portanto, melhores condições para a sua sobrevivência. 
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3. Criação da Ajudância do Pindaré, com os seguintes propósitos: 

a. Por ser instalada na própria Reserva Pindaré, daria maiores garantias 
de preservação dessa área tão próxima de Santa Inês e portanto tão 

. cobiçada por interesses locais. 

b. Formação de uma conscientização pan-indígena regional para melhor 
condicionamento às grandes mudanças sócio-econômicas que .se darão 

c. 

d. 

e. 

f. 

.,.. 
na reg1ao. 

Descentralização da estrutura da 6~ D . R. , passando a Ajudância a ter 
condições de atendimento médico e hospitalar para os índios regionais. 
Criação de um Conselho Indígena da Ajudância- no qual se integrariam to-
dos os índios regionais. -

Criação de um Corpo de Assessores da Ajudância, integrado por serta
nistas, chefes do Posto, enfermeiros, monitores bilíngües e representantes 
indígenas para, periodicamente, avaliar a situação das reservas e postos in
dígenas, face às condições em surgimento. 

I 

Programa de educação do Segundo Grau para os índios regionais que ti
verem condições de freqüentar tal curso . 

g. Programa de ensinamento de artes e ofício agrícolas e mecânicos compa
tíveis com as culturas indígenas em questão e desejados por comunidades 
específicas . 

4. Formação da Equipe Guajá, constituída de sertanista, antropólogo~ equi
pe médica volante aparelhada, intérpretes, várias pessoas já treinadas e expe
rimentadas com os índios Guajá, para as seguintes tarefas: 

a. Organização urgente de um plano de sobrevivência para os índios Guajá. 

b. Cronograma de contatos e criação de infra-estrutura para grupos Guajá 
localizados fora dos limites das atuais reservas. 

c. Trabalho de expansão das atuais reservas com o fim de evitar contatos des
necessários com grupos Guajá, e preservação de seus territórios. 

Encarecemos a necessidade urgente de uma solução para áreas em questão. 
Ao Banco Mundial, a CVRD e a FUNAI cabe enorme responsabilidade social 
em todo esse processo, que poderá terminar como mais um dos exemplos de 
destruição e extermínio de povos indígenas. 

Sabemos das injunções a que está submetida a CVRD e que limitam sua ação 
para uma real solução do caso. É preciso, porém, que se encontre um meio eficaz 
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de atender essas populações e esse atendimento não deve sofrer uma solução de 
continuidade. Caso contrário, todo o projeto assistencial servirá apenas para uma 
desobrigação moral das grandes empresas frente à opinião pública nacional e 
mundial. 

A Associação Brasileira de Antropologia considera ter cumprido da melhor 
maneira possível a responsabilidade assumida e acredita que de ora em diante poderá 
melhor atender às reivindicações dos associados por ela indicados para assessorar 
com a CVRD, mantendo-se como parte não-integrante do Convênio, continuando 
assim atenta e crítica ao desenvolvimento do Projeto Carajás. 

Gilberto Velho 

Associação Brasileira de Antropologia 

Y onne de Freitas Leite 

Comissão de Assuntos Indígenas 

·-
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O 3Q9 ANIVERSARIO DA REVIS'f A DE .ANTROPOLOGIA~ · 

.. ... . ~ -· -

\ . .. 
.•. 
' 

\ : 

+· -· • .. ' . 

Quantas vezes recebi a Revista de Antropologia e não paguei por ela? E, 
apesar disso, outras tantas vezes tornei a receber o volume seguinte. Curios~mente, 

entretanto, nunca foi previsto sua distribuição gratuita. Já na contracapa de seu' 
primeiro número, publicado em 1953, estava indicado o preço _de sua assinatllnl 
anual: quarenta cruzeiros (velhos). Não creio que eu seja especialmente sovina; 
minha atitude com respeito aos periódicos científicos parece ser comum entre . os 
antropólogos e mesmo outros cientistas sociais: se ·não nos cobram, não pagamós' 
e muitas vezes _,nem chegamos a agradecer àqueles que dedicam boa parte de a · 
tempo e energia à tarefa de divulgar nossa produção acadêmica. Mas por que 
razão esses abnegados editores não nos cortam a assinatura que, eom freqüência, 
nem nos damos ao trabalho de renovar? Talvez por um certo puritanismo, que 
resiste a poluir as relações entre pesquisadores, não raro também de éompanheirlsmo 
e amizade, com preocupações monetárias. Por outro lado, ·· poucas· são.. as biblio
tecas bem providas de recursos para a compra :de livros e periódicos; entretanto;~ 

~uitas recebem as revistas científicas, pois seus editores geralmente dão. prima%ia. 
ao acesso de alunos e professores a seus artigos do que à recuperação de suas 
despesas . 

. A Revi.rta de Antropologia não escapou a essas dificuldades financeiras. Além 
de cobrir seus déficits com dispêndios do próprio bolso, seu criador, o Professor 
Bgon Schaden, da U Diversidade de São Paulo, teve de lhe conceder muita atenção 
e cuidado para mantê-la viva, enfrentando todo t~po •. de tarefas, desde a •seleção 
e revisão de artigos até pessoalmente empacotar, selar e remeter os exemplares pelo . - . . .. • ' . - ., ··- . . 

correio. 

(.•) - (.Transcrito de o Jornal de Brasília, 6/08/83, p. 15). 

Revista de Antropologia; (27/28), 1984/85. 
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O nascimento da Revista de Antropologia ocorreu num momento muito especial, 
quando os antropólogos brasileiros se davam conta da necessidade de intensificar 
o intercimbio de idéias e de resultados de pesquisas . Tanto isso é verdade que 
no mesmo ano se realizou no Rio de Janeiro a Primeira Reunião Brasileira de 
Antropologia, cujos preparativos a Revista anunciou no seu primeiro volume (p. 72) . 
Esse mesmo volume divulgou também a organização do importante XXX Con
gresso Internacional de Americanistas (p. 71-72), que se reuniu cm São Paulo 
no ano seguinte, como parte das comemorações do quarto centenário da fundação 
da cidade. Na procura desse estreitamento dos laços entre os pesquisadores, criou-se, 
na Segunda Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em Salvador, em 1955, 
a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), acontecimento que a Revista de 
Antropologia registra no seu 3Q volume (p. 138) , publicando seus estatutos no 
volume seguinte (p. 67-71) e a revisão dos mesmos, atualmente em vigor (p . 174-
179 do volume 24). Nessa época, a Revista torna-se órgão oficial da ABA que, 
por sua vez, assume o encargo de manter as Reuniões Brasileiras· de Antropologia 
tentando, na medida do possível, assegurar sua periodicidade de dois anos. 

Apesar de órgão oficial da ABA, a Revista de Antropologia não teye xt~nhum 
apoio financeiro da mesmél;. que, por sinal, nunca dispõe de rec\JfSos al.ém _ da 
pequena receita' produzida pela anuidade, nem sempre em dia; ,de seus m~mbr0s : . . . . 

Por outro lado, a ABA nunca teve uma presença muito marcada . na Revista 
a não ser através de breves notícias das Reuniões, da diVÜlgaÇão. de . uma. ~u 

h • • 

outra resolução ou da publicação de umas poucas das comunicações aprese~tadas 

nas mesmas, mais por iniciativa de seus autores do que. pela d~ ABA. De 1967 
a i977 a Revista de Antropoiogia passou por seu período mãis -crítjç9~ a ponto 
de atrasar sensivelmente a publicação de seus volumes, e, (inajment~, de intef!().Ill-

• • . • 1 • : • • • 

~la. Em · 1978 a Revista retorna, agora como publicação do D_epartap:iento . d~ 
Ciências Sociai~ da . Univ~rsidade 'de São Paulo, deixando de ser órgão· da ABA 
a · p'artir de 1980. - . 

Embora publique trabalhos de todos os ramos da Antropologia e ref erentcs 
a qualquer parte do Mundo, o que lhe poderia dar o aspecto como que · de · um: 
mosaico, . a maior parte ·de seus 'artigos é a respeito de sociedades atuais, indígerlas
ou . não, sobretudo do Brasil e Países vizinhos. Notam-se em · seus autores, brasi
leiros ou estrangeiros, as mais dif crentes orientações. A leitura dos artigos, re
senhas e notícias publicados neste periódico aberto a todas as tendências dá ao 
leitor . uma boa idéia dos caminhos percorridos nesses . últimos trintà anos peta"' An-

. . .. . . : . ; 
tropologia no Brasil. A quem quiser conhecer a · Revista · 'de Antropologia, que con-
tinua viva e atuante, graças à perseverança do Professor Scbaden e seus continua-' 
dOres, basta escrever para o · Departamento de Ciências Sociais da ·Univer8idade· 

. -
de · São Paulo (Caixa Postal 8105, São Paulo, SP) . "· 

~·;. •• t ,. 

"·· . ,,. 

· · Júlio ·Cesa:r Melatti 

Depto. de Antropologia, UnB. 
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ATIVIDADES DO MUSEU "PLlNIO A YROSA'' 

Durante os últimos dois anos, os trabalhos desenvolvidos no Museu "Plínio 
Ayrosa" receberam importante impulso, graças ao apoio de professores, alunos 
e de instituições, que permitiram ampliar as atividades de organização e de divul
gação das coleções . 

Devido à sua posição particular de ''museu universitário", este acervo enfrenta 
uma série de dificuldades próprias a esta situação, numa dupla problemática. Cons
titui, por um lado, um centro privilegiado para pesquisa científica e para .formação 
cultural e profissional, e por outro, a falta de recursos adequados prej.u
dica o aproveitamento das coleções para fins científicos e de divulgação mais ampla, 
comprometendo, sobretudo, as tarefas prioritárias de cadastramento e de conserva
ção das peças. 

Contudo, durante os anos de 1982 e 1983, foi possível, não somente dar con
tinuidade às atividades normais do Museu, como às exposições e à entrada de 
novas coleções, mas ampliar e diversificar essas atividades, com o objetivo de 
tomar o acervo efetivamente disponível para a pesquisa e a divulgação da cultura 
material indígena. 

* 
* * 

As exposições, montadas no saguão principal do prédio de Ciências Sociais, 
apresentam objetos do acervo ou procedentes de outras instituições e de coleções 
particulares·. Os temas escolhidos para essas mostras procuram sempre focalizar 
a.spectos importantes do modo de vida e da produção artística dos povos indígenas 
brasileiros. 

Revista de Antropologia, (27/28), 1984/85. 
.• •. 
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Em abril de 1982, por ocasião da XIII Reunião Braslieira de Antropologia, 
foi organizada a exposição "IDENTIDADE P.TNICA E SOBREVIV2NCIA", com 
apoio financeiro do CNPq. Reuniram-se objetos conf eccionados recentemente pelos 
índios Asuriní, Kadivéu, Karajá, Guarani, Krahó, Wayana-Aparai, Xavante, Xikrin, 
Munduruku, Nambiquara, Tiriyó, Waurá e índios do Xingú, para mostrar o flo
rescimento de uma "artesanato comercial", que associa novos materiais e novas 
formas com moldes e estilos tradicionais nas artes tribais. 

Em novembro de 1982 a exposição "ASURINI DO XINGU /ARTE GRÁFICA" 
apresentou peças procedentes da coleção particular de Regina P. Muller e fotografias 
de Renato Delarole. A decoração dos recipientes de cerâmica e de cabaça, com 
desenhos geométricos, que são também aplicados na pintura corporal, forma no 
seu conjunto uma arte gráfica de rara beleza. 

Desde abril de 1983 estão à mostra "TRANÇADOS CARIB". A exposição, 
acompanhada de fo~os de Lúcia Huss;lk van Velthem, reún~ quarenta p~as de 
trançados confeccionadas pelos índios Mayongong, Titiyó, Hixkaryana, Makuxi 
e Wayana-Aparai, representantes dos povos Carib que vivem ao norte do rio 
Amazonas. 

I 

A riqueza da cestaria Carib pode ser atestada através da. var~edad~, do. reper
. tório técnico, do esmero na confecção e da presença de motivos decorativos repre7 

sentativos vegetais, animais e seres sobrenaturais, que derivam da narrativa mítica 
e encenam um complexo sistema de representaçõês simbólicas. 

Além dessas exposições internas, parte do acervo do · "Plínio Ayrosa" foi exibida' 
em mostras públicas, como a exposição organizada no SESC/Pômpé'ía, por ocasião da 
SEMANA DO INDIO 83, onde foram apresentados objetos e textos sobre os 
índios ·Kayapó, Bororo, Tiriyó, Waiãpi, Yanomami, Wayana-Aparaí, Asuriní, Guar~
ni e Timbira. 

Finalmente, a exposição ~ARTE PLUMÁRIA ·DO BRASIL", aberta ao · público 
durante a 17' Bienal de São Paulo, contava com artefatos Bororo, Guarani, Tembé, 
Ka,rajá, Waiãpi, Tukano, Parintintin, · Xikrin e Mekranoti, procedentes do " acervo 
do "Plínio Ayrosa". " . 

* 
* * 

. , No ·final de junho de 1983 um· pequeno projeto financiadó pelo ~ CNPq permi
tiu que uma equipe de trabalho, formada : por ' Domínique Gallois, Mônica:: Solferirii 
e Paula Morgado Dias Lopes retomasse, de modo sistemático, os trabalhos d~.. re
gistro e tombamento do Acervo, cron~camente intei:.r~mpidos. 
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Foram assim cadastradas quinze coleções novas, dos índios Xikrin, ·Mekranoii; 
Xokleng, Parakanã, Canela, Yanomami, Waiãpi, Wayana-Aparai, Krah6, Gavião, 
Surui-Mujetire, além de peças isoladas dos índios Kayapó, Karajá, Xavante e Bo
roro. Estas coleções, que se acumularam no acervo nos últimos anos, foram 
todas doadas ao Museu por pesquisadores e indigenlstas. Totalizam l.078 peças. 
Este número mostra o importante crescimento do acervo, ampliando-se assim as 
possibilidades de pesquisa sobre a cultura material indígena . 

As outras 2.250 peças, que formam o fundo antigo das coleções do acervo, foram 
vistoriadas a fim de completar o registro . 

O primeiro resultado do trabalho desta equipe consistiu na elaboração de um 
"Catálogo Geral das Coleções Etnográficas do Acervo Plínio Ayrosa", a ser pu
blicado em breve, por ocasião do Cinqüentenário da Universidade e do ~useu. 

Numa segunda etapa, a equipe deu início a uma série de pesquisas, que per
mitam catalogar de forma completa, algumas das coleções mais representativas do 
acervo: a coleção de cerâmica Karajá, a coleção "fndios do Rio Negro" e ã co
leção Bororo . 

Nestes trabalhos de identificação, catalogação e inclusive restauro de peças, os 
índios - especialmente Antonio Canaj6 Kirimida, que classificou toda á êQleção 
Bororo - ofereceram-nos sua fundamental contribuição. Esses intercâmbios devem 
ser incentivados pelo interesse que estes representantes dos povos indígenas de
mostraram ·para ~ preservação e a divulgação de manifestações materiais de sua 
cultura. 

O aspecto mais preocupante na organização do acervo do ''Plínio Ayrosa'', 
a saber: seu estado de conservação e as condições de armazenamento das col~ções, 

será em breve solucionado, através de um trabalho de imunização sistemático, a 
ser realizado por Carlos Régis Leme Gonçalves e Mariana Vanzolini, ja meio a 
um projeto financiado pela FAi>ESP, com apoio da Fundação Nacional Pr~-Me
mória . Em função desta tarefa prioritária, e inclusive pioneira no âmbito dos 
acervos etnográficos brasileiros, o Museu deverá interromper, durante um ano, 
suas atividades de divulgação (exposições e empréstimo de peças). De fato, essas 
atividades só terão sentido uma vez que este patrimônio cultural de grande valor 
esteja corretamente preservado. 

(D.G.) 
" • 

XIV REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA 

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) promoveu em Brasília, de IS 
a 18 de abril de 1984, a XIV Reunião Brasileira de Antropologia, com o apoio da 
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Uni:versidade de Brasília, o C·onselho Nacional de Desenvolvimento Científco e Tecno
lógico, a Coordenação de Aperfeiçoamento de· Pessoal de Nível Superior e o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

Além das atividades cientificas (conferências, mesas-redondas · e grupos de tra
balho), foi realizada a Assembléia Geral que aprovou nomes de novos associados, 
elegeu a Diretoria e novos membros do Conselho Científico para o biênio 1984/1985. 

PROGRAMAÇÃO 

Mesas-Redondas 

- A Questão da Terra 
Otávio Velho (coordenador), João Pacheco de Oliveira Filho, Klaas Woortmann, 
Maria do Rosário Gonçalves de Carvalho e Rubem F. Thomas de Almeida 

-:- Antropologia e Sociedade de Massas 
Ruth C. Leite Cardoso (coordenadora), Gabriel Cohn, Guilhermo O'Donell 
e Ruben G. Oliven 

- .Antropologia dos Segmentos Étnicos n-0 Brasil: Teoria e Método~ 

João Baptista Borges Pereira (coordenador) , Olympio Serra, Roque de Barros 
Larrua, Giralda Seiferth e Kabengele Munanga 

- Antropologia e Direito 
Silvio Coelho dos Santos (coordenador), Dalmo Dallari, Carlos Marés, Caio 
Lustosa e Álvaro R. de Souza 

- Lfngua, Linguagem e Sociedade 
Carlos Vogt (coordenador), Bruna Franchetto, Maria Cândida Drumond, Eni 
P. Orlandi e Tânia Maria Alkimin 

- Métodos de Datação Arqueológica 
Maria Conceição M . C. Beltrão (coordenadora), Gerard Poupeau, Luciana 
Pallestrini, Mário Simões e Elba M . R . Toth 

- Teoria Antropológica 
Eunice Ribeiro Durhan (coordenadora), Eduardo Viveiros de Castro, Peter 
Fry, Mariza,.,Correa e Roberto Cardoso de Oliveira 

Reunião Especial 

- Antropologia e Política Cientifica :: 
George Zarur (coordenador) 

Conferência 

· - Tempo e Tradição: Interpretando a Antropologia 
· Roberto Cardoso de Oliveira 

' 
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GRUPOS DE TRABALHO 

1 . Antropologia da Mulher 
Coordenação: Maria Luiza Heilborn 

2. Antropologia Educacional 
Coordenação: Maria Lais Mousinho Guidi 

3. Antropologia e Folclore 
Coordenação: Ana Heye 

4. Antropologia Médica 
Coordenação: Martín Alberto Ibáfiez-Novion 

S • A Questão Indígena Hoje 
Coordenação: Alcida Rita Ramos 

6. Arqueologia 
Coordenação: Pedro lgnácio Schmitz 

. . 

7 . Avaliação e Perspectivas das Pesquisas com Línguas Indígenas Brasileiras 
Coordenação: Aryon Dall'lgna Rodrigues 

8 . Cosmologia Tupi 
Coordenação: Eduardo Viveiros de Castro 

9. Cultura Operária 
Coordenação: José Sérgio Leite Lopes 

José Ricardo Ramalho 

10. Imaginário Social e Vida Quotidiana 
Coordenação: Carmem Cinira de Macedo 

11 . Identidade Camponesa 
Coordenação: Giralda Seyf erth 

Lygia Sigaud ' 
Moacir Palmeira 

12. Identidade e Representação 
Coordenação: Lia Zanotta Machado 

13 . Meio Século de Favelas 
Coordenação: Luiz Antonio Machado da Silva 

14. Modelos de Descrição e Análise de Línguas Indígenas 
Coordenação: Y onne de Freitas Leite 

15. Música e Sociedade no Brasil 
Coordenação: Rafael José de Menezes Bastos 

16. Novos Rumos de Pesquisas Sobre os Jê 
Coordenação: Vanessa Lea 

Maria Elisa Ladeira 
Aracy Lopes da Silva 
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17 . Religião 
Coordenação: Roberto Mota 

Pierre Sanchis 

18. Teoria e Etnografia da Sociedade Camponesa 
Coordenação: Klass Woortmann 

Ellen Woortmann 

19. Trabalho de Campo 
.Coordenação: Maria Rosilene Alvim 

Yvonne Maggie 

DIRETORIA E CONSELHO CIENTIFICO (1984/1985) 

Diretoria: 

Presidente: Roberto Cardoso de Oliveira (UnB, DF) 
Secretário: Pedro Manoel Agostinho da Silva (UFB, BA ) 
Tesoureiro: Mariza Veloso Motta Santos (CAPES, DF) 

Conselho Científico: 

Gilberto Alves Velho (ex-presidente) (M. N . /UFRJ ) 
Thales de Azevedo (UFB, BA) 
Ruben George Oliven (UFRS, RS) 
Lux B. Vidal (USP, SP) 
Júlio César Melatti (UnB, DF) 
Mariza Correa (UNICAMP, SP) 
Maria Manuela Carneiro da Cunha (USP,SP) 
Beatriz Gois Dantas (UFS, SE) 
Raymundo H . Maués (UFPA, PA) 
Carmem Sylvia Junqueira de Barros (PUC, SP) 
Antonio Augusto Arantes (UNICAMP, SP) 

<JBBP> 



IN MEMORIAM 

NIL DO MACUCO 

• • • 1983 

A mort : de Nil Penpel, afetivamente conhecido como Nil do Macuco, ocor 
rido a 10 de julho de 1983, deixa um grande vazio nas comunidades indígenas 
do Brasil. 

Nil era o principal suporte da cultura tradicional dos índios Xokleng, de Santa 
Catarina. Nascido provavelmente no início da década de 90 do século passado, Nil 
estava presente quando do primeiro contacto pacífico entre seu povo e os ''homens 
brancos", em 1914. Era filho de Kuzug Gale.rã, o líder visionário do bando La
klanõ, que guiou seu povo nos dias traumáticos do contacto inicial. 

Nil do Macuco recebeu este apelido, conforme relato dele próprio e de outros, 
porque nos primeiros dias do contacto, ele deu um pássaro - macuco - a Kà
wãn, uma índia Kaingang, ao que consta muito bonita, que veio do Paraná para 
ajudar os brasileiros em seus esforços para "pacificar,. os Xokleng. 

Nil permaneceu por mais de 60 anos com sua primeira esposa, Wãnkome, 
falecida alguns anos atrás . Atualmente, seus filhos formam um grupo importante 
na comunidade Xokleng. 

Nestes quase 70 anos, que se passaram desde o contacto inicial, os Xokleng 
sofreram enormes pressões dos colonizadores brasileiros, que agora ocupam a 
maior parte de seu território tradicional de caça. Missionários religiosos encheram 
suas cabeças com novas idéias, uma estrada atravessa sua Reserva, trazendo con
sigo um sem número de mascates e doenças; grande parte das crianças já não 
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quer aprender os costumes tradicionais. Durante todo este período traumático 
houve um ponto de referência estável, uma âncora no passado neste mar de mu
danças. Esta âncora foi Nil do Macuco . 

Durante todos estes anos Nil nunca aprendeu o português e suspeita-se de que 
ele se recusava a isto. A língua Xokleng representava para ele um símbolo de sua 
identidade. Quando eu finalmente consegui conversar fluentemente em Xokleng, re
conheci quão vasto era seu conhecimento. Em 1981-1982 ele era o único Xokleng 
vivo capaz de se lembrar verbatim de todo o mito de origem e, na medida em que 
eu caminhava com ele pelas florestas, pude perceber que aquele mito estava vivo 
nele, informando a sua visão e a sua compreensão do mundo; percebi que o mito 
fazia com que o caos da mudança se tomasse propositado, parte do processo 
compreensível da vida. 

Em 1982 fui convidado a dar uma conferência sobre os Xokleng numa uni
versidade de Blumenau, em Santa Catarina. Solicitei que Nil estivesse presente e, 
enquanto eu falava, para uma audiência vestida muito formalmente, lá estava 
Nil, pés descalços, vestido com umas roupas velhas que eu havia lhe trazido 
de São Paulo. Anos atrás, ele saqueara as casas dos primeiros colonizadores de 
Blumenau. Agora, lá estava ele, no mesmo local, a encarnação viva da continuidade 
da época. Após cantar uma música tradicional, que foi calorosamente aplaudida, 
Nil virou-se para mim e disse: "Diga-lhes que nós precisamos de cobertores, rou
pas. O inverno está se aproximando e vai ser bem frio. Faça isto pelo meu 
povo" . Atendendo a seu pedido sessenta cobertores e inúmeros sacos de roupas 
foram enviados à Reserva. 

Nil do Macuco está morto, e com ele, morre uma parte significativa da cultura 
Xokleng tradicional . Os Xokleng que eu conheço nunca foram particularmente 
sentimentais, sempre olhando, não esperançosos com relação ao futuro, mas incan
savelmente tentando encontrar algo novo . Para citar o mito de origem, nós ca
minhamos "confrontando nosso destino". Agora, para grande pesar de todos 
nós, os Xokleng terão que confrontar seu destino sem Nil. 

Greg Urban 

Universtiy of Texas at Austin 

(tradução de Sylvia Caiuby Novaes, Depto. de Ciências Sociais, USP.) 



• 
HIROSHI SAITO 

1919-1983 

No dia 31 de outubro de 1983, faleceu em São Paulo o sociólogo Hiroshi 
Saito, docente da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 
e ex-docente da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. 

Nascido em Miyazaki, no Japão, em 2 de janeiro de 1919, Hirochi Saito che
gou ao Brasil em 1933, portanto, com 14 anos, na companhia dos pais. 

Pouco antes da Segunda Grande Guerra, Emílio Willems, então professor da 
Escola de Sociologia e Política e da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 
Universidade de São Paulo, esta~do empenhado em pesquisa antropológica entre 
os japoneses e seus descendentes, teve Sai to entre seus principais informantes. 

A condição de informar e o convívio com Emílio Willems acabaram motivando 
Saito para o estudo das Ciências Sociais, em que esperava encontrar respo"ta para 
muitas das questões existenciais com que ele e as pessoas da mesma origem com 
que convivia, se debatiam . Isso o levou a se matricular no curso de bacharelado 
da Escola de Sociologia e Política, de onde, após a formatura, tornar-se-ia professor 
e pesquisador. 

Pouco depois de concluído o bacharelado, Sai to foi para o Japão, onde se 
doutorou pela Universidade de Kobe. 

A partir de 1967, deixou o corpo docente da Escola de Sociologia e Política 
e as atividades administrativas que exercia no mundo empresarial, para se dedicar 
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com exclusividade ao ensino e pesquisa, como integrante do corpo docente da 
recém-criada Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. 

Na Escola de Sociologia e Política, Saito foi aluno, entre outros, de Donald 
Pierson e Emílio Willems, o primeiro, norte-americano e o segundo, alemão, que 
muito o influenciaram teoricamente e em seus interesses de pesquisa empírica. 

A formação especializada em Ciências Sociais transformou Sai to de parti
cipante-observador em observador-participante do ambiente nipo-brasileiro, que se 
tomou seu principal campo de investigação. 

Em, 1956, Saito foi um dos organizadores do Painel Nipo-Brasileiro, patro
cinado pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e dedicado aos estudos 
de comunidades no Brasil e no Japão. Em 1958, colaborou na organização do 
censo dos japoneses e seus descendentes, no Brasil, como parte da comemoração 
do cinqüentenário do início da imigração dessa origem para o Brasil. Em 1968, 
foi um dos organizadores de um simpósio comemorativo do sexagésimo aniversário 
da mesma imigração. Foi, também, um dos fundadores e secretário-geral do Centro 
de Estudos Nipo-Brasileiros que, em 1971, publicou as comunicáções do referido 
simpósio, sob o título de O Japonês em São Paulo e no Brasil. 

Em 1966, Saito esteve nos Estados Unidos, como professor-visitante da Uni
versidade da Flórida. Das atividades aí exercidas, resultou o volume The Japanese 
and Their Descendants in Brazil, An Annotated Bibliography, organizado em cola
boração com Robert J . Smith, John B. Cornell e Takashi Maeyama. 

Repito aqui o que escrevi em necrológio publicado na Folha de São Paulo, de 
17 de novembro de 1983: "Quer no estudo da imigração japonesa quer no estudo 
comparado das diferentes correntes imigratórias para o Brasil, os trabalhos deixados 
por Saito serão sempre uma referência obrigatória". 

Bibliografia de Hiroshi Saito 

1. (Com Emílio Willems), "Shindo-Renmei: Um Problema de Aculturação", So

ciologia, IX, n9 2, 194 7, 13 3-52 . 

2 . "O Suicídio entre os Imigrantes Japoneses e seus Descendentes no Estado 
de São Paulo", Sociologia, XV, n9 2, 1953, 109-130. 

3. O Cooperativismo na Região de Cotia: Estudo de Transplantação Cultural, . 
São Paulo: Escola de Sociologia e Política, 1956. 

4. "Mobilidade e Assimilação de Imigrantes Japoneses,, in Antônio Rubbo Müller 
e Hiroshi Saito, organizadores, Memórias do I Painel Nipo..Brarileiro, Tomo li, 
Estudos de Assimilação de Imigrantes no Brasil, 1956, 28-35. 
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S. "Habitação Rural dos Japoneses nos Estados de São Paulo e Paraná", Anais 
da II Reunião Brasileira de Antropologia, 1951, 327-42. 

6. "Assimilação do Imigrante Japonês no Brasil", Kobe Economic an& Biuine.r.r 
Review, Sth Annual Report, 1958, 89-101. 

7. (Com Yoshiro Ikushima), "Estudos sobre o Brasil e América Latina no 
Japão", Sociologia, XX, nQ 2, 1958, 222-32. 

8. "Alguns Aspectos da Adaptação de Imigrantes Japoneses no Brasil", Socio
logia, XX, nQ 4, 1958, 451-62. 

9. "A Imigração e os Problemas de População no Japão", O Observador Econ'3· 
mico e Financeiro, XXIII, nQ 272, 1958, 14-22. 

10. 'Tipos e Formas de Emigração e Processo de Seleção", O Observador Econb· 
mico e Financeiro, XXIII, nQ 274, 1958, 23-33. 

11. "Alguns Aspectos da Mobilidade de Japoneses no Brasil", Kobe Economic 
and Business Review, 6th Annual Report, 1959, 49-59 . 

12. "A Família do Imigrante Japonês para o Brasil", Sociologia, XXII, nQ 1, 
1960, 12-28. 

13. "Mobilidade de Ocupação e de Status de um Grupo de Imigrantes", Socio
logia, XXII, nQ 3, 1960, '241-53. 

14. O Japonês no Brasil: Estudo de Mobilidade e Fixação, São Paulo: Editora 
Sociologia e Política, 1961. 

lS. "A Aculturação de Japoneses no Brasil e Peru'\ Revista do Museu Paulista, 
Nova Série, XIV, 1963, 269-76. 

16. "Cooperativa Agrícola de Cotia, do Brasil", in Las Cooperativas Como Me
todo de Desarrolo de Regiones y Comunidades, Washington, D. C. : Pan
American Union, 1964, 45-86. 

17. O Cooperativismo e a Comunidade: Caso da Cooperativa Agrícola de Cotia, 
São Paulo: Editora Sociologia e Política, 1965 . 

18. "Os Japoneses no Brasil", Enciclopédia Barsa, Rio de Janeiro: 1967. 

19. (Com Robert J. Smith, John B. Comell e Takashi Maeyama), The Japanese 
and Their Descendants in Braz.il, An Annotated Bibliography, São Paulo: 
Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, 1967. 

Oracy Nogueira 

Depto . de Ciências Sociais, USP . 
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VICENTE UNZER DE ALMEIDA 

1916-1984 

No dia 20 de julho de 1984 faleceu, em São Paulo. o sociólogo e economista 
Vicente Unzer de Almeida. 

Natural de São Manuel, onde nasceu em 1916, Vicente Unzer de Almeida 
bacharelou-se na Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, estudou Ciên
cias Jurídicas na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e fez pós-gradua 
ção em Ciências Econômicas na V anderbilt U niversity e na Universidade de Cihcago. 

Desde o término do bacharelado da Escola Livre de Sociologia e Política de 
São Paulo, onde também cursou pós-graduação, passou a exercer o magistério 
nessa e em outras instituições de ensino superior, combinando as atividades didá
ticas com as de pesquisa. Assim, fez parte dos corpos docentes da referida Escola, 
da Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas São Luís, da Faculdade 
Valeparaibana de Ciências Econômicas e Administrativas (São José dos Campos), 
da Faculdade Municipal de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco, 
do curso congênere da Fundação Armando Alvares Penteado e do curso de jorna
lismo da Fundação Casper Líbero. 

Simultaneamente com a pesquisa acadêmica e o ensino, exerceu atividade de 
assessoria e pesquisa aplicada em órgãos oficiais e privados. Foi membro da 
Assessoria de Revisão Agrária da Secretaria da Agricultura do Estado de São 
Paulo e chefe do Departamento de Estudos Econômicos da Mercedes Benz do 
Brasil. 
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De suas publicações merecem destaque Migração Rural-Urbana, em colaboração 
com o agrônomo Octavio Teixeira Mendes Sobrinho o que lhes valeu o Prêmio 
Fábio Prado de "Estudos Brasileiros" de 1952 e Condiçõe1 de Vida do Pequeno 
Agricultor no Municfpio de Registro, resultante de pesquisa realizada sob o patrocínio 
da Comi.uão Nacional de Bem-Estar Social, em programa coordenado por Guerreiro 
Ramos . 

Oracy Nogueira 

Depto. de Ciências Sociais, usp . 
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BIBLIOGRAFIA 

ANTONIO CANDIDO DE MELLO E SOUZA, AZIS SIMÃO, MARIA REGINA 
DA CUNHA RODRIGUES SIMÕES DE PAULA, OSCAR SALA, AS
WALDO PORCHAT DE ASSIS PEREIRA DA SILVA E SIMÃO MA
THIAS, (organizadores): Eurípedes Simões de Paula, ln Memoriam. 
São Paulo, Gráfica da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
da Universidade de São Paulo, 1984, 719 páginas . 

Nesta obra coletiva com 90 colaboradores organizada in memoriam do Profes
sor Eurípedes Simões de Paula, cumpre considerar três pontos: 1 . o próprio 
car,ter da obra, planejada para homenagear uma pessoa e contribuir para a perpe
tuação de sua recordação tanto entre os que com ela conviveram como entre os 
leitores em geral; 2. os depoimentos sobre o homenageado, sua obra e influên
cia; e 3 . o conjunto de colabórações, não ref crentes explicitamente ao homena
geado e tão heterogêneo quanto o próprio elenco de colaboradores. 

Tendo conhecido pesso~ente ó Profe&11or Eurípedes Simões de Paula, ainda 
' que sem privar de suà intimidade, tenho a satisfação de juntar meu depoimento aos 

tantos contidos neste volume sobre a afabilidade, a simpatia e a comunicabilidade 
que eram sua marca em todas as situações de convivência, das conversas reservadas 
e dos encontros fortuitos a dois às reuniões formais ou aos conta tos institucionais. 
Sua alegria, seu humor e a disposição com que atendia as pessoas, tendiam a 
dcsf azcr apreensões e inibições. Daí o clima de boa vontade que se observava 
em tomo dele e o carisma que o acompanhava quando investido de autoridade 
administrativa ou funcional. Somando-se aos seus traços já mencionados de sua 
personalidade a inteligência e o senso de responsabilidade -, seus feitos como 
cidadão, mestre e historiador, sobre os quais falam tantos depoimentos e in· 
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formações neste volume, compreende-se e justifica-se a iniciativa de seu lança
mento. 

Numa das partes do volume estão reunidos cinqüenta e dois depoimentos 
de professores, alunos, colegas, amigos e admiradores de Eurípedes Simões de 
Paula, inclusive de seus companheiros da Força Expedicionária Brasileira que lutou 
na Europa na Segunda Guerra Mundial. 

Os autores desses depoimentos se diversificam pela nacionalidade - brasilei
ros, franceses, italianos, japoneses, chineses, soviéticos . . . Variam, também, quanto 
à profissão ou especialização, pois embora predominem os historiadores e, em 
geral, os ligados às Ciências Humanas, há entre estes médicos, filósofos, naturalistas, 
físicos. . . São tambéin heterogêneos quanto à orientação ideológica e religiosa, ha
vendo os da esquerda, da direita, católicos, judeus, protestantes, padres, rabinos, 
ministros ... 

Geralmente, ·são depóimentos não apenas informativos, porém, tocantes pelo que 
revelam sobre a personalidade e a biografia do homenageado e sobretudo pelas cir
cunstâncias pessoais de convivência ou relacionamento evocadas. Veja-se, por exem
plo, o depoimento do chinês Y an K.ee Wing, cujos estudos históricos Eurí,pedes 
estimulou e a quem ajudou a se 'desenlear das peias de ·nossa burocracia! Ou o do 
soviético Lev Slioskin, conhecido· num congresso, ná · Europá, e que realça a impor
tância que a Revista de História veio a ter para sua atividade e a de seus dis
cípulos! 

Essa parte constituída de depoimentos é complementada por uma outra contendo 
um artigo de Raquel Glezer com a bibliografia . e o curriculum vitae de Eurípedes, 
e uma nota da comissão organizadora sobre a Revista de História, cuja fundação 
e manutenção estão entre seus feitos mais importantes. 

As duas partes mencionadas constituem subsídios preciosos para uma futura 
biografia, alentada e sistemática, de um dos mais ilustres representantes da pri
meira turma de alunos da Faculdade de · Filosofia, Ciências e Letras da Univer
sidade de São Paulo e, dada a carreira que desenvolveu, para a própria história 
da Universidade, em cujo cinqüentenário surge o volume. 

Eurípedes foi combatente na Revolução Constitucionalista de 1932 e na Se
gunda Guerra Mundial. Formou-se em Direito quando a Faculdade do Largo de São 
Francisco ainda era um estabelecimento isolado e, ao ser instalada a então Faculdade 
de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo foi seu aluno, de
pois seu professor, percorrendo nessa Instituição, todos os degraus de sua carreira: 
dirigiu-a, participou de todos os níveis de colegiados universitários, especializou-se 
em História Medieval, pesquisou e escreveu, estimulou ~ . orientou discípulos, criou 
e dirigiu a Revista de História, participou de congressos no Brasil e no exterior 
e viveu como se fossem seus os problemas da Universidade e da nossa cultura. 
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Assim, sob os três aspectos mencionados, espero ter realçado a importância 
deste volume. 

Na parte do volume referente não especificamente ao homenageado, colaboram 
trinta e dois autores, nacionais e estrangeiros, de domínios bem diversificados, · po
rém, em geral, das Ciências Humanas e das Letras - historiadores, sociólogos, an
tropólogos, arqueólogos, filósofos, juristas, críticos literários. . . Assim, é difícil ima
ginar que o mesmo leitor se interesse por todo o conjunto, mas também o é 
que não encontre algo em linha com suas inclinações intelectuais e profissionais. 

A partir de critérios eminentemente pessoais, inclino-me a realçar cinco dessas 
colaborações, todas concisas, por imposição da necessidade que tiveram os organi
zadores de lotear o espaço disponível entre tantos amigos· e admiradores do home
nageado. 

Por ordem alfabética dos autores, começo pelo texto de Alfredo Bosi, "O 
nacional e suas faces", sobre a busca de identidade pela América Latina, em conjunto, 
e pelo Brasil, em particular, com seus reflexos nas Ciências Sociais e na literatura 
e no qual propõe uma periodização, no que toca ao último . 

O segundo texto é de Antonio Cândido, "Realidade e realismo" e indica os 
recursos estilísticos com que os ficcionistas procuram dar verosimilhança ao que 
escrevem. 

O terceiro texto é de Fernando Henrique Cardoso, "As surpresas do desenvol
vimento", onde o autor analisa as tendências da teoria do desenvolvimento na 
última década, no terceiro mundo e, particularmente, na América Latina, relacio
nando-as com as mudanças que têm ocorrido no contexto internacional e no interior 
e sociedades nacionais dependentes ou periféricas. E salienta os efeitos da nova 
ordem capitalista "multinacional" sobre as sociedades periféricas, afetadas desi
gualmente, porém, sob o impacto de mudanças estruturais importantes, mas "que 
não implicam, para nada, a democratização efetiva da sociedade, nem, por si 
mesmo, a melhoria das condições de vida" do seu piso. E sobre as perspectivas 
para o futuro imediato, conclui: - "A escolha concreta de novas alternativas não 
está cerrada à história destes países. O futuro não espelhará, certamente, as cer
tezas do passado: nem as boast nem as más . A construção da nova caixa de Pandora 
do desenvolvimento é tarefa aberta aos povos dos países periféricos. Cabe aos inte
lectuais, ao menos, não consolidar crenças que já não têm base, para permitir 
que a linha de fuga do horiz.onte abra perspectivas mais generosas aos povos do 
mundo subdesenvolvido e dependente, mesmo aqueles nos quais a combinação 
entre estas características e o capitalismo avançado desconcerta e muitas vezes desi
lude quanto à possibilidade de futuros mais venturosos". 

O texto seguinte é o de Ruy Galvão de Andrada Coelho, "Importância da 
História da Africa para os estudos africanistas", em que o autor se refere à 
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preocupação de Eurípedes Simões de Paula com a história do mencionado conti
nente, no início de sua carreira de historiador, e mostra o desenvolvimento dessa 
nas últimas décadas, tanto na África em descolonização como na diáspora, esti
mulado principalmente por intelectuais e políticos negros empenhados em revalo
rizar tudo o que possa contribuir para a sua auto-afirmação e de sua categoria 
sócio-racial. 

O quinto texto é o de João Baptista Borges Pereira, "A folclorizaçã.o da 
cultura negra no Brasil", em que o autor mostra como elementos culturais afri
canos ou tidos como tais são f olclorizados, isto é, tratados como exóticos, pito
rescos ou espetaculares, pelas camadas sociais privilegiadas, geralmente integradas 
por brancos, e ideologizados pelos militantes dos movimentos negros, que os trans
formam em símbolos de sua participação e influência na sociedade nacional e 
em fatores de sua auto-identificação e auto-afirmação. 

Assim, sob os três aspectos mencionados, espero ter realçado a importância 
deste volume. 

Oracy Nogueira 

• 
BENTE DAM-MIKKElSEN & TORBEN LUNDBAEK: Etnografiske genstande i Det 

kongelige danske Kunstkammer 1650-1800 - Ethnographic objects in The Royal 
Danish Kunstkammer 1650-1800. Kobenhaven, Nationalmuseets, 1980. (Natio
nalmuseets skrifter, Etnografisk raekke, vol. 17) . 260 páginas, ilustrado . 

Uma trombeta de madeira com a figura estilizada da onça no topo, um pente 
de cabo finamente esculpido com motivos antropo-e zoomorf os, dois pendentes 
de ossos humanos recobertos de desenhos incisivos, dois belíssimos mantos de pena 
dos Tupinambás, ornamentos plumários diversos em ótimo estado de conservação, 
clavas de madeira esculpidas, sendo duas muito semelhantes à que figura no quadro 
de Albert Eckhout, "Homem Tarairiu", e mais as pinturas de tipos humanos e 
naturezas mortas com que João Maurício de N assau pres nteou Frederico III da 
Dinama ca em 1654: eis uma amostra das 73 peças etnográficas brasileiras que fi
guram nos mais antigos inventários (1617, 1710, 1725, 1775) dos gabinetes de cu
riosides dinarmarqueses que formaram o núcleo do atual Museu Nacional desse 
país escandinavo. 

Diz Torben Lundbaek, no prefácio desse livro bilingüe, que "o crescente inte
resse pelos artefatos etnográficos antigos tanto em seus países de origem, como 
nos museus ocidentais, vem intensificando a demanda pelo registro e pela publicação 
das velhas coleções. Apresentando neste catálogo todos os artefatos extra-europeus 
incluídos em nosso acervo durante os séculos XVII e XVIII, esperamos satisfazer 
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essa demanda". O projeto que durante dois anos (1977-79) congregou ·toda a equipe 
do Departamento de Etnografia do Museu Nacional da Dinamarca resultou no 
levantamento, restauração e descrição das 1000 peças que constituem o fundo ori
ginal da Instituição, na montagem de uma exposição (julho-outubro de 1979) 
e na elaboração do presente catálogo. 

O livro não interessa apenas ao etnólogo voltado para as coisas brasileiras. 
o. colecionador, o antiqüário, o historiador e crítico de arte encontra aqui -
através das descrições e nas fotografias de cada um dos objetos - uma rica fonte 
de referência sobre artefatos da Af rica, do Império Otomano, da tndia, Pérsia, 
China, Japão, sudeste da Ásia, ilhas do Pacífico, Groenlândia e das Américas. 
E ainda, nas páginas introdutórias (pp. ix-xxxiii), toda a história, no país nórdico, 
dessa magnífica loucura que é a ânsia de colecionar. 

Thekla Hartmann 

* 
MICHAEL COLE E SYLVIA SCRIBNER: Culture and Thought - a psycho

logical introduction. New York, John Wiley and Sons, 1974. (227 pp.) 

Os clássicos problemas que Cole e Scribner se colocam, continuam despertando 
o interesse de vários cientistas sociais: há, realmente, diferenças cognitivas entre 
os vários povos, ou seriam as diferenças observadas, relatvas a crenças e comporta
mentos, meramente expressões variadas de uma mente humana universal? Haveria, 
realmente, diferenças culturais nos processos cognitivos? Quais são estas diferenças, 
e como explicá-las? 

Os autores partem de uma definição de processo cognitivo que parece ser 
consenso entre os psicólogos: "os processos cognitivos são aqueles através dos 
quais o homem adquire, transforma e usa a informação sobre o seu mundo" (p .. 
2) . O interesse de Cole e Scribner é sistematizar o conhecimento já existente 
a respeito de como as pessoas percebem o ambiente, como os classificam e 
como pensam sobre ele. 

Se não é problemática a definição de processo cognitivo utilizada pelos au
tores o mesmo não ocorre com o emprego do conceito de cultura, já que se res
tringem à famosa definição de Tylor, elaborada em fins do século passado. Ou 
seja, cultura é aquele todo complexo que inclui conhecimento, moral, leis, costumes 
e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro de 
uma sociedade (1871, p. 1, citado a p. 6). 

O grande problema desta conceituação, tal como já foi apontado por Geertz 
(1978) e Durhann (1977), é que nela a cultura aparece como um produto 
acabado, perdendo-se de vista o modo pelo qual a mesma é produzida. E como 
veremos posteriormente, os processos cognitivos acabam sendo tratados como enti-
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dades cm si mesmas, não articuladas à noção de cultura. Na verdade, os autores 
terminam por tratar ''cultura', como sinônimo de povo ou nação e os "processos 
cognitivas" como operações mentais, previamente enunciadas, que pretende-se veri
ficar em diferentes povos . 

No breve histórico apresentado no Capítulo 2, Cole e Scribner procuram rever 
pesquisas e teorias dedicadas a análise das relações entre cultura e processos, cogni~ 
tivos. Esta revisão se inicia com a análise das teorias que os autores classificam 
como tendo uma orientação biológica, e que foram elaboradas a partir da segunda 
metade do século XIX, quando da intensificação do contato das nações européias 
colooividoras com as chamadas sociedades tradicionais, não tecnológicas . 

Nota-se, nestas teorias, uma grande preocupação com as diferenças entre colo
nizadores, geralmente analisadas a partir de uma comparação entre "nós" e "eles" 
(p. 13) . B assim que, para Spencer, um dos primeiros autores a se deter na relação 
entre fenômenos mentais e culturais, "o desenvolvimento das faculdades intelectuais 
mais elevadas caminha pari passu com o avanço social, como causa e conseqüência" 
(Spencer 1888: 90-91, citado a p. 15). 

Spencer foi um dos pioneiros a enumerar as chamadas "deficiências'' do pen
samento primitivo, e que hoje fazem parte do senso comum: neste tipo de pensa
mento, segundo ele, não há concepção de fatos gerais, não há possibilidade de an
tecipar resultados futuros, os conceitos são limitados, há ausência de idéias abstratas, 
e falta-lhes a idéia de causalidade . Essas ''deficiências", por sua vez, estão asso
ciadas à rapidez de sentido e percepção. (ps. 15-16). 

Tylor via a imaginação dos povos não letrados semelhante a das crianças 
européias, idéia que foi retomada por Stanley Hall, um dos fundadores da psico
logia do desenvolvimento, nos Estados Unidos. Para este a ontogenia é uma reca
pitulação da filogenia, ou seja, o desenvolvimento da criança passa pelos mesmos 
estágios que a raça humana percorreu no seu desenvolvimento evolutivo. (p. 16). 

Segundo os autores, há nestas teorias uma orientação biológica que associa as 
diferenças culturais às chamadas diferenças raciais. Spencer, por exemplo, atribuia 
traços mentais inferiores às "raças inferiores" e às classes sócio-econômicas mais 
baixas das nações industrializadas (p. 17). 

A crítica, hoje clássica, da identificação entre raça e cultura foi feita por Franz 
Boas em "The Mind of Primitive Man", demonstrando que a transmissão genética 
não é um conceito que se aplique a estudos de mudança cultural. 

Cole e Scribner analisam a seguir as teorias que eles próprios classificam 
como tendo uma orientação sociológica e que foram desenvolvidas no início deste 
século por autores como Comte, Durkheim e Lévi-Bruhl. São teorias que apontam 
para a importância do papel da coletividade social na determinação das caracte
rlsticas e no comportamento do indivíduo. 

., 
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P: bastante conhecida a teoria de Lévi-Bruhl que afirma "cada cultura pode ser 
caracterizada por um conjunto de crenças gerais, chamadas "representações coleti
vas" que regulam os processos de pensamento dos indivíduos daquele grupo (p. 
20). .E: novamente Boas quem mais veementemente critica esta teoria, duvidando 
que se possa fazer interências sobre processos de pensamento a partir de crenças 
e costumes tradicionais de um povo. 

Com relação às teorias de orientação psicológica, Cole e Scribner citam Heinz 
Wemer, defensor da idéia de que há um princípio ortogenético que regula o desen
volvimento de todas as formas de vida (semelhante ' rt formlllação de Spencer 
relativa ao curso da evolução) . Ou seja, quando o desenvruvimento ocorre, parte 
de um estado de relativa ausência de diferenciação para um estado de crescente 
diferenciação, articulado e integração hierárquica (Werner e Kaplan, 1956, citando 
a p. 22) . Apesar de descrever os níveis de organização do desenvolvimento, Werner 
não aponta os mecanismos através dos quais se passa de um nível a outro. A 
noção de desenvolvimento como processo genético natural não elucida a relação 
específica entre experiência cultural e cognição. Por que um determinado nível 
é atingido em uma cultura e não em outras? (p. 24). 

Um outro psicólogo americano, Jerome Bruner, desenvolveu uma teoria rela
cionado aspectos específicos de uma cultura ao desenvolvimento cognitivo. Nesta 
a inteligência é, em grande medida, a internalização de recursos ("tools") forne
cidos por uma dada cultura, incluindo sistemas tecnológicos e simbólicos. As cul
turas diferem no repert6rio de recursos e nas instituições sociais que desenvolvem 
para a transmissão do conhecimento e das habildades para a utilização destes re-

"' cursos (p. 24) . 

Neste sentido, a escola do tipo ocidental é para Bruner a que tem o maior 
impacto no desenvolvimento cognitivo, pois estrutura as experiências de aprendizagem 
de modo único. A escola exige e estimula o pensamento abstrato na medida em 
que a aprendizagem é separada das atividades práticas cotidianas, a linguagem é 
utilizada fora do contexto, com fins analíticos, e a escrita usada para operações 
cognitivas (p. 24) . 

No entanto, ainda segundo Bruner, a diferença nos processos cognitivos intro
duzida pela escola não é absoluta, pois diferentes culturas não podem produzir formas 
de pensamento completamente divergentes e não relacionadas, já que todos os seres 
humanos partilham de uma herança biológica comum, com muitos traços de vida 
mental universais. 

Após o histórico dos autores e das teorias que enfatizavam, através de diferentes 
orientações (biológica, sociológica e psicológica) acerca da não-universalidade dos 
procesos cognitivos, Cole e Scribner procuram rever os autores que negavam estas 
diferenças, numa tentativa de demonstrar a universalidade dos processos cognitivos. 
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Na Antropologia, o autor mais conhecido que defende esta idéia é Claude 
Lévi-Strauss, para quem não há níveis inferiores ou superiores de desenvolvi
mento mental, assim como não existem dif crenças nos processos mentais de dife
rentes culturas ou de uma época para outra (p. 26). Para o introdutor do método 
estruturalista na Antropologia, a diferença básica está no material utilizado para 
o pensamento: os sistemas primitivos de classificação estão baseados em qualidades 
que são imediatamente visíveis e apreensíveis, ao passo que a ciência moderna se 
fundamenta em propriedades que são inferidas das relações necessárias na estru
tura dos objetos classificados (p. 26) . 

Com relação ainda às abordagens que enfatizam a universalidade dos pro
cessos cognitivos, os autores fazem referências à lingüística moderna que aponta para 
os traços estruturais da linguagem, e que são compartilhados por todas as línguas. 
Chomsky, por exemplo, desenvolveu uma teoria , segundo a qual todas as sentenças 
aão geradas por um número limitado de componentes básicos e um complexo sistema 
de regras . Qualquer falante humano que tenha competência em alguma língua 
deve ser capaz de estocar e utilizar regras produtivas de modo complexo e não 
mecânico. Essa abordagem implica em que os processos de cognição ou de pen
samento de um indivíduo não possam ser menos complexos ou construtivos que 
as regras necessárias para a sua produção de linguagem. N~ medida em que 
não existem diferenças qualitativas na natureza das regras de linguagem é im
possível conceber níveis cognitivos mais simples ou mais adiantados (p. 27). 

Dentre as abordagens psicológicas, que enfatizam o caráter universal dos pro
cessos cognitivos, os as. destacam Piaget, que vê a interação entre a criança e o 
ambiente como geradora de estruturas lógicas sucessivas regulando os processos 
de pensamento. As características destas estruturas e sua ordem de pensamento 
são consideradas universais . A cultura tem, para Piaget, o papel de acelerar ou re
tardar o processo de desenvolvimento (p. 28). 

O histórico das teorias e dos autores que se dedicaram a mostrar a relação 
entre cultura e processo cognitivo é finalizado com a apresentação das teorias desen
volvidos pelos psicólogos soviéticos, discípulos de Vygosky, e que enfatizam o caráter 
histórico e social dos processos mentais superiores . Essa abordagem representa 
uma tentativa de estender às teses de Marx ao domínio da psicologia já que afir
mam que o homem não possui uma natureza humana fixa e imutável, mas sim 
que o homem se elabora, e à sua própria consciência, através da sua atividade 
produtiva. Segundo Vygotsky, as funções psicológicas superiores (memória voluntá
ria, atenção ativa, pensamento abstrato e movimento voluntário) são organi:zadas 
em sistemas funcionais, originados no curso de atividades práticas e teóricas, histo
ricamente determinadas e que se transformam com a própria nautreza destas mesmas 
atividades (p. 31) . 

Após a Primeira Grande Guerra o interesse pelo teste das capacidades mentais 
não mais se limitou à mensuração de funções sensórias simples; estendeu-se também 
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às funções superiores e os testes de inteligência começaram a dominar o cenário 
(p. 34) . Embora estes testes pudessem prever o desempenho das crianças na 
escola, não se mostraram, todavia, muito úteis como técnica para avaliar a relação 
entre cultura e processos mentais (p. 35). 

No 3Q Capítulo - Cultura e Linguagem - os autores procuram mostrar que a lin
guagem, por ser o meio através do qual obtemos grande parte dos dados relativos 
à cultura e à cognição, e, pelo fato de ser, segundo algumas teorias, a principal 
determinante de nossos processos de pensamento, deve ser dos primeiros elementos a 
serem investigados se pretende-se entender a relação entre cultura e processo 
cognitivo. 

As teorias relativas à linguagem são divididas pelos as em duas grandes cor
rentes: as que postulam a relatividade lingüística e as que enfatizam a universalidade 
dos processos lingüísticos. O principal representante da primeira corrente é Benjamim 
Whorf, que afirma que a linguagem é não só um modo de expressão do nosso 
pensamento, mas, é principalmente, um molde que lhe dá forma. O mundo pode 
ser percebido e estruturado de diferentes modos, e a língua que aprendemos quando 
criança determina o modo particular pelo qual nós o vemos e o estruturamos. 

São conhecidos os exemplos usados por Whorf para mostrar como o voca
bulário de uma língua segmenta o mundo que o falante percebe: os inúmeros ter
mos na língua Esquimó para designar aquilo que genericamente chamamos de 
neve, um único termo na língua Hopi para designar todas as coisas que voam, 
com exceção dos pássaros (aviões, insetos, aviadores). No entanto, estas diferenças 
léxicas (e esta é a principal crítica às teorias de Whorf) não significam que não 
possamos distingüir diferentes tipos de neve, ou que os Hopi confundam insetos e 
aviões. Como diz Hocket (1954: 122, citado a p. 44), as línguas diferem entre 
si não tanto quanto ao que pode ,ser dito através delas, mas sim quanto aquilo que 
é relativamente mais fácil dizer. 

As correntes que se opõem a Whorf afirmam que todas as línguas, indepen
dentemente de sua heterogeneidade, possuem modos comuns de codificar a expe
riência. Estas correntes se apoiam em uma série de testes, descritos pelos autores e 
mostram que há certas qualidades da experiência que têm uma expressão comum 
a muitas línguas e culturas. E é esta qualidade da língua que nos permite mesmo 
não sabendo tcheco ou chinês, distingüir os termos que estas línguas utilizam 
para quente/frio, leve/pesado etc (pp. 55-58) . 

Há, além disso, vários traços fonológicos, gramaticais e léxicos que todas 
as línguas parecem compartilhar. Segundo Chomsky, estes traços comuns derivam 
de estruturas básicas que são componentes inatos ao cérebro humano (p. 58). 
Sabe-se também que o aprendizado de uma língua por uma criança segue uma 
seqüencia que independe dos traços particulares da língua que está sendo aprendida. 
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No Capítulo 4 - Cultura e Percepção - Cole e Scribner, descrevem uma 
série de testes elaborados para verificar: 

1 . Se a experiência influencia a percepção de uma representação visual arti• 
ficial (fotografia, desenhos etc. ) ; 

2. Se dif crentes experiências conduzem a modos alternativos de organizar ea. 
tímulos ambíguos ou ilusórios; 

3. Se o fato de uma pessoa ser socializada num ambiente cultural determinado 
a predispõe a selecionar traços específicos de seu ambiente para dirigir-lhe uma aten
ção especial. 

Um dos principais problemas deste tipo de' testes é que para a sua aplicação, 
é necessário controlar uma série de variáveis, que acabam por se demonstrar in
controláveis. Estas variáveis vão desde a compreensão, por parte da pessoa em 
quem o teste está sendo aplicado, daquilo que se pretende com o mesmo, até, por 
exemplo, no caso de suscetibilidade a ilusões visuais, o ambiente em que vive 
a pessoa (estamos mais habituados a um ambiente com objetos retangulares, li-• 
nhas retas etc., ao mesmo tempo em que povos que vivem em florestas estão 
menos acostumados a ver o horizonte ou grandes distâncias) ou ainda a pigmen
tação da retina e a própria cor de fundo (se azul ou vermelho) do objeto que 
serve de motivo ao teste . 

O Capítulo 5 trata da relação entre Cultura e processos Conceptuais, ou, 
mais especificamente, cultura e modos de "classificar o mundo". Os estudos 
apresentados por Cole e Scribner, neste capítulo, são extremamente frágeis. Vá
rios deles se apoiam em testes para verificar: 1) qual é o atributo perceptível (cor, 
tamanho, quantidade, forma, posição) usado como critério de similaridade; 2) e 
se um único atributo é usado consistentemente como base da classificação. 

Os testes foram aplicados em indivíduos de diferentes culturas, socializados 
pelas vias culturais tradicionais e escolarizados (formalmente, por uma escola do 
tipo ocidental). O problema destes testes é que o que se pretende é verificar quais 
dos atributos presentes na cabeça daqueles que elaboraram os testes (cor, forma, 
etc) são utilizados nos experimentos. Não houve tentativas de se verificar, à 
partir de uma observação de campo, quais os critérios concebidos pela cultura · em 
estudo, e a que campos semânticos eles se aplicam. Creio que esta seria a 
única forma de se analisar como se constitui para um povo a sua classificação 
do mundo, como a sua percepção se estrutura, e que o leva a agir desta ou 
daquela forma. 

B principalmente neste ponto que se percebe o quanto é pobre e empobrO:. 
cedora a abordagem utilizada pelos autores. Assim, por exemplo, procuram verificar 
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quais os critérios para a classificação de elementos como vaca, cabra, carneiro, 
porco, tronco de árvore, lama, vime etc. . . Mas os mesmos já têm em mente al
gumas possibilidades - cor, animal/vegetal etc. - e são estas possibilidades 
que eles querem verificar. 

Ora, sabemos, pelas inúmeras pesquisas realizadas pela Antropologia, que os 
critérios de classificação os mais variados possíveis e de modo algum se restrin
gem àqueles usados por nós, e que são, muitas vezes, ignorados por membros 
de outras culturas. Basta lembrar, por exemplo, que os Bororos de Mato Grosso 
possuem diferentes sistemas de classificação dos animais, e que são diversos dos 
nossos. Para estes os animais podem ser classificados de acordo com sua dieta 
(aqueles que comem folhas ou capim, aqueles que abatem outros animais para se 
alimentar), de acordo com a matéria-prima que fornecem, de acordo com 
o clã a que pertencem etc .. 

Um outro problema destes testes é que procuram verificar os critérios de 
classificação numa situação artificial (teste), quando sabemos que a classificação, 
em grande medida, depende do contexto em que é utilizada. 

Cultura, aprendizagem e memória são os temas discutidos pelos autores no 
Capítulo 6. Os vários testes descritos por Cole e Scribner foram elaborados para 
verificar como a cultura de diferentes povos afeta seus processos de aprendizagem 
e memória. Deregowsk.i (1970, citado à p. 124) demonstra que a relevância social 
e o interesse afetam aquilo que é lembrado. Bartlett ( 1932, citado a p. 125) de
monstra, por outro lado, que as características culturais de um povo se relacionam 
diretamente ao modo pelo qual as coisas são lembradas. Há, para ele, dois tipos bá
sicos de rememoração: 

1) Processo ativo, pelo qual a experiência e as informações passadas são recons
tituídas tendo em vista o objetivo em mente; 

2) Memória por roteiro implicando numa recapitulação daquilo que ocorreu, 
na seqüência temporal original. 

De acordo com Bartlett, este segundo tipo constitui a técnica mais freqüente 
de memorização de povos não letrados. No entanto, vários testes elaborados pos
teriormente acabam por demonstrar não apenas que a hipótese de Bartlett não se 
aplica, mas também que a maior capacidade de memória não é um fato, o que se 
supunha ser característica dos povos não letrados ( p. 13 8) . 

O último capítulo trata da relação entre Cultura e Resolução de Problemas. 
Durante muito tempo, tanto a visão científica quanto a popular, concordavam em 
que, embora os povos primitivos possuíssem certas capacidades mentais superiores 
à nossa, eles eram relativamente inferiores com relação ao raciocínio e ao pensa-
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mento sistemático (p. 141). No começo deste século, Lévi-Bruhl desenvolveu teorias 
a respeito das leis gerais que governam as representações coletivas de povos pri
mitivos, caracterizando-as como pré-16gicas. Seus críticos, dos quais Boas foi o 
mais veemente, insistiam na impossibilidade de se fazer inferências sobre proces
sos de raciocínio a partir do conhecimento das crenças de um povo. 

Mais recentemente, uma série de estudos foram realizados, em várias culturas, 
seguindo as análises de Piaget sobre a noção de conservação, ou seja, a percepção 
da identidade de um objeto sob diferentes formas aparentes. De que modo alguém 
percebe como a mesma, uma coisa que passa por transformações dramáticas nas 
suas propriedades físicas? Estes estudos acabam por demonstrar que a seqüência 
de desenvolvimento das operações cognitivas, tal como demonstradas por Piaget, 
não são universais; variam de acordo com as necessidades ambientais e as habi
lidades culturalmente valorizadas e cognitivas individuais. 

O capítulo prossegue com os autores descrevendo uma série de outros testes 
elaborados para verificar o processo de pensamento de diferentes culturas, definindo-se 
pensamento como o processo através do qual elementos familiares são recombi- _ 
nados de uma nova maneira, de modo a se atingir determinado objetivo (p. 156). 
Não se fica sabendo em que língua os testes foram aplicados; se na língua do 
pesquisador ou na da pessoa a eles submetidas, fato que obviamente tem ·grandes 
implicações para os resultados pretendidos. A dificuldade apontada nos testes preten
didos, é a recusa de povos tradicionais em permanecerem nos limites do problema 
apresentado pelo pesquisador (p. 168). 

A conclusão do livro é sincera e este capítulo tem um título sugestivo: Tress 
in Search of a Forest (Arvores em Busca de uma Floresta). A questão que os 
autores se colocam no início da obra é aqui retomada: a quê corresponde a enorme 
variedade, apresentada por diferentes culturas, quanto a suas crenças, teorias sobre 
o mundo, produtos técnicos e artísticos etc? Seria esta diversidade o resultado de 
diferenças nos processos cognitivos básicos, ou, meramente a expressão dos inú
meros produtos que a mente humana universal pode elaborar, dada a ampla va
riedade de condições de vida e de atividades culturalmente valorizadas? 

Esta questão, na verdade, retoma sob outro ponto de vista, um problema 
clássico que a Antropologia já se colocava desde as primeiras teses evolucionistas 
- o problema da compreensão da universalidade do homem e da diversidade cul
tural. 

Como os próprios autores admitem, a revisão apresentada não chegou a responder 
a questão, e, segundo eles, esta não resposta é conseqüência da fragilidade tanto 
teórica quanto empírica da investigação . Na conclusão do livro, Cole e Scribner 
enumeram e analisam as dificuldades encontradas e propõem novos caminhos para 
que a pesquisa atinja seus objetivos. 
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A primeira destas dificuldades é óbvia para antropólogos acostumados a conviver 
com povos de diferentes culturas, mas, aparentemente, menos óbvia para os psicó
logos experimentais . Ou seja, testes ou situações experimentais, montados artifi
cialmente não podem ser utilizados como diagnóstico imediato de capacidade ou 
processos cognitivos específicos. Além disso, nestes testes os processos psicológi
cos são tratados como "entidades" que uma pessoa tem ou não, independente do 
contexto (p. 173). 

Hoje sabe-se que a noção de cognição implica em processos (e não em proprie
dades) e que estes podem variar contextualmente, impossibiJitando a utilização de 
experimentos para medir a existência ou "quantidade" de qualquer processo cognitivo 
específico. 

A outra dificuldade destes testes é que há neles uma simplificação grosseira da 
complexidade dos grupos e instituições culturais estudados. As inúmeras contri
buições de outras disciplinas, seja da lingüística ou da antropologia, raramente são 
incorporadas e a noção de cultura acaba sendo tomada como sinônimo de povo 
ou nação, no seu sentido geográfico - a cultura Kpelle é a cultura de um povo 
que vive na Libéria. 

A proposta destes é a conjunção dos dois métodos, que consideram gêmeos: 
experimentação (recurso instrumental do psicólogo) e observação (especialidade do 
antropólogo) (p. 185) . Mas, as dificuldades não cessam com o utilização destas duas 
técnicas de pesquisa. Na medida em que se sabe que as situações nas quais as 
pessoas manifestam um processo cognitivo podem variar, será necessário, segundo 
Cole e Scribner, especificar as regras que fundamentam os padrões de comporta
mento nas diferentes situações. Concluem assim que, sem uma teoria da~ situações, 

. ' 
elaborada com a participação de antropólogos culturais, não se poderá chegar a 
nenhuma conclwão relativa aos processos cognitivos em diferentes culturas (p. 194) . 

Segundo Cole e Scribner, o grande mérito do livro é o de ter apontado 
para a necessidade de uma maior discussão acerca dos métodos de investigação -
regras atraves das quais os experimentos são elaborados, as pessoas selecionadas, 
os estímulos equacionados e os dados analisados (p. 200) . 

A obra propõe um refinamento e um maior rigor quanto aos métodos de 
pesquisa e, a meu ver, o problema ultrapassa estas questões. As dificuldades 
metodológicas advém de uma inconsistência teórica básica: se os processos cogni
tivos, tal como definidos pelos próprios as. são aqueles através dos .quais o homem 
adquire, transforma e usa a informação a respeito de seu mundo, as pesquisas não 
poderiam deixar de considerar a prática social de uma determinada cultura e as 
idéias que informam esta prática. E o que ocorre é que estas pesquisas acabam 
se detendo apenas na verificação da presença ou não de determinada capacidade 
monta! que se antecipa como necessária para a resolução de um problema artifi• 
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cialmente montado num laboratório. Nestes experimentos, planejados a partir das 
informações e modos de utilização da informação próprios do mundo do investigador, 
deixa-se de lado a descoberta dos processos cognitivos daqueles que se quer es
tudar, pois estes já aparecem como dados. O "mundo" do indivíduo a ser pesqui
sado e o modo pelo qual ele o constitui são totalmente ignorados, ou o que é 
pior, tomados como idênticos ao do pesquisador. 

Terminaria com Geertz, para quem "o homem é um animal amarrado a teias 
de significados que ele mesmo teceu. Assumo a cultura como sendo estas teias e, 
a sua análise, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como 
uma ciência interpretativa à procura do significado" (Geertz 1978: 15). 

Sylvia Caiuby Novaes 
.. 

• 

HELM.UT SCHINDLER: Dle Reirerstamme des Gran Chaco. perlin, Dietrich 
Reimer Verlag, 1983 (Volkerkundliche Abhandlungen, Band VIII, heraus
gegeben von Hans Becher) . 242 páginas, 6 mapas, 19 figuras. Brochura: 
125 marcos alemães. 

O autor desta síntese bibliográfica sobre as tribos cavaleiras do Chaco foi 
discípulo de Otto Zerries, sucedendo-o na direção do setor americanista do Museu 
de Etnologia de Munique. Conta com grande experiência de campo na América 
do Sul espanhola, privilegiando na década de 70 o estudo dos Guayabero e dos 
Karihoma da Colômbia oriental. Deste kltimo grupo indígena publicou, em 1979, 
uma coletânea de textos que será objeto de outra resenha. 

Antes dessa vivência, porém, e em grande parte devido às exigências do treina
mento germânico de etnólogos, o autor dedicou-se a estudos etno-históricos, particu
larmente do Prata, contando o seu currículo com diversas publicações sobre o as
sunto. Para nós, a mais acessível é "Tres documentos del siglo XVII acerca de 
la población indígena bonaerense" que, em 1978, saiu nos Cuadernos del Instituto 
Nacional de Antropologia de Buenos Aires. 

Não é novo na literatura o interesse pela adoção do cavalo por algumas tribos 
chaquenhas. A comunicação que Eduardo Galvão apresentou em 1963 na VI Reu
nião Brasileira de Antropologia, publicada no mesmo ano na Revista do Museu 
Paulista, versava wbre o cavalo na América indígena. Traçava as características 
gerais das adaptações sócio-culturais decorrentes da adição do cavalo por grupos in
dígenas das Grandes Planícies da América do Norte, do Pampa e do Chaco no hemis
fério sul. Tratando-se de uma nota prévia, mais chamava atenção para um fenô
meno que merecia tratamento pormenorizado, sem meter-se, portanto, pelas fontes 

• 
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primárias a dentro . Também Alfred Métraux aplicou-se ao problema, pois uma 
síntese da etnografia do Chaco no Handbook of South American Indiains ( 1964) 
seria inconcebível sem a consideração do papel histórico que o cavalo desempenhou 
na área. Diante desses trabalhos pioneiros é que a pesquisa exaustiva de Helmut 
Schindler assume suas verdadeiras proporções, as de primeiro trabalho sistemático 
de confrontação das fontes sobre o assunto. Como é de praxe na série Võlkerkun
dliche Abhandlungen, dirigida por Hans Becher do Museu de Hannover, os resumos 
em inglês (pp. 203-206) e português (pp. 207-210) são dirigidos de tal maneira a 
dar ao leitor não-familiarizado com a língua alemã uma idéia clara do conteúdo dQ 
livro, dos argumentos e das posturas metodológicas do autor. 

Nos capítulos introdutórios, Schindler analisa a documentação disponível para 
o estudo do tema e apresenta uma caracterização geográfica do Gran Chaco baª 
scada em H. Wilhelmy e W. Rohmeder, especialistas para a área do Prata. Se
gue-se a questão, negligenciada até agora, da procedência e das características dr 
cavalo que se propagou pela paisagem chaquenha (pp. 13-18), discutida com re
curso aos raros trabalhos de cunho histórico e zoológico que se ocuparam do proble
ma. Com extremo cuidado, Schindler passa à tentativa de demarcar os territórios 
tribais para o período 1600-1800, tarefa espinhosa em vista da imprecisão das fontes 
quanto às designações e da mobilidade dos grupos. Nesse esforço, dispensa igual 
atenção aos Cavaleiros (Abipón, Mocovi, Toba,_P.ilagá,- Guaicuru-Mbayá, Calchaqui J 
de Santa Fe -e Mataco-Inimacá) e aos "Indios de a pie" (os demais grupos Mataco, 
os Vilela, Lule, Mascoi, Zamuco, Malbalá e Guaná), pois a adoção do cavalo não 
constitui um fenômeno generalizado e uniforme no Chaco e essa sua particularidade 
intriga o autor,. 

Schindler procura agora determinar o momento em ·que o cavalo passou a ser 
utilizado pelos chaquenhos e examina em diversos capítulos as inovações que se 
manifestaram a partir daí no equipamento material (arreamento, armas, artesanato 
à base de subprodutos eqüinos), nos hábitos motores, nas técnicas venatórias, além 
de referir-se às formas de manutenção de rebanhos de cavalos e de gado em 
geral, focaliza as relações entre o novo elemento e o ethos guerreiro. 

Em vista das conclusões vigentes sobre a adoção do cavalo, as páginas devotadas 
ao exame dos depoimentos das fontes sobre a organização social dos Abipón, Mo
covi e Mbayá apresentam interesse especial (pp. 103-131). De acordo com Mé
traux, "As tribos do Chaco que se tornaram eqüestres desenvolveram-se rapidamente 
ao longo de novas linhas e no período de um século formaram uma. sociedade 
fortemente estratificada, que diferia de modo marcante das tribos a oeste e noroeste, 
que continuaram com o sistema democrático em outros tempos característico de 
todos os grupos do Chaco., (Métraux 1946, 1: 302, tradução minha). Apoiado 
em Métraux, Eduardo Galvão foi mais cuidadoso na expressão: "O saque desses 
estabelecimentos/espanhóis/ e de aldeias ou acampamentos de tribos inimigas ou já 
dominadas, ermitiu à incipiente classe de guerreiros já em existência, uma oportu-
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nidade crescente para o acúmulo de riquezas - cavalos e objetos de procedência 
européia. Casamentos e alianças dentro dessa classe de guerreiros reforçaram e 
proporcionaram o surgimento de linhagens "nobres" baseadas na transmissão de 
status e na aquisição de novos privilégios. Duas classes de nobres apareceram 
- a dos caciques, chefes de grandes bandas, com títulos herdados; e a dos chefes 
ou capitães de bandas menores ou subdivisões da banda maior, com títulos adquiridos. 
Guerreiros, em geral, constituíam o nível imediato. Ao pé da escala social encon
travam-se os servos, cativos de guerra e seus descendentes". (Galvão 1963 : 228) . 
Para Helmut Schindler, ''urna leitura cuidadosa das fontes contraria essa afirmação 
em sua forma vigente. A suposta camada aristocrática nada mais é do que 
~a sociedade de guerreiros, uma classe de idade . Quase todos os homens de 
uma tribo pertenciam à sociedade de guerreiros que, possivelmente, já existia em 
época pré-hispânica. Também não se encontram indícios de que a autoridade dos 
chefes tenha aumentado após 1600, podendo-se admitir, pelo contrário, uma perda 
de prestígio. Se as tribos Guaicuru chegaram a uma sociedade hierárquica, isto 
deveu-se à introdução da escravidão, adotada segundo os moldes europeus. Em 
consonância com suas normas sociais igualitárias, os índios tratavam melhor os seus 
escravos do que os brancos" (p. 201). Schindler recorda que, em linhas gerais, sua 
formulação coincide com as hipóteses de Branislava Susnik, cujas contribuições na 
análise e critica das fontes sobre as populações chaquenhas e os Guarani são tão 
pouco aproveitadas pelos pesquisadores brasileiros . 

Mas Helmut Schindler continua a presentear o leitor com os · materiais ardua
mente respigados em Dobrizhoffer, Paucke, Sánchez Labrador e outras figuras 
menores entre os missionários, Azara, Aguirre, Baldrich, Castelnau, Orbigny, Mous
sy, Rengger e, mais tarde, já no século XIX, Grubb e Boggiani. Guerra e comércio 
das tribos eqüestres são tratados nos capítulos 16 e 17, constando o décimo oitavo 
de descrições das lutas entre chaquenhos e brancos nas seguintes áreas: Concepción 
del Bermejo (1585-1632), Paraguai (1600-1700), área do rio Paraná (1600-1700), 
Tucumán (1600-1700), a perda das rotas comerciais, Tucumán (1700-1800), a 
área do rio Paraná (1700-1800) e Paraguai (1700-1800). 

O capf tulo final - O cavalo na ideologia dos fnd'ios do Chaco - baseia-se 
em trabalhos mais recentes, uma vez que as representações religiosas dessas popu
lações apenas foram alvo de interesse a partir da virada do século. E a essa 
altura o poderio eqüestre já pertencia ao passado e nas fontes jesuítas, contem
porâneas ao apogeu, as menções não chegam a dar um quadro completo. Assim 
conclui Schindler que o cavalo é visto como um meio de locomoção e um bem 
precioso, não figurando, porém, no plano religioso, a não ser entre os Sanapaná e 
Lengua, que nunca integraram as tribos cavaleiras . 
. ' 

Thekla Hartmann 
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