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ESTUDOS DE ACULTURA~AO INDfGENA 

por 

EGON SCHADEN 

Em novembro de 1953 realizou-se no Museu Nacional do 
Rio de Janeiro a Primeira Reuniao Brasileira de Antropolo
gia. Nessa oportunidade coube a Eduardo Galvao a tarefa 
de apresentar um relat6rio sobre o desenvolvimento dos es
tudos. relativos a acultura~ao dos grupos indig~nas do Bra
sil. Verificou que, em sua grande maioria, os trabalhos mais 
recentes dedicados a etnologia brasileira tratavam, mais ou 
menos expllcitamente, dQ processo de transi~ao a que estao 
sujeitas as culturas tribais e,m seu contacto com popula~oes 
rurais; mas verificou tambem que, apesar do crescente inte
resse pelos fenomenos aculturativos, havia a tendencia pre
dominante de encarar, de maneira um tanto simplista, a 
transformagao dos antigos sistemas culturais pela perda ou 
substitui~ao de tais ou quais objetos, tecnicas, institui~o"es, 
cren~as ou valores, sem dar a devida aten~io a dinamica do 
processo e as multiplas varia~oes resultantes das modalida
des do contacto. Mostrou, a luz de exemplos significativos, 
a necessidade de se analisar o tipo de rela~oes, economicas e 
ou tras, que se estabelecem en tre indios e nao indios, e de se 
conhecerem melhor as caracteristicas s6cio-culturais das 
frentes de expansao, tao diversas entre si, das popula~oes 
caboclas, por sua vez sujeitas a transforma~oes, a que o abo
rigene precisa ajustar-se contlnuamente. Reconheceu que, 
nao obstante o interesse cada vez mais vivo pelo estudo das 
comunidades rurais brasileiras, nao havia ainda nenhum es
for~o sistematico de se aproveitarem os conhecimentos sobre 
essas popula~oes para uma explica~ao menos superficial pa 
assimilac;io dos grupe.s indios. Fez ver que a perspectiva pe
la qual se conduzi·am os trabalhos sobre mudan~a cultural 
nao dava ao administrador, que precisa fundamentar as. suas 
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normas de agao, os necessarios pontos de apoio para uma po
litica indigenista eficiente. E terminou por estabelecer al
guns requisitos basicos a que deveriam obedecer, dai por 
diante, as pesquisas de mudan<;a cultural a serem feitas em 
nosso pais. Reclamou um estudo mais intensivo, em sentido 
monografico, dos sistemas culturais indigenas com referen
cia as fases do processo de transforma<;oes; uma caracter.i
zagao de area.s culturais em que se atendesse melhor a rel~
<;ao entre a realidade cultural e a geografica; um conheei
mento mais satisfat6rio dos padroes que regem a vida dos 
grupos rurais que interagem com o indigena; uma delimi
ta<;ao de areas de mudan<;a, em dimensao temporal e espa
cial, em que se incluissem tambem as popula<;oes rurais; por 
fim, a determina<;ao das diretrizes _s6cio-culturais que, em 
cada uma dessas areas, condicionam a assimila<;ao do indi
gena. 

Passados dez anos, seria in teressan te agora passar em 
revista os trabalhos sabre acultura<;ao indigena - tomada 
a expressao em seu sentido mais amplo - publicados a par
tir daquela data e perguntar em que medida as investiga
<;oes se tern encamihhado no rumo das exigencias acima e 
quais OS progressos obtidos. Nao e O que VOU fazer aqui, por
que me obrigaria a diseutir algumas dezenas de artigos e li
vros que se ocupam, total ou parcialmente, do problema das 
rela~oes interetnicas e das eonseqiienciias aculiturativas a: 
que estao suj eitos os· indios de nosso pais. Cabe dizer que
o panorama geral nao se caracteriza por uma perspectiva 
unica ou sequer predominante, mas que se compoe ao con• 
trario, como dantes, de um conjunto de contribui<;oes oca
sionais e de discussoes nao raro assistematicas. O que de nO
vo se observa e que neste conjunto come<;am a tomar corpo 
os estudos que se enquadram no esquema de postulados ha 
pOUCO descrito, OS trabalhos em que 0 processo e visto em 
primeiro lugar como proeesso, isto e, em sua dinamica, e em 
que, ademais, se procuram analisar os dais termos do binO
mio indio-caboclo e nao apenas as transforma<;oes do mundo 
indigena. 

Ainda aqui devo contentar-me com a rapida men<;ao de 
alguns poucos exemplos que evidenciam o progresso alcan
~ado. Nao importa que essas contribui~oes sejam tidas, em 
parte, pelos seus autores como tentativas preliminares, su
jeitas a revisao ou ampli:a<;ao, circunstancia que nao, lhe·s 
diminui o valor, antes o eleva, por nao trazerem, na origem, 
0 vicio da ultima palavra. 
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Seria ilus6rio queerer enco:l'ltrar, ~ara a divisio do Bra
sil a,borigene em aieas cu It u r a is, um cl·iter:i0 de 
cla&Sif,ica&ao linico" d~ valor igua;l par.a. a itlves,tiga~ao (los 
tnfil.tiplos problem.as que possam intetessar o etn61ogo. A 
escolha do .eritei:io tlependera necessariamente dos objetivos 
especiffeos que se tennam em mira. Ninguem ten tara ain
da uma divisao regional no sentido de uma caracter-izagao de 
are~s di.ferentes do pen.to de vista da;$ situag5es tipicas de 
influencia inter~tnioa e das tenge"neias. de transformagao 
observadas em cada uma delas. · Coube a Eduardo Oalvao a 
iniciativa de elaborar um prime.iro mapa baseado, na mediaa 
do possivel~ na di.veJi.sidade geografi~:a $. constelagao dos fa
tores responsaveis pela 11).l:}danGa que se proces§a nas aultu
ras indiger.ras clos nossos dias, prin:elpalmente as modalida
des de con tacto interetnico. Precurou elaeorar um instru,.. 
tnento d~ ·traoalho ~ um tempo bastante rigoroso e bastan
te flexivel para que, de um lado, o pesquisador estefa em con
di~oes de enguadrar devidamente Q easo particular de _que 
se ocupe, e, de oatra., o prepri0 esquema possa s0frer, a rne
'dida. que se premsarem os conheeime.ntos., progl'essivos ajus
tamentos· a realid~qe .. 

Um,a se:tie de contribuigoes de Darcy Ribeiro, pri.n.cipal
ment~ a ~ua sinopse das culturas e lr:nguas il;tdigenas do Bra
sil, serve para alargar e apjrofundar o esquema de trabalho, 
como, sabretudo" para apontar as condi9oes e p.ossibilidades 
de sua realizacao. A pteocup·ayao aqui ja nao e tanto a de 
repartir 0 nrapa etnogrifico em certo nlJ::rnero de area<s, mas 
a de localtzar o eonjunto d~-s popula~oes- indi:ge·nas atuais 
numa tipologia de situa~oes Gle mudanQa, par sua vez aecor
rente de· uma tipole,gia. de ecnhdi~oes de eantacto e mudan~a, 
vartaveis se.gundo a~ cAtacteristicas eeon6mico-s:ociais-. das 
fren tes <le expans·ao da socie~l,ade neo'br-asileira. A sua ana
lis.e estatistico-demografica do Brasil indigena; do nosso se
culo vale .sem duvida pelos resuttados positiv0s .a que chega, 
mas rnais ainda cot.no q:ua.dro de ,refe:tencias para os que nao 
se content.am com a visao de fep.ome~os pa.~tlcula;res ou iso
lados, d~sejando, ~o contrario, ve-los enquadratlos nas gran
des linhas de um prooesso geral -cum suas possiveis diversi
fiea~oes. 

Nos trabaifios de . cqnno monogr'afico sopte a actiltura
g_ao de determinadas tribos j'a nao Se ignora, na rhediqa de 
antes; a din~mica bilateral etas. rela9oes entre o india e 0 ca
boclo, nem a dialetiea inerente '.ao p:uo:cesso. Temos p,elo me
n0:s duas obras represertta.tlvas qu.e, pela. aten~-ao nelas dada 
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ao tipo humano cam que interage o primitivo silvicola, bem 
como a seqtiencia das fases em que a situac;ao tende a mo
dificar-se, nos fomecem novas possibilidades para uma in
terpretac;ao mais segura das formas de reac;ao do aborigene 
ao encontro e convivio com grupo do mundo ocidental. Re
firo-me a dois volumes publicados em 1960: "Headhunter's 
Heritage'', de Robert F. Murphy, e "O processo de assimila
~ao dos Terena", de Roberto Cardoso de Oliveira. 

Murphy, tomando cotno ponto de referencia os padr6es 
que regem a vida ,social e econOmica do seringueiro do Tapa
j6s, mostrou, de modo canvincente, como esses padroes ex
plicam a incapacidade dos Munduruku de recuperarem o 
equilibria de seu sistema social perturbado pelo contacto e 
como a necessidade do ajustamento a' forma de vida neo-bra
sileira da regiao acarretou um extraordinario depaupera
mento cultural, levando, concomitantemente, a uma pro
gressiva dissoluc;ao da sociedade tribal em conseqtiencia de 
tensoes internas oriundas da quebra de "oposic;ao estrutural" 
que tradicionalmente garantia a solidariedade interna e que 
se foi perdendo a medida que os Munduruku se integraram 
no sistema economico da extrac;ao da borracha. 

Roberto Cardoso de Oliveira nos apresenta um quadro 
bem diverse da as,similac;ao dos Terena em sua interac;ao 
com a economia das fazendas do sul mato-grossense. Por 
sua vez, recorre, para a explicac;ao do processo, a determi
nados trac;os da configura<;'ao peculiar da sociedade n.eo-bra
sileira ·regional e as suas resultantes eco16gicas. Essa confi
gurac;ao levou os Terena que se desgarraram dos grupos lo
cais e se dispersaram pelas fazendas a destribalizac;ao e a 
integra<;ao na estrutura economica da regiao sem que por 
isso se tenham assimilado a respectiva sociedade rural no 
sentido de uma identifica<;ao com ela. Esta se realiza ape
nas esporadicamente em casos de mestigagem e de desorga
nizac;ao da familia, de modo que a sociedade teren~, como 
um todo, continua resistilido a incorporac;ao a populac;ao 
que sobre ela exerce a sua influencia. 

Nao e aqui o lugar para tirar da diversidade dos quadros 
trac;ados por esses e outros autores as conseqiiencias te6ri
cas que uma analise comparativa possa proporcionar, facili
tadas, alias, pela interpretac;ao dada pelos pr6prios pesqui
sadores, cada qual de seu caso particular. Quero apenas 
chamar a aten~ao p.ara as vantagens decorrentes da nova 
posi~ao que se procura tomar. 

• 
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Varios trabalhos recentes representam um esforc;o de 
ja nao se retratar apenas um momento estatico da mudanc;a 
cultural, mas de se reconstruirem, pelo menos em parte, as 
suas fases hist6ricas. Resulta dai uma visao mais satisfa
t6ria dos fa tores que aceleram a evolu~ao do processo, em 
oposic;ao a outros que tendem a retarda-lo, levando a sucessi
vos movimentos anti ou contra-aculturativos e fazendo pre
valecer, intermitentemente, tendencias de retomo a condi
~ao tribal e de recuperac;ao da consciencia etnica. A :atencao 
dada a alte.rnancia de aproximac;ao e de afastamento das 
populac;oes indigenas com relac;ao aos valores trazidos pelo 
mundo civilizado ou caboclo se afigura indispensavel para 
corrigir a distorsao da imagem tal qual no-la apresentam 
ensaios mais antigos, que descrevem apenas um ritmo ma.is 
ou menos constante ou acelerado de desintegrac;ao das cul
turas tribais. 

Comec;am a surgir tambem as primeiras contribuic;oes 
que tem por objeto as areas de aculturac;ao intertribal, o al
to Xingu, o Rio Negro, o Tumucumaque, o Nordeste, que nao 
somente proporcionam elementos para um entendimento 
mais claro da maneira pela qual as culturas tribais se in
fluenciam umas as outras, mas tambem nos mostram como 
essa experiencia anterior ao contacto com o branco ou coh
comitante com ele cria condic;oes ecol6gicas e sociais sui-ge
neris para a reac;ao a presen~a do mundo civilizado. 

A tentativa de estabelecer a equacao entre o conheci
mento antropol6gico ea sua aplicac;ao pratica foi feita prin
cipalmente por Darcy Ribeiro e Herbert Baldus. Ambos dis
cutiram a experi.encia empirica da a~ao desenvolvida pelo 
Servic;o de Protec;ao aos :tndios e procuraram mostrar a con
tribuic;ao que o etn6logo e capaz de trazer para uma redefi
nic;ao dos fins da politica indigenista, como tambem, e em 
especial, para a escolha dos m.eios mais eficientes para a sua 
execuc;ao. 

Enfim, nao se ha de dizer que 11este decenio nao tenha 
havido senao um aumento numerico de publicac;oes sabre 
aculturagao indigena, que dispomos .apenas de uns tantos 
itens bibliograficos a mais. Houve um esforgo no sentido 
de veneer a fase dos primeiros passos inseguros e de orien tar 
a investigagao para objetivos te6ricos e praticos mais bem 
definidos. Cumpre agora manter o curso e aproveitar a po
si~o atual como ponto de partida para superar as falhas 
aihda existentes. 
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Ninguem exigira que o etn6logo empen.hado nessa or
dem de trabalhos venha a sujeitar-se a uma determinada 
linha de investiga~oes, que debce de lado os seus interesses 
cientificos pessoais para se conf ormar a uma coloca~ao de 
problemas dentro de um quadro unico de exigencias. Seria 
tirar-lhe as melhores possibilidades de produzir o que de 
melhor pode produzir, porque o cientista, em especial o que 
tern o homem por objeto de estudo, precisa sempre por em 
jogo o seu feitio intelectual pr6prio e nao abdicara das ca
racteristicas de sua personalidade. Sao os fat.ores que mais 
fecundo tornam o trabalho no campo das ciencias humanas, 
que neles encontra condi~oes para a contribui~ao original 
e para a abertura de novos horizontes. Nem por isto se dei
xara de reconhecer que e chegado o momento de os especia
Iistas se entenderem a respeito de um universo comum, de 
uma conjuga~ao dos esfor~os no sen tido de se conseguir um 
mini.mo de resultados essenciais comparaveis entre si, que 
v.enham permiti.T, antes de mais nada, uma compreensao 
do que ha de geral e de especifico em cada um dos casos 
es tu dados. 
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