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Esta obra já está consagrada como uma das 
mais originaic; e importantes contribuições sô
bre mudança cultural, à parte o fato de ser 
a primeira tentativa de coordenação e inter
pretação sistemática das esparsas informações 
existentes sôbre os problemas da aculturação 
do índio brasileiro. Aculturação Indígena 
é. sobretudo, o resultado das extensas obser
vações e pesquisas feitas pelo AUTOR no decor
rer das muitas expedições etnológicas entre 
as tribos indígenas do Brasil. Os pronuncia
mentos de autoridades como ROGER BASTIDE, 
H ERBERT BALDu s e WILLIAM H. CRocICER 
classificam-na como "um trabalho indispensá
vel ao estudioso da Etnologia Brasileira, a 
qual, ultrapassando o âmbito nacional, oferece 
ainda subsídios para a formação da Teoria 
geral da mudança da cultura". Estas palavras 
apareceram na l.ª edição, em tiragem limitada, 
da Revista de Antropologia. 

Após uma Introdução Histórica, três exemplos 
concretos servem para demonstrar a grande 
variabilidade com que, apesar de certas ten
dências básicas, se apresenta o processo acul
turativo dos aborígines do Brasil: o das tribos 
do Alto Xingu, o dos índios Guaraní e dos 
Tenetehára, tribo tupí do Maranhão. Nos t'apí
tulos que constituem a segunda parte da obra, 
estuda-se a marcha aculturativa do índio bra
sileiro nas diferentes esferas da cultura: na 
organização social, nas instituições econômicas 
e políticas, na língua, na arte, na mitologia e 
na reHgião. A discussão dêsses fenômenos evi
dencia a grande complexidade do processo e 
111ostra bem as múltiplas formas de reação das 
culturas tribais à situação do contacto in
terétnico. 

A terceira parte do livro é dedicada ao estudo 
de três questões importantes, de interêsse não 
só teórico, mas também prático: fatôres, ten
dências e fases do processo aculturativo. São 
examinados os aspectos mais importantes dos 
movimentos messiânicos entre índios brasilei
ros, abrindo-se novas perspectivas para o apro
veitamento das investigações sôbre mudança 
cultural para uma política indianista mais efi
ciente e mais humana. 

EcoN SCHADEN é conhecido no Brasil e no 
exterior: Professor Catedrático aposentado 
de Antropologia d1t USP, lecionou em várias 
universidades estrangeiras e é, atualmente, 
Professor da Universidade ~e Los Andes em 
Bogotá. 
A LIVRARIA PIONEIRA EDITôRA sente-se 
orgulhosa em poder incluir esta obra em sua 
Biblioteca de Ciências Sociais e, ainda mais, 
cm ter podido contar com a cooperação da 
EDITôRA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO. 
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Prefácio 

Os processos de mudança decorrentes dos contactos entre 
grupos culturalmente diversos desenrolam-se em três planos dis
tintos, embora interdependentes: o cultural, o social e o psíquico. 
A rigor cumpriria acrescentar a esfera biológica, uma vez que é 
notória a estreita relação entre a marcha aculturativa dos grupos 
em contacto e o cruzamento racial ou, conforme o caso, os casa
mentos interétnicos. De acôrdo com a sua especialidade, o cien
tista há de focalizar um dêsses planos de preferência aos outros. 
Se compete ao sociólogo estudar a aculturação como e enquanto 
fatos sociais, e ao psicólogo enquanto conjunto de fenómenos psí
quicos, há ainda uma dimensão que constitui realidade especifi
camente antrapológica: o seu condicionamento e a sua resultante 
culturais. Na prática, entretanto, seria ilusória e estéril a preten
são de a todo custo manter os escaninhos. Sobretudo estéril. Cada 
um dos aspectos do processo poderá ter explicação satisfatória 
sàmente se encarado de alguma forma como facêta de um todo 
mais amplo, sobremaneira complexo. Isto vale '{Jtlra fenómenos 
aculturativos. como aliás, '{Jtlra todos os que interessam à Antro
pologia. Se não houvesse os-entraves de ordem metodológica e a 
extraordinária complexidade do objeto, já não existirfa talvez uma 
Antropologia que não fôsse ao mesmo tempo Psicologia e Sociolo .. 
gia. E a visão conjunta não é apenas pr:econizada pelos represer,,.. 
tantes da primeira, mas também pelos das duas outras disciplinas. 
Assim, Leopold von Wiese, sociólogo, ao discutir e endossar a 
teoria de um antropólogo, Ralph Linton, sôbre os fundamentos 
culturais da personalidade, preconiza uma integração das diferen
tes perspectivas numa "zusammenf assende Anthropologie", numa 
Antropologia compreensiva, no sentido de esta abranger, em for
ma de síntese, o tríplice aspecto. Em seu entender, "o indivíduo é 
tanto objeto da Sociologia como o grupo o é da Psicologia. A di
ferença deveria ser vista no fato de a Psicologia ter como princi
pais objetos processos intrapessoais (da vida psíquica, portanto) e 
a Sociologia, interpessoais, relativos, pois, à esfera da ação". E 
acrescenta: "Para explicá-los, é freqüentemente necessária, sem 
dúvida, a incursão no outro domínio." (von Wiese, 1948, págs. 
78-79.) 
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Como os demais processos no do1nínio da cultura, o da acul
turação se passa a um tempo na personalidade e fora dela, na 
configuração cultural e fora dela, na sociedade e fora tiela. S6 
lhe com-preenderá a realidade viva quem lhe reconhecer a tríplice 
natureza,, que se funde numa unidade. Mas é também legítim'2 ~ 
mesmo inevitável que, para o estudo de tais ou quais problemas, 
se adote uma perspectiva predominante, que para o antropólogo 
não pode ser outra senão a da aruílise e discussão do processo pro
-priamente cultural, isto é, das mudanças que se operam na he
rança social, sem aprofundar em igual grau a pesquisa das trans
f armações ocorridas na estrutura das personalidades individuais 
ou a das repercussões havidas na existência social do grupo ou 
dos grupos em aprêço. É neste sentido que no presente ensaio 
se procura estudar a aculturação das tribos aborígines em terri
tório brasileiro. Enquanto populações ~em fase de maior ou menor 
desorganização social, como agrupamentos formados de indiví
duos mais ou menos marginais, neuróticos ou não, êles despertam 
a atenção do antropólogo na medida em que tais fatos o auxiliam 
a tirar inferências mais seguras sôbre os fenómenos c6ncomitantes 
de desintegração e eventual reestruturação do sistema cultural, 
de que o elemento humano é portador. Nem por isso, é óbvio, de
verá a sua atitude refletir alienação dos problemas humanos im
plícitos no -processo. De uma forma ou de outra, o homem - como 
indivíduo e como sociedade - está presente em sua cultura. Não 
pode deixar de transformar-se na medida e no sentido em que ela 
se transforma. 

Quem quer que esteja a par do estado atual da Etnologia Bra
sileira no que respeita à análise dos f enômenos de mudança de 
cultura, não estranhará, por certo, a hesitação com que me decidi 
a escrever um trabalho que vise a examinar o processo de acul
turação das tribos indígenas com o objetivo -principal de destacar 
as tendências gerais do -processo e f atôres responsáveis pela gran
de variedade de quadros peculiares observáveis nas diferentes re
giões do país. Entretanto, por temerária que se considere a em
prêsa, ninguém deixará de reconhecer também a oportunidade 
de um estudo dessa ordem, que, embora não colime conclusões 
pretensamente tlefinitivas, possa pelo menos divisar algumas li
nhas fundamentais e, assim, fornecer bases mais seguras para a 
colocação de novos problemas de pesquisa. Basta isso talvez para 
;ustificar a tentativa. É que, apesar da grande soma de notícias 
e inf armações sôbre o assunto dispersas na tão heterogénea lite
ratura sôbre os índios do Brasil, apesar de alguns trabalhos mais 
sistemáticos sôbre a aculturação de determinadas tribos e de uma 
série de estudos esparsos sôbre certas questões particulares, não 
dispomos até hoje de nenhum exame crítico, com recurso aos ele
mentos teóricos da Etnologia contemporânea, dos fenómenos des
critos e das conclusões formuladas pelos diferentes autores. E sem 

7 



, 

PREFACIO XI 

uma visão de conjunto obtida por uma análise interpretativa não 
será fácil vencer um dos principais obstáculos que, como ninguém 
ignora, de há muito entravam ·o desenvolvimento das · investiga
ções nesse setor: a inexistência de perspectivas que possibilitem 
um mínimo de coerência e de acôrdo no planejamento e na exe
cução de futuras pesquisas de campo, ou seja, de objetivos defi
nidos que venham a orientar a investigação_ e tornem comparáveis 
entre si os resultados conseguidos, ainda que divirjam os interês
ses específicos e até as orientações metodológicas dos respectivos 
pesquisadores. No plano da ciência, é neste contexto que desejo 
situar o presente trabalho. No da aplicação dos conhecimentos, 
espero que a discussão dos temas aqui abordados represente uma 
.contribuição, se bem que modesta, para o estabelecimento de nor
mas mais racionais no campo da política indigenista. Já não se 
compreende, em nossos dias, que as ciências humanas, mesmo no 
.âmbito académico, se mantenham alheias aos problemas vráticos 
que reclamam solução. 

Tracemos, porém, o roteiro geral dêste ensaio, concebido não 
.segundo um esquema ideal prévio, mas, em parte pelo menos, 
em obediência às. particularidades concretas da situação atual 
.dos estudos e por imposição de circunstâncias fortuitas. Seria in
génua a pretensão de submeter a uma ordem sistemática o trata
·mento de assuntos cuja investigação se vem fazendo atabalhoada
·mente e sem nenhuma seqüência orgânica e cujos resultados, por 
isso mesmo, se ressentem ainda de um caráter sobremodo frag
:mentário. " 

No inventário expositivo e crítico a que se procede no capí
tulo que constitui a primeira parte, passo inicial necessário para 
.se ter uma idéia aproximada do desenvolvimento das pesquisas, 
.é preciso, desde logo, cingir-se a uma atitude seletiva, uma vez 
.que um levantamento comp'leto do material exigiria pràticamente 
.a revisão de tôda a literatura sôbre o índio brasileiro. Nem teria 
.. muito sentido. O que se pretende é revelar, através do exame de 
.contribuições de indiscutível significação, a progressiva tomada 
.de consciência dos problemas de interêsse científico e prático ine
rentes à marcha aculturativa das tribos índias nas mais diferentes 
.situações de contacto. Diante da falta de sistema e de orientação 
na seqiiência dos trabalhos, que - convém insistir nisso - foram 
.surgindo ao sabor das circunstâncias e da inclinação particular 
,de cada cientista, seria por demais artificial a tentativa de seguir 
à risca uma apresentação em ordem cronológica. Em alguns casos, 
parece preferível, ao invés disso, apreciar conjuntamente os que 
.destaquem tais ou quais temas ou grupos de temas; em outros, as 
contribuições de determinado autor. Isto, também, porque o ca
:pítulo histórico oferece boa oportunidade ptira nêle se abordarem> 
perfuntoriamente que seja> uns tantos problemas de ordem geral 
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que mais adiante não será possível retomar, mas que nem por isso 
poderiam ficar sem menção ao menos rápida. Por fim, a discussão 
hist6rica servirá para definir uma série de questões específicas 
e esboçar o estado atual de sua investigação. É êste, aliás, o prin
cipal motivo da extensão relativamente considerável do espaço 
reservado ao exame de algumas contribuições de maior importân
cia e envergadura. 

A segunda parte é dedicada ao exame da reação acumulativa 
do conjunto das populações do alto Xingu e, com vistas a um 
confronto, de diferentes gruptJs da tribo Guaraní. A escolha de
corre do fato de, em virtude de suas· pesquisas de campo, o autor 
se sentir mais habilitado a empreender uma análise mais aprofun
dada e segura da situação dessas tribos. Em um e outro caso, o 
objetivo é o de configurar a natureza do processo global através 
da discussão, por vêzes minuciosa, de alguns de seus fenómenos 
centrais, sem, portanto, pretender uma descrição de todos os 
aspectos. A apresentação dêsses dois exemplos toma como ponto 
de referência as determinantes da orientação básica das respec
tivas culturas: para os Guaraní, os valores do sistema religioso; 
para as tribos xinguanas, o predomínio dos valores de afirmação 
étnica nas relações intertribais. Ambos têm a vantagem de permi
tir uma vi.são do processo em fases sucessivas: tal como os Gua
raní passaram pelo estádio da catequese jesuítica antes de ex
perimentarem as conseqüências de uma paulatina «integração" na 
sociedade dos brancos, as populações do alto Xingu se encontram 
hof e sob os efeitos cumulativos de um longo período de acultura
ção intertribal e da subseqüente entrada de representantes da civi
lização no horizonte de seu mundo primitivo. Há, além disso, um 
paralelismo bastante significativo na maneira acentuada de Gua
raní e xinguanos se firmarem em suas respectivas orientações 
culturais, a despeito de uma transformação profunda do quadro 
ecológico e social, e apesar de se registrarem mudanças notáveis 
em diferentes esferas da cultura. - O capítulo s6bre os Guaraní 
constitui, até certo ponto, uma discussão complementar de temas 
abordados em meus Aspectos Fundamentais da Cultura Guaraní 
(E. Schaden, 1962 a), livro que é citado em várias passagens do 
texto. Desta vez me pareceu conveniente encarar mais de perto o 
problema das reminiscências jesuíticas, a que naquele trabalho 
não foi dada a devida atenção. Quanto à fase recente da acultu
ração guaraní, destacam-se aqui, para evi.tar repetições desneces
sárias, apenas os fenómenos indispensáveis à compreensão do 
processo. 

Segue-se, ainda na segunda parte, um pequeno capítulo sôbre 
a aculturação dos Tenetéhára, do Maranhão, apenas para aprese:'!
tar, a título de exemplo e em rápida síntese, um dos casos em que 
o processo se vem desenvolvendo em sentido bastante diverso, 
caracterizado principalmente por uma progressiva substituição de 
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interêsses dominantes, e dando margem, por isso, a fenômenos 
menos cruciais de uma crise aculturativa propriamente dita. Ba
seiam-se essas páginas exclusivamente, ou quase, na pesquisa rea
lizada na tribo por Charles Wagley e Eduardo Galvão. 

Na terceira parte adota-se uma perspectiva diferente. Já não 
se trata, agora, de apresentar o complexo entrosamento de causas 
e efeitos aculturativos em configurações culturais vistas como to
talidades, cada qual do ponto de vista de determinados valores 
~entrais, capazes de revelar-se como núcleos de resistência res
ponsáveis pela manutenção, por longo tempo, das f6rças integra
tivas do sistema de origem. O problema 'f><LSSª a. ser o 4a reação 
das sociedades e culturas nativas em suas diferentes esferas, que 
vão sendo examinadas sucessivamente em certo número de tribos 
e situações, similares ou não, escolhidas, em sua maioria, de licôr
do com a consistência dos informes acessíveis e da expressividade 
dês ses informes para considerações acêrca de tendências rxiralelas 
ou diferenciais, conforme o caso, e dos fatôres capazes de explicar 
o cunho específico com que estas se apresentam em sua forma 
concreta. Passam-se, assim, em revista mudanças ocorridas na or
ganização social, econômica e política, na situação lingüística, na 
tecnologia e na cultura material, na arte, na mitologia e na reli
gião. É, por assim dizer, um corte transversal ou,. por outra, uma 
tentativa de esbôço panordmico, de cunho interpretativo, de al
gumas das múltiplas facêtas com que hoje se nos afigura a acul4 
turação ameríndia nos mais diversos territórios do país. Muitos dos 
pontos aí salientados hão de servir, espero, a futuros pesquisadores 
para a formulação de hipóteses de trabalho. 

Segue-se a quarta e última parte, constituída de um capítulo 
s6bre o problema das atitudes antiaculturativas e de reivindicação 
social, umas mais, outras menos manifestas nos movimentos mes
sid.nicos, tão característicos da situação marginal de certas tribos 
em interação com o mundo dos brancos; de um segundo, em que 
se procura discernir, em linhas gerais e princirxilmente sôbre a 
base do material analisado em capítulos anteriores, alguns aspec
tos da dialética inerente ao jôgo de fatôres e tendências e da se
qüência de fases observáveis na marcha aculturativa; de um ter
ceiro, enfim, em que o intuito é mostrar ou sugerir, com referência 
a uns poucos problemas mais comuns, o sentido em que os estudos 
de aculturação indígena em geral, e em particular os resultados do 
presente ensaio, podem ser de utilidade para o estabelecimento 
de normas práticas na política indigenista do Brasil. 

De quanto foi dito depreende-se que o objetivo primordial 
dêste trabalho é o de contribuir para uma compreensão melhor e 
mais fusta dos múltiplos f en6menos concretos nêle encarados. Não 
se visa, a não ser incidentalmente, à discussão de princípios te6ri
cos. Muito menos ao lançamento de uma nova teoria dá acultura-
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ção. O que não impede que na própria análise pluridimensional 
dos dados haja, implícita, uma nova forma de integração de ele
mentos teóricos e de recursos metodológicos. Se, pois, me abste
nho de aventar as possíveis conseqüências das explicações, aqui 
propostas, para a teoria geral da mudança de cultura, isto não quer 
dizer que os resultados, parciais ou tomados em conjunto, não se 
pres·tem para tal. Significa tão-sàmente que não é êste o intuito 
que imprime o seu caráter a todos os capítulos da obra. 

Ainda uma observação final. Um ensaio com objeto da am
plitude do presente estará sempre aberto à crítica de constituir 
trabalho lacunoso e incompleto. A própria natureza dêste obriga 
o autor, a cada passo, a assumir uma ·atitude seletiva, sufeita, evi
dentemente, a maior ou menor dose de arbitrariedade. Não have
ria, no entanto, muita vantagem na tarefa ingrata de arrolar, re
produzir e discutir todos os fatos dispersos pela literatura, ainda 
mais porque muitos dêles talvez nlio -resistam sequer a um exame 
mais acurado. Seria, antes, um esfôrço contraproducente. Mais 
recomendável me parece fixar de preferência um número sufi
ciente de elementos significativos que permitam caracterizar as
pectos que, tendo incontestável relêvo no processo visto como um 
todo, fá possam ser abordados com alguma segurança e expecta
tiva de compreensão. Nem por isso há como evitar que se atribua 
importância capital a determinados fenómenos dos quais sempre 
é possível dizer-se, de outro ponto de vista, serem menos 
essenciais. 

o o o 

e abe-me ainda o grato dever de manifestar sinceros agrade
cimentos a Dirce Coelho Sosa Cabrera, que datilografou os origi
nais, bem como a Thekla Olga H artmann, Renate Brigitte Nützler 
e João Baptista Borges Pereira pela afuda na revisão das provas 
tipográficas. 

EGON SCHADEN 
São Paulo, 6 de outubro de 1964. 
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CAPITULO I 

Os Estudos de Aculturação na 
Etnologia Brasileira 

3 

~ tal a heterogeneidade de trabalhos sôbre fenôrnenos de 
aculturação em tribos indígenas do Brasil que se torna difícil, se 
não impossível, encontrar um critério razoável de classificação 
com o objetivo de submetê-los a urna revisão crítica, que, no 
entanto, se impõe corno imprescindível para situar o presente es
tudo no conjunto das preocupações dessa ordem. Ao lado de 
algumas dezenas de pequenos artigos, de valor variável e muitas 
vêzes discutível, em que se resumem observações casuais sôbre 
mudanças ocorridas nas mais diversas esferas culturais, conta a 
literatura etn<;>lógica sôbre o Brasil com número infelizmente 
muito reduzido de estudos sistemáticos e em parte ,.bem funda
mentados, nos quais a discussão se orienta exclusiva:pu predomi
nantemente no sentido de explicar as transforrnações ·:~culturais de 
determinadas tribos em conseqüência do contacto co~ populações 

t não-índias. Entretanto, não se descobre tampouco -11essas obras 
unidade de pontos de vista teóricos, nem de método. E nenhuma 
delas se propõe pôr em evidência com a necessária amplitude o 
processo geral da mudança ocorrida no sistema sociocultural da 
tribo estuaada. Ora se focaliza exclusivamente, ou quase, a acul
turação econôrnica, ora apenas a da vida religiosa, ora, ainda, a 
da estrutura e da organização sociais. De nenhuma população in
dígena do Brasil se procurou até hoje conhecer, a não ser de for
ma bastante superficial, o processo aculturativo como rêde, sem 
dúvida complexa, de relações causais, isto é, compreendê-lo em 
sua unidade, e mesmo unicidade, corno reação global de tal ou 
qual tribo à situação de contacto. Mais ainda, para pouquíssimas 
unidades étnicas a análise tem suficiente profundidade histórica 
para que se possa reconstituí-lo de modo satisfatório como se
qüência temporal de transformações do sistema. 

Qualquer esfôrço de estabelecer um certo número de perío
dos distintos e característicos para o desenvolvimento dos estudos 
sôbre a aculturação dos índios brasileiros seria por demais arti-
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ficial para que se justifique uma tentativa neste sentido. Reco-. 
menda-se, por isso, passar em revista a contribuição dos diferen
tes autores em ordem mais ou menos cronológica e discutir 
conjuntamente, quando parecer mais vantajoso, os trabalhos de 
determinado pesquisador ou então, em alguns casos, os que se 
refiram à mesma tribo. E como se trata aqui de delinear um pa
norama geral, com o intuito de apresentar a posição atual do 
problema, parece desnecessário tomar em consideração a cada 
um dos artigos menores relativos ao assunto ou mesmo tôdas as 
obras de maior vulto e importância que incidentemente forneçam 
dados, ainda que valiosos, a seu respeito. 

Inúmeros informes sôbre a reação do índio ao contacto com 
o mundo dos brancos encontramos, aliás, esparsos em tôda a li
teratura sôbre a exploração e a conquista do território, desde os 
dias do descobrimento. São elementos de indiscutível interêsse e 
valor para a Etnologia, se bem que apareçam, em sua maioria, 
como notas ocasionais nos mais variados contextos. Salvo para as 
tribos litorâneas do grupo tupí, constituem dados de difícil sis
tematização, em geral muito desconexos para permitirem uma re
construção satisfatória do processo aculturativo como tal. Ainda 
assim, não deixam de oferecer pontos de apoio para melhor en
tendimento de fatos mais recentes descritos pelos pesquisadores . 
que visam ao exame mais pormenorizado, em têrmos etnológicos, 
das mudanças ocorridas nos respectivos sistemas culturais. E não 
raro fornecem sobretudo os únicos recursos para se tentar pelo 
menos um esbôço de certas fases primevas do desenvolvimento. 
Com êste objetivo têm sido aproveitados, aliás com êxito, os re
latos e as crônicas dos tempos coloniais, em especial o depoimento 
dos missionários, verificando-se aí a sua utilidade não somente 
para o conhecimento e a explicação de fenômenos que ocorreram 
no âmbito indígena, mas também para a caracterização da ma
neira pela qual o branco enfrentou a presença do aborígine e a 
ela reagiu. Como quer que seja, porém, não caberia aqui uma 
discussão dessas fontes, que afinal pertencem à pré-história e não 
à história da Etnologia Brasileira. 

Com exceção dos missionários, que em sua quase totalidade 
encaram o assunto exclusivamente como problema prático, do 
ponto de vista da conversão religiosa, os autores do período colo
nial pouco se interessam pela compreensão da mudança cultural 
dos silvícolas, em que pese às mencionadas observações que sô
bre o assunto se encontram dispersas em seus escritos. Pouquís
simos os que tentam encará-lo de forma sistemática. A discussão 
do tema começa a tomar ares de feição científica apenas com 
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Karl Friedrich Philipp von Martius, que primeiramente o aborda 
em 1838 sob o título de "O passado e o futuro da humanidade 
americana" numa conferência perante um congresso de médicos 
e naturalistas em Friburgo, na Alemanha.1 Para êle, as transfor
mações sofridas pelas culturas indígenas após a chegada dos eu
ropeus nada mais representam do que a fase final de um processo 
de desagregação e de desintegração que de longa data se vinha 
desenrolando. Para demonstrar a tese, serve-se de argumentos 
relativos à situação sociocultural dos aborígines aqui encontra
da pelos colonizadores, ao grande número e às características dos 
idiomas e dialetos, às relações com o ambiente natural e, por fim, 
a pretensos restos de construções arquitetônicas e outros documen
tos históricos. Admite ter havido uma série de catástrofes cultu
rais e de outra natureza, responsáveis pelo desaparecimento de 
antigas civilizações, cujos resíduos julga poder identificar na mi
tologia, na sobrevivência de instituições e símbolos tidos como 
superiores e encontrados de permeio com elementos inferiores, na 
existência de animais e plantas domésticas, cuja origem o índio 
explica como provenientes de terras longínquas. As línguas, por 
seu turno, não constituíam, na opinião do sábio, sistemas equili
brados. Eram instáveis e sujeitas a um fluxo contínuo. Tudo isso 
seria, segundo a sua interpretação, testemunho de um proces
so em pleno curso, que não podia senão ser acelerado pelas doen
ças, as bebidas alcoólicas e a escravidão trazidas pelos represen
tantes da civilização européia, fatôres que, em conjunto, levariam 
por fim ao extermínio total dos aborígines. É uma teoria estrei
tamente ligada com idéias filosóficas daquela época. Embora fa
lha, teve o mérito de levantar o problema. 

De un1a forma ou de outra, o assunto retorna em outros ca
pítulos da grande obra do sábio, escritos em época posterior. Mas 
naqueles dias a Etnologia mal começava a desprender-se da filo
sofia cultural, e o esfôrço de encontrar diretrizes teóricas para 
uma compreensão objetiva e científica da relação entre a unida
de e a variedade dos sistemas de vida criados pelo homem não 
podia deixar de refletir, por um lado, uma filosofia cultural ainda 
subjacente e, por outro, a sua maior ou menor congruência, re
conhecida, ou não, com o princípio da evolução, que na segunda 
metade do século dezenove determinou não somente a metodolo
gia das ciências da natureza e da cultura, mas em grande parte 
a própria escolha dos problemas a serem investigados. E na me
dida em que von Martius não encara as culturas e as línguas in
dígenas do Brasil apenas com o intuito de ordená-las dentro de 
um sistema classificatório, a que se reduzia o seu objetivo primor-

1. "Die Vergangenheit und Zukunft der amerikanischen Menschheit". 
em: von Martius, 1867, vol. 1, págs. 1-42. 
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dial, o seu interêsse é o de interpretar os processos de transfor
mação, o que é feito geralmente em têrmos de culturas e de raças 
superiores e inferiores. No mesmo sentido, procura explicar, ainda 
que longe de declarar-se evolucionista, a reação do índio ao con
tacto com a civilização ocidental. Em sua longa viagem pelo Brasil, 
de 1817 a 1820, percorrera grande parte do sertão e conhecera 
de perto a situação de um número considerável de tribos nos mais 
diversos estágios intermediários entre a primitiva vida tribal e o 
desaparecimento. As suas observações concretas levaram-no à con
vicção de que o índio é não somente incapaz de assimilar a civi
lização européia, como de sobreviver ao encontro com ela. Mas 
ao passo que a princípio, como vimos, apoiava a tese na idéia de 
um irrevogável processo de decadência, desencadeado já muito 
antes da vinda dos brancos, recorre agora à da "alma infantil" do 
índio, de um espírito imaturo que o impede de integrar-se no 
mundo civilizado.2 A única solução viável é a mestiçagem. A 
Natureza e a História, acredita, indicam o caminho a ser seguido 
pelas populações aborígines da América: a sua mescla com gente 
de outra estirpe, de modo a se refundir o seu corpo e o seu es
pírito a fim de que ressurjan1 numa forma superior de vida ( Mar
tius, 1867, 1, págs. 773-775 ). 

o o o 

É em princípios do século vinte que começa a surgir na Etno
logia do Brasil o reconhecimento do interêsse científico inerente 
aos fenômenos de aculturação indígena, quer aos que decorrem 
do contacto entre diferentes tribos índias, quer aos que se ma
nifestam em conseqüência do encontro das populações aborígi
nes com o mundo ocidental. Até aí a atenção dada ocasionalmente 
a influências recíprocas das culturas tribais visava a reconstruir 
o caráter original dos respectivos sistemas ou então a determinar os 
centros de dispersão e as rotas migratórias de seus portadores. 

2. "Com efeito, os índios permanecem sempre crianças. Vivem num 
mundo da mais estreita realidade. Através do exemplo e de uma disciplina 
bem dosada muito se consegue com êles, pouco se obtém com ensino abs
trato. Fàcilmente aprendem habilidades mecânicas; mas é-lhes difícil supor
tar o traballio rigorosamente contínuo, e não possuem o menor senso 
para o reconhecimento da lei, em sua significação ideal. Dessa maneira, 
um grande abismo os separa da civilização que se alastra pela superfície 
da terra com irresistível poder. Retiram-se dos brancos e de seus melliora
mentos, até afinal desaparecerem. As relações das raças superiores com êles 
terminam por destruí-los: êste parece ser o seu destino." ( Martius, 1867, 
vol. I, págs. 773-77 4.) 
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Num trabalho sôbre a difusão e a migração dos mitos entre 
índios sul-americanos, apresentado em 1904 ao 14.° Congresso 
Internacional de Americanistas, de Stuttgart, Paul Ehrenreich 
distingue "determinadas províncias geográficas, com tribos di
versas, mas ~culturadas umas às outras" ( 1906, pág. 661). É, ao 
que parece; a primeira vez que o conceito de aculturação, bastante 
nôvo naquela época, é empregado na etnologia da América do 
Sul. O cientista se refere a "centros de aculturação, nos quais 
tribos alófilas, em íntimo contacto entre si, permutaram não so
mente elementos de cultura material, mas também produções 
espirituais, tradições e elementos míticos" ( Ehrenreich, 1906, pág. 
671). O conceito torna a ser usado na obra clássica do mesmo 
etnólogo sôbre a mitologia sul-americana ( Ehrenreich, 1905). Um 
dêsses "centros de aculturação" é a área das nascentes do Xingu. 
A relativa uniformidade de culturas de tão diversa extração como 
aruák, karaíb, tupí, jê e trumái naquele território do Brasil cen
tral já impressionara a Karl von den Steinen ( 1894), seu pri
meiro explorador, que fôra também o primeiro a indagar, mas 
apenas de passagem, os fatôres responsáveis por aquela situação. 
Não poderia fazê-lo de forma sistemática, uma vez que a impossi
bilidade de ver o processo em sua dimensão temporal deveria 
mesmo desencorajar a qualquer pesquisador que quisesse com
preendê-lo como seqüência de estágios de transformação. Nem 
sequer haveria base, nos dias de então, para formular questões 
específicas ligadas ao problema. 

O sábio alemão é, de qualquer maneira, o primeiro autor 
que apresenta dados satisfatórios e consistentes sôbre relações 
intertribais, tanto mais valiosos quanto, pelo confronto com o que 
se observa em nossos dias na área por êle percorrida, nos permi
tem entrever, se bem que ~e modo muito limitado, as transfor
mações subseqüentes da situação interétnica das tribos do alto 
Xingu. As suas informações sôbre aculturação recíproca entre as 
tribos xinguanas estão ainda hoje entre as mais ricas que possuí
mos para aquela área. 

Sôbre as primeiras reações dos índios do alto Xingu a ele
mentos da civilização ocidental o mesmo autor deixou interessan
tes notas psicológicas. São observações casuais, à margem dos: 
problemas etnológicos para os quais estava voltada a sua atenção, 
mas nem por isso destituídas de valor. Karl von . den S~einen teve 
também contacto com indígenas já bastante influenciados pela 
civilização, os Bakairí ocidentais, os Paresí e os Borôro do Rio 
São Lourenço, e o seu depoiipento contém informes elucidativos 
sôbre as relações dêsses índios com os brancos, cómo 'sôbre a mu
dança cultural que haviam so!riao. 

Foi a propósito da área do alto Xingu que se faria a primeira 
tentativa de descrever um processo aculturativo, :já não como re-
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sultado da interação entre tribos, mas como efeitos da civilização 
sôbre estas. 

Coube a 1\1ax Schmidt o mérito dessa contribuição. ( M. 
Schmidt, 1905, cap. XIII, Penetração da cultura européia na re
gião das nascentes do Xingu, págs. 318-329.) O importante, no 
caso, não são propriamente os resultados da pesquisa, ainda ma
gros, mas o fato de se reconhecer o assunto corno tema de estudo 
etnológico e, mais ainda, a consciência do interêsse prático do 
problema para um tratamento adequado dos naturais pelos in
vasores de origem européia. Do ponto de vista teórico, é interes
sante notar que Schmidt não reduz a questão à simples transferên
cia de certo número de elementos culturais, mas reconhece, pelo 
menos nas entrelinhas, a eventual reinterpretação dêstes no con
texto indígena, como, ainda, a relação existente entre o tipo de 
contacto e as mudanças ocorridas e, p~or fim, a necessidade de não 
se perder de vista a conseqüente reação total do sistema ( op. 
cit., págs. 317-318 ). O exemplo das tribos xinguanas já lhe permi
tia urna certa perspectiva diacrônica através dos dados das cinco 
primeiras expedições científicas ao território, entre 1884 e 1901, 
ano em que o próprio autor estivera no Culisevo. São"' de especial 
valia os seus informes sôbre os efeitos socioculturais do reata
mento das relações entre os Bakairí do Paranatinga, semiciviliza
dos, e os do Xingu, que antes de 1884 não haviam tido contacto 
algum com representantes do mundo ocidental. Schmidt discute 
as alterações provocadas na economia pela introdução de elemen
tos novos, especialmente do machado de ferro, e a concomitante 
adoção de novas maneiras de pensar. Por fim, procura explicar 
o modo pelo qual a transformação das atitudes mentais come
çava a refletir-se nas manifestações da arte gráfica. Restritas em
bora a um período inferior a duas décadas, que não poderia cor
responder senão à fase inicial do processo aculturativo, as obser
vações mostram todavia o grau notável e mesmo surpreendente 
das mudanças ocorridas em tão curto espaço de tempo. Em tra
balho posterior, relativo a uma visita aos Bakairí do Pôsto Indí
gena Simões Lopes, em 1927, o autor teve ensejo de revelar o 
quanto se desenvolvera a marcha da aculturação no lapso de 27 
anos, decorrido desde a sua primeira viagem ( M. Schmidt, 1929). 
Ainda nos últimos anos de vida tornou a tratar do assunto ( M. 
Schmidt, 1947). 

Exceção feita de algumas notas de viagem do Padre W. Saake 
( 1952), não existia, até há pouco, nenhuma contribuição que de
lineasse o processo geral das mudanças havidas entre os índios 
do alto Xingu no decorrer dos últimos decênios, principalmente 
após a intensificação dos contactos com os brancos a partir de 
1946. Esta lacuna acaba de ser preenchida pelos etnólogos Eduar
do Galvão e Mário F. 5imões, dos quais principalmente o primei
ro trabalhou naquele território, cobrindo um período de seis anos, 
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de 1947 a 1952 (com observações complementares por Simões em 
1963 ), e que sistematizaram os elementos relativos ao assunto 
dispersos na literatura (Galvão e Simões, 1964). Entre os temas 
centrais de seu estudo figuram a história do devassamento da 
região, a redução demográfica das tribos xinguanas em conse
qüência de epidemias, a mobilidade espacial dos diferentes gru
pos no interior da área desde as expedições de Karl von den Stei
nen até os dias atuais, a caracterização cultural da área pela de
terminação dos elementos comuns a tôdas as tribos ali estabeleci
das e, por fim, as mudanças culturais provocadas pelo contacto 
com a civilização. 

São impressionantes as proporções do despovoamento, causa
do em primeiro lugar por epidemias, que vieram somar-se a 
fatôres limitativos do crescimento já existentes na situação pri
mitiva e que mantinham estabilizada a estrutura demográfica, 
entre êles uma alta cifra de mortalidade infantil, ataques de tri
bos inimigas, bem corno rapto de mulheres e de crianças (pág. 
42). Em fins do século dezenove contava-se um total de aproxi
madamente 3.000 almas, vivendo em 39 aldeias e filiadas a 
"cinco fan1ílias lingüísticas diferentes". "A fan1ília dos Karib per
tenciam os Bakairí (oito aldeias ) e os Nahuquá (quinze); à dos 
Aruak, os Waurá (duas), Mehinaku (duas), Yawalapití (duas) e 
Kustenáo (urna); à dos Tupí-Guaraní, os Karnayurá (quatro) e 
Awetí (uma); e à dos Jê, os Suyá, com uma aldeia. Juntavam-se a 
êsscs ainda os Arauití (pequeno grupo misto, Je homens Awetí 
com mulheres Yawàlapití), com uma aldeia; e finalmente os Tru
mai, tribo isolada, com duas aldeias" ( págs. 136-137). Do total 
de 3.000 almas restavam em 1952 apenas 652, distribuídas por dez 
aldeias, sendo que a perda maior foi a das tribos de língua karíb, 
cujas vinte e três aldeias :giencionadas pelos primeiros viajantes 
ficaram reduzidas a oito (págs. 141-142). Quanto às mudanças 
culturais verificadas para um período que se estende por oito 
decênios (de 1884 até hoje ), seriam "pouco sensíveis" no dizer 
de Galvão e Simões, o que atribuem ao fato de não haver no 
Xingu a "pressão aculturativa que se manifesta com freqüência 
em outras regiões, onde as frentes nacionais de expansão se cho
cam constantemente com os territórios tribais" (pág. 146). Enu
meram alguns elementos culturais que se difundiram em grande 
escala ( utensílios de ferro, miçangas de vidro, armas de fogo e 
certas plantas de cultivo), indicando de forma sumária os efeitos 
que, entre outras coisas, a introdução de objetos de metal exer
ceu sôbre o quadro etnológico em seu conjunto, principalmente 
no que se refere à vida econômica e à tecnologia. Pelas conclu
·sões a que chegam, sobretudo ao analisarem a repercussão dos 
elementos do mundo dos brancos no sistema do mercado intertri
bal e ao apontarem aspectos novos que a presença dos agentes da 
.civilização fêz surgir na esfera social, tem-se a impressão de que 
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as mudanças foram menos superficiais do que à primeira vista 
tendemos a supor, induzidos talvez por um confronto com grupos 
estabelecidos em outras áreas. Como quer que seja, trata-se - e 
o assunto será discutido em outro capítulo dêste trabalho - de 
um processo essencialmente diverso do que estamos acostumados 
a presenciar, por exemplo, nas demais regiões da Amazônia. E 
uma de suas características mais notáveis, destacada com tôda 
razão pelos autores (pág. 150), é a ausência dos fatôres de disso
lução e desintegração sempre inerentes ao convívio com a comu
nidade nacional. Isto preveniu pelo menos a perda da coesão das 
tribos e naturalmente também a de muitos elementos culturais 
que de outra forma de há muito teriam deixado de existir. 

ó ó o 

Até 1937 os poucos autores que se aventuraram a falar da 
mudança cultural de indígenas do Brasil fizeram-no incidental
mente, à margem de outros assuntos, que lhes pareciam merecer 
maior atenção. Naquele ano Herbert Baldus publioou os seus 
"Ensaios de Etnologia Brasileira", obra em que se desloca para 
o primeiro plano o problema da aculturação de algumas tribos de 
nosso país. Em anos anteriores Baldus visitara os Kaingáng, os 
Borôro, os Terêna, os Karajá e os Tapirapé, grupos que em grau 
maior ou menor haviam sofrido variados influxos do mundo dos 
brancos. Pôde, assim, estudar num ensaio comparativo os resul
tados diretos e indiretos do contacto, procurando, pela primeira 
vez, discernir certas tendências comuns que encontram expressão 
concreta em manifestações de mudança não raro díspares. Des
bravou terreno virgem e abriu pistas para os que viriam depois. 

O objetivo básico da Etnologia Brasileira, tal como decorre 
do capítulo inicial daquele volume, seria, em última análise, o de 
fornecer elementos para uma compreensão melhor do papel de
sempenhado pelo índio na formação cultural do País, isto parque 
"a maior parte do caráter do povo brasileiro é o caráter do Tupí" 
(Baldus, 1937, pág. 26). Como, segundo o seu conceito de cul
tura, esta "nasce de uma combinação de fatôres hereditários, fí
sicos e psíquicos, com fatôres coletivos morais" (pág. 17), a rigor 
a explicação da mudança deveria, por sua vez, levar em conta 
a ação conjunta de todos êsses fatôres. Se, como acredita Baldus, 
o índio provou melhor do que qualquer outro tipo humano a ver
dade do provérbio "o sangue é mais forte do que a água" (pág. 
162), se, por exemplo, o jovem kaingáng esbarra com novas di
ficuldades em sua situação intercultural à medida que vai to
r -.8ndo consciência da "lei do sangue" (pág. 294), e se "o caráter 
inato do indjvíduo, que consiste na fôrça da vontade, na singula
ridade de sua sexualidade, em suma, na composição especial de 
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tôdas as suas disposições naturais não adquiridas durante a vida, 
mas já nascidas com êle", resiste à imposição prolongada de "dou
trinas boas ou más" (pág. 150), nem por isso o etnólogo deixa de 
ter por verdadeiro que "para avaliar os dotes intelectuais do índio 
é muito importante saber que êle tem a mesma capacidade de um 
europeu para aprender a pensar, sendo educado, desde pequeno 
para êsse fim; que, por conseguint~, o ambiente e a educação 
têm, a êsse respeito, papel mais decisivo do que a raça" (pág. 
163). E ao tratar concretamente dos diferentes fenômenos de mu
dança, é quase sempre aos fatôres ecológicos e socioculturais que 
atribui incontestável preponderância em lugar de se aventurar a 
remontá-los a quaisquer disposições hereditárias, de duvidosa 
identificação. 

Os fundamentos teóricos do estudo são bastante simples. Re
jeitando como alheios ao trabalho etnológico a procura de "de
terminadas leis e valores" e o emprêgo do raciocínio dedutivo, 
que "conduziria a hipóteses", Baldus afirma que "pela indução a 
Etnologia reconhece que a necessidade e o indivíduo condutor 
( Notwendigkeit und führendes Individuum) são, antes de tudo, 
as fôrças que constroem a cultura" ( op. cit., pág. 20). Fiel a esta 
posição, distingue essas mesmas causas no processo de mudança 
cultural, isto é, as necessidades e os "indivíduos condutores", que 
tanto podem vir do interior da própria unidade cultural, como 
ser trazidos de outra. Só esta última categoria interessa no estudo da 
influência eutopéia sôbre as culturas indígenas. As causas que se 
apresentall) em forma de necessidades são, entre outras, "a fi
nalização do estado de guerra e a introdução de instrumentos de 
ferro, mas também a importância de epidemias e a expulsão do 
território hereditário para outro com condições de vida diferen
tes", tôdas elas de algum 1!1-odo observadas nos exemplos discuti
dos pelo autor ( op. cit., pág. 306). Quanto aos "indlvíduos con
dutores", tanto podem ser chefes ou elementos de prestígio da 
própria tribo, dispostos, ou não, a favorecer a adoção de tais ou 
quais aquisições culturais estranhas, quanto representantes do 
mundo civilizado que tenham ascendência sôbre os silvícolas. O 
confronto das mudanças ocorridas entre Kaingáng, Borôro, Ka-

. rajá e Tapirapé é feito com referência aos tipos de "indivíduos 
condutores" que nêles influíram de maneira mais ou menos dura-

. doura ou incidental ( op. cit., págs. 306-310). Em aditamento, 
examina-se o problema do ritmo da mudança, quer na esfera ma
terial, quer na não-material, condicionado pela obtenção de ob
jetos de ferro e outros elementos do mundo dos brancos, como 
pelas modalidades do contacto ( op. cit., págs. 310-312). 

Evitando o têrmo aculturação - que só naquele tempo co
meçou a ser usado entre nós, e de preferência no sentido restrito 
que lhe fôra dado em 1936 por Herskovits, Linton e Redfield -, 
Baldus distingue entre dois efeitos do processo, a "mudança par-
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cial de cultura", que se dá no interior do sistema «pela assimila
ção recíproca do nôvo à cultura existente e desta ao nôvo", e a 
"mudança total de cultura" que se verifica de um sistema para 
outro, resultando do "acolhimento unilateral do nôvo", ao passo 
que no primeiro caso o sistema cultural mantém a sua continui
dade no espaço e no tempo, no segundo acaba por ser destruído 
( 1937, págs. 276-277). Não se trata, pois, propriamente de fases 
sucessivas de um processo, mas antes de uma alternativa, e so
mente depois de concluída a mudança é que se poderá determi
ná-la como parcial ou total (pág. 315). Entretanto, para os grupos 
estudados pelo autor, êste é de parecer que "já estamos habilita
dos a concluir que estas tribos perderão também completamente 
a sua cultura, se a relação com os brancos fôr permanente", isto 
por analogia com a situação de populações indígenas "do corres
ponçlente estado de evolução" extintas no decorrer da História 
( págs. 315-316). Para outras, a forma ~que no futuro tomarem as 
relações entre brancos e índios decidirá o resultado, a mudança 
parcial ou a mudança total de cultura (pág. 321). Em resumo, as 
duas modalidades assim caracterizadas corresponderiam, no fun
do, a duas formas de um nôvo equilíbrio institucional, rfo primeiro 
caso em têrmos dos valores centrais da cultura de origem, no se
gundo através do sacrifício dêsses mesmos valores, afinal subs
tituídos pelos que regem a sociedade dos brancos. 

Contribuição a vários títulos pioneira, a análise dos fatos con
cretos - complementada pelo estudo das reações de um índio 
Borôro à civilização ocidental, incursão pelo don1ínio da psico
logia da marginalidade cultural ( op. cit., págs. 163-186) - não 
podia deixar de ter caráter antes exploratório do que propriamen
te siste1nático. Ainda assim, pela aplicação de um método compa
rativo, o autor conseguiu, na medida em que lho permitiram os 
dados inevitàvelmente fragmentários, pôr a descoberto a relação 
diferencial entre certas situações aculturativas e os seus efeitos 
específicos - coisa que até aí ninguém havia sequer tentado. So
mente em época posterior, com o estudo mais intensivo do pro
cesso em determinadas tribos, haveria de esboçar-se a possibili
dade de se indagarem, entre outras coisas, a conexão existente 
entre o ethos da cultura ou a organização social e o rumo das trans
formações e, em perspectiva temporal, as influências da mudança 
dos próprios fatôres sôbre a dos fenôn1enos observados e vice
versa. É um caminho que mal se começa a trilhar. 

Em data mais recente, o etnólogo declara, em vi.são retros
pectiva de seu estudo, que as diferenças por êle notadas nas tri
bos que investigara no tocante às modalidades de reação à in
fluência européia lhe haviam feito sentir a dificuldade de chegar 
a conclusões de ordem geral ( Baldus, 1962, pág. 193). E embora 
já não subscreva a sua antiga opinião de que o índio em conjunto 
se distingue da maioria das populações negras da África central 
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por uma capacidade n1enor de conquistar um nôvo equilíbrio em 
têrmos da cultura de origem, reitera como válida para muitas tri
bos brasileiras a sua ilação de que "em geral a penetração de ele
mentos culturais europeus conduz primeiramente a um lado-a-lado 
·dêsses elementos com a antiga cultura e, a seguir, à perda desta 
última" ( ibide1n ). É, aliás, a lição da História. Depois desta for
mulação geral cumpre ir além no sentido de se aprofundar a com
preensão de como se processa a marcha do lado-a-lado para a 
substituição e, na medida em que a consideração das diferenças 
se afigure mais elucidativa do que o esfôrço de reduzir os casos 
conhecidos a um denominador comum, indagar talvez a possibi
lidade de se estabelecer pelo menos uma tipologia com referên
cia às numerosas variáveis postas em relêvo nas pesquisas dêstes 
últimos decênios. 

Em época posterior, os trabalhos de Baldus sôbre a acultu
ração dos índios brasileiros são conduzidos no sentido de colocar 
en1 têrmos científicos o problema da preservação das culturas 
tribais e da política indigenista. Se a princípio encarava o estudo 
dos fenômenos aculturativos exclusivamente como contribuição à 
Etnologia, cedo começa a alargar o campo de suas cogitações no 
sentido de relacionar os resultados etnológicos com questões de 
ordem prática. Em aulas, conferências, entrevistas, relatórios e 
artigos vários sôbre o assunto critica em especial a falta de orien
tação etnológica do Serviço de Proteção aos índios, como dos 
missionários cristãos, e dita normas gerais para regular a situação 
interétnica do índio face aos caboclos e civilizados. Recomenda, 
entre outras coisas, que se confinem a um "isolamento provisório" 
as tribos ainda pouco afetadas pelo contacto com o mundo oci
dental, ao passo que, para êle, "o estado dos índios que já perde
ram quase tôda sua cultur'! própria, e que não podem mais viver 
sem calças e cachaça, exige uma rápida assimilação" ( Baldus, 
1939, pág. 147). Reclama para o etnólogo a tarefa de "averiguar 
o meio mais oportuno para acelerar a assimilação. Esta requer 
uma administração direta, enquanto em caso de isolamento temos 
de exercer a administração indireta" ( ibideni) . Ao contrário da 
primeira dessas práticas, que, em sua conceituação, "tenta subs
tituir o mais depressa possível e radicalmente, a cultura indígena 
pelas instituições européias" (op. cit., págs. 147-148 ), a segunda 
é definida como "a política que leva a respeitar as particularida
des étnicas de um povo, as quais devem ser tomadas como ponto 
de partida para a sua educação" ( op. cit., pág. 148 ). Talvez não 
seja aqui o lugar adequado para discutir a propriedade dos têr
mos, que - diga-se apenas isto - costumam ter emprêgo espe
cífico na linguagem político-administrativa das potências colo
n1a1s, onde designam preliminarmente duas formas distintas de 
exercer o domínio sôbre os aborígines. Como quer que seja, não 
há dúvida de que no caso se trata, em suma, de dois estádios de 
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aculturação dirigida, controlada ou provocada, o primeiro com 
intuito de retardamento ou frenação, e o segundo com objetivo 
de aceleramento do processo de incorporação das populações tri
bais. Pretende-se, além disso, a prescrição de um princípio básico, 
sem que o autor se pronuncie concretamente sôbre a adequação 
de normas diferenciais à diversidade das culturas de origem, 
tampouco às condições variáveis com as respectivas situações de 
contacto. Tôda aplicação do conhecimento antropológico ao trato 
com os índios se resumiria, afinal de contas, "em organizar o pro
cesso de transformação de sua administração indireta para a di
reta" ( op. cit., pág. 150). 

Para dar uma idéia do ponto de vista de Baldus com refe
rência à aplicação da Etnologia - e, em particular, dos estudos 
de aculturação - à política indigenista brasileira, servi-me aqui 
do texto de sua aula inaugural do cwso de Etnologia do Brasil, 
da Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Creio não haver 
necessidade de referir-me a todos os pronunciamentos posterio
res, que, em sua maioria, traduzem mais ou menos a mesma 
atitude. Em alguns casos repetem literalmente cert~s passagens 
daquela aula. Entretanto, isto não significa que Baldus tenha con
servado rigorosamente a sua maneira de ver e prever o destino 
geral das culturas indígenas ainda existentes em território bra
sileiro. Se outrora admitia que a administração indireta, tal como 
a define, "tem, necessàriamente, um caráter provisório" ( 1939, 
pág. 148 ), devendo, pois, a certa altura, dar lugar à administra
ção direta, prescrita para os casos em trabalhos mais recentes já 
não parece encarar como tão inevitável esta opção. Firma-se ago
ra mais na alternativa, aliás não de todo ausente nas entrelinhas 
de suas considerações anteriores, que prevê maiores possibilida
des para se conservarem, nas várias regiões do país, subculturas 
locais de colorido indígena, subculturas em gue, sem o sacrifício 
dos valores determinantes do sistema tribal de origem, se tenham 
integrado de forma coerente e harmoniosa, através da constitui
ção de um novo equilíbrio, os elementos da civilização indispen
sáveis à sobrevivência do grupo e convenientes para a sua parti
cipação na comunidade nacional. Assim, a doutrina dêsse etnólogo 
relativa ao papel da Antropologia aplicada ao índio brasileiro é, 
hoje mais do que antes, a de que tôda intervenção sôbre base 
científica deve ter em mira primordialmente êste objetivo. ( Bal
dus, 1960, passi,m.) Não obstante, como vimos, deixa de reconhe
cer que para a grande maioria das tribos o destino histórico é o 
da perda completa da cultura tribal. É que o ritmo da desinte
gração, acelerado pelos contactos cada vez mais intensos, é quase 
sempre muito mais rápido do que poderia ser o resultado de 
medidas efetivas e eficientes em sentido contrário. 

o o o 
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Até 1949 não dispunha a Etnologia Brasileira de nenhuma 
obra que encarasse uma cultura tribal em seu conjunto do ponto 
de vista das reações ao contacto com a civilização, ou melhor, 
com as subculturas rurais do interior do País. Naquele ano sur
giram afinal as primeiras três publicações de cunho monográfico 
em que as mudanças provocadas nos respectivos sistemas cultu
rais indígenas pela interação com grupos vizinhos ou constituem 
o tema central ou são tratadas com relativa profundidade. Refe
rem-se êsses trabalhos aos Tenetehára (Wagley e Galvão, 1949; 
2a. ed.: 1961), aos Terêna ( Altenfelder Silva, 1949; Oberg, 1949) 
e aos Kadiwéu ( Oberg, 1949). São contribuições que, abrindo 
perspectivas para uma interpretação mais sistemática e, sobretudo, 
para a análise comparativa, vieram encerrar, entre nós, a fase 
propriamente pioneira dos estudos sôbre a aculturação indígena. 

A mais completa dessas monografias é a de Wagley e Galvão 
sôbre os Tenetehára, tribo tupí do Maranhão. O trabalho de 
campo foi dirigido por Charles Wagley, que, em companhia de 
três pesquisadores. estêve na tribo por um período de cinco me
ses ( 1941-1942); em 1945, Eduardo Galvão, que fizera parte do 
grupo, passou ali mais quatro meses juntamente com dois cola
boradores. A escolha recaiu sôbre os Tenetehára pelo fato de esta 
tribo - em oposição aos Tapirapé, índios também tupí anterior
mente estudados por Wagley - ter revelado excepcional capaci
dade de adaptação biológica e sociocultural às condições oriun
das da presença de grupos culturais estranhos que sôbre ela vêm 
agindo há mais de três séculos. 

Em que pêse à atenção dada aos fenômenos aculturativos, a 
monografia se apresenta predominantemente como reconstrução 
da cultura tenetehára como tal, reconstrução que se procura 
apoiar também, na medida- em que o pareciam justificar os infor
mes relativos a diferentes grupos tupí (em especial os antigos 
Tupinambá da costa maranhense), no confronto cauteloso dos 
dados etnográficos obtidos na tribo com os de outras da mesma 
família lingüística. Devido à quase inexistência de documentos 
sôbre as condições culturais do passado, que começam a surgir 
apenas no século dezenove, não havia apoio suficiente para deli
near os estádios da transformação sofrida. A exposição, assim, teve 
de confo1·mar-se a mn caráter antes estático do que dinâmico. 
Mas apesar da dificuldade de uma visão diacrônica, o quadro é 
bastante rico em elementos significativos para nêle se discernirem 
as tendências dominantes. Graças a isso, puderam os autores es
clarecer também melhor o papel do siivícola na constituição da 
subcultura regional an1azônica, chegando a asseverar mesmo que 
descrever a cultura tenetehára da atualidade "é, até certo ponto, 
apresentar um corte transversal no processo da formação da mo
derna sociedade rural do Norte brasileiro" (Wagley e Galvão, 
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1961, pág. 30). Com êste intuito, ampliaram, aliás, o campo de· 
suas observações no sentido de focalizarem também alguns traços. 
essenciais do sistema de vida, em particular o regime econômico, 
da população mestiça a cuja influência os Tenetehára estão ex
postos. 

A investigação deu a conhecer aos especialistas um exemplo' 
de natureza peculiar que talvez hoje em dia constitua exceção ou 
caso raro entre as tribos brasileiras sujeitas ao contacto com cul
tura estranha, inas que, segundo os autores, teria "características 
bastante semelhantes àquelas que se observam para outras regiões 
brasileiras, durante os séculos da colonização" ( op. cit., pág. 184). 
Entre a população nativa e os núcleos de população neobrasileira. 
ou cabocla, êstes formados predominantemente de mestiços, se· 
desenvolveu um sistema de relações sociais bastante frouxas parai 
não se perturbarem de modo sensível as bases institucionais da 
cultura tenetehára, mas, por outro lado, também bastante regula
res embora intermitentes, para que a integração dos elementos 
alienígenas pudesse realizar-se de forma paulatina e em ritmo 
constante. No caso, o tratamento monográfico da cultUJa da tribo
em sua situação atual, se bem gue, já pela falta de informações
adequadas, não permitisse apanhar a dinâmica do processo, foi 
contudo um expediente feliz para pôr em evidência a plasticidade· 
do sistema face às novas solicitações e, ao mesmo tempo, os se
tores de resistência que através da História lhe permitiram sobre
viver como entidade distinta e autónoma. A modalidade dos con
tactos, que oferece aos Tenetehára uma oportunidade contínua. 
para se afirmarem de modo satisfatório diante dos estranhos pela 
produção econômica para o mercado, não os obrigou, como se deu 
com tantos outros grupos nativos, à fuga psicológica para um 
etnocentrismo agressivo ou doentio, alimentado por sucessivas 
frustrações. A par disso, a cultura dos vizinhos, por sua vez cons
tituída em grande parte de elementos autóctones, oferece-lhes. 
numerosos pontos de contacto com o seu próprio sistema de vida, 
circunstância que naturalmente previne a emergência de zonas: 
de atrito demasiado desorientadoras no tocante aos valores e ao· 
comportamento por êstes determinado. Capazes, como foram, de 
sacrificar ou reduzir o funcionamento de instituições tradicionais, 
sempre que estas se opusessem à satisfação de exigências novas,. 
de ordem econômica, parecem ter encontrado um caminho relati-· 
vamente suave para a sua integração gradual na sociedade cabo
cla da região. Assim mesmo, ''a cultura tenetehára é ainda hoje· 
essencialmente aborígine" ( op. cit., pág. 29). Acreditam, porém, 
os autores que dentro de uma ou duas gerações, a menos que· 
novos fatôres venham imprimir um rumo diferente ao processo, 
êste transformará os Tenetehára em caboclos através de sua com
pleta assimilação aos padrões regionais ( op. cit., pág. 185). Se· 
assim fôr, será inevitável - como, aliás, reconhecem Wagley e· 
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Galvão - que se venha a acelerar o ritmo da mudança. Mas en
tão é provável também que a marcha aculturativa assuma ca
racterísticas bem diversas das atuais, pois não se compreende que 
uma cultura que ap6s três séculos de contacto se conserva, no 
fundo, "essencialmente indígena", deixe de sê-lo em no máximo 
duas gerações, sem que isto se dê através de uma ruptura mais 
ou menos subitânea do sistema de valores centrais e de tudo o 
mais que dêle decorre. A confirmar-se a previsão, parece necessá
rio admitir que na assimilação dos elementos estranhos os Tene
tehára teriam alcançado um ponto crucial, de saturação, que lhes . 
pern1itiria ir além apenas mediante a perda duma relativa esta
bilidade estrutural que lograram salvaguardar por tanto tempo 
graças à inexistência talvez de conflitos socioculturais demasiado 
violentos e à falta de fortes pressões ecológicas que os obrigassem 
a uma transformação muito rápida de sua cultura nativa. 

Ao prefaciar a edição portuguêsa da obra, Eduardo Galvão, 
referindo-se às críticas suscitadas pela mencionada assertiva de 
que a mudança se completaria em tão curto espaço de tempo, ad
mite que "as dúvidas têm fundamento" e acrescenta: "Muitas tri
bos indígenas existem, até o presente, que têm resistido, e nada 
indica que não resistirão no futuro, ao processo de integração à 
comunidade brasileira" ( op. cit., pág. 10 ) . Não exclui expllcita
mente a hipótese de que, no caso de ocorrer uma interrupção ou 
reorientação do processo em curso, tal se possa verificar também 
para os T enetehára, mas em todo caso acredita que a distância 
cultm·al entre os atuais representantes da tribo e a população 
cabocla da região, que por seu turno assimilou muita coisa de 
origem tenetehára, não se apresentaria de molde a prejudicar o 
seguimento gradual da aculturação dêsses índios. 

Vários estudos menores. de Charles Wagley contribuíram bas
tante para esclarecer alguns problemas específicos, como, por 
exemplo, as relações entre o despovoamento rápido e a mudança 
social e, por outro lado, o papel dos fatôres socioculturais do 
sistema nativo como determinantes da reação demográfica ao 
contacto, direto ou indireto, com a sociedade nacional. Para a 
análise, apóia-se principalmente em observações próprias entre os 
Tapirapé e os Tenetehára, as duas tribos tupí em que realizou os 
seus mais intensivos trabalhos de campo. 

Começa por uma discussão sumária das conseqüências do 
despovoamento sofrido pelos Tapirapé através do impacto das 
epiaemias que se vinham sucedendo na tribo desde os fins do 
século passado, isto é, mesmo em época anterior aos primeiros 
~ontactos diretos com representantes da sociedade nacional (Wa
gley, 1942). Por volta de 1895 grassou aí a varíola, introduzida 
provàvelmente por intermédio dos vizinhos Karajá, tal como ocor
reu com epidemias posteriores. Aos poucos, as cinco aldeias da 
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tribo foram dizimadas, de forma que esta, originalmente com tal
vez mais de mil membros, estava reduzida, em 1935, a uma única 
aldeia, com 147 habitantes. Em virtude disso, se tinham extin
guido naturalmente os costumes e as cerimónias que outrora li
gavam as várias aldeias, as quais haviam sido entidades coesas, 
quase fechadas pela endogamia. Mas também no interior da co
munidade, constituída de remanescentes de diferentes aldeias, os 
efeitos se faziam notar: os grupos co-residenciais matrilineares, 
antes sob a chefia de um só homem de prestígio, agora se com
l'unham de dois ou três grupos menores, sob o contrôle de mais 
de um varão; a distinção de três camadas de idade, pelas quais, 
entre outras coisas, se distribuíam as atividades cerimoniais, já 
não se mantinha com o rigor necessário a atribuição do status 
correspondente a cada camada; alguns dos tradicionais "grupos 
de festas" haviam deixado de existir por falta de membros; a che
fia da aldeia, outrora nas mãos de apenas dois homens, passara a 
ser compartilhada por um conjunto de pessoas vindas de dife
rentes grupos locais. E assim por diante. Em tudo isso haviam 
influído muito pouco os contactos, aliás raros, com brasileiros; 
eram conseqüências diretas da redução demográfica. 

Esta, porém, está longe de manifestar-se de maneira unifor
me, até mesmo em tribos culturalmente afins e ainda que talvez 
expostas a contingências similares de contacto. Através de um 
confronto entre o que se passou com os Tenetehára e os Tapirapé, 
uma e outra tribos de filiação tupí e originalmente adaptadas a 
ambientes naturais muito parecidos, tribos que, entretanto, reagi
ram de modo desigual à presença do branco ou dos fatôres trazi
dos por êste, Charles Wagley ( 1951 a) conseguiu demonstrar que 
as causas dessa diversidade residiram muito menos nas condições 
peculiares do contacto do que em potencialidades socioculturais 
preexistentes. Ao contrário dos Tapirapé, que não resistiram ao 
impacto das primeiras epidemias, a ponto de em poucos decênios 
se encontrarem à beira da extinção, os Tenetehára lograram su
perar a fase crítica, apresentando hoje, decorridos mais de trezen
tos anos de relações com o branco, um potencial humano igual, 
se não superior, ao de antes. A explicação encontra-a o autor an
tes de mais nada em valores culturais que determinam atitude 
divergente em face do tamanho da família. Enquanto os Tenete
hára dão valor a prole numerosa, os Tapirapé a limitam. Dêste 
contrôle teria resultado uma provável estabilização da população 
tapirapé, ao passo que os Tenetehára, como tudo indica, se esta
vam expandindo. Haveriam, por isso, de recuperar melhor as per
das sofridas. Mas não só isso. Em caso de redução demográfica, 
as aldeias tapirapé, com maior complexidade estrutural (divisão 
em metades masculinas, grupos de idade e "grupos de festas"), 
deviam manifestar mais forte tendência para a crise sociocultural 
do que as tenetehára, de organização baseada essencialmente na 
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família extensa e, por isso, capazes de subsistir como unidades 
integradas mesmo com contingente humano reduzido. - Não 
será necessário sublinhar o alcance teórico dessa conclusão, que 
- vê-lo-emos adiante - nos ajudará a compreender melhor mani
festações variáveis no processo aculturativo também de outras tri
"'os. Aliás, o próprio autor sugere a hipótese de que o fato de 
certas tribos jê reagirem de maneira tão diversa à presença do 
branco do que, por exemplo, os Karajá se explicaria em grande 
parte pelo complexo sistema social das primeiras. 

Um esbôço histórico das relações entre aborígines e brancos 
em território brasileiro desde os dias da conquista, e em parti
cular das modalidades assumidas pela situação interétnica após a 
criação do Serviço de Proteção aos índios em 1910, constitui o 
conteúdo principal de um capítulo da obra de Charles Wagley e 
Marvin Harris sôbre minorias étnicas no Nôvo Mundo (Wagley e 
Barris, 1958, págs . . 20-47). Serviu-lhes de base o relatório sôbre 
a pacificação e assimilação dos índios brasileiros apresentado à 
UNESCO por Darcy Ribeiro e que até hoje se publicou apenas em 
parte (Ribeiro, 1962). No final dêsse capítulo encara-se o pro
blema da atual resistência aos casamentos interétnicos, que no 
início dos tempos coloniais representavam um dos mecanismos 
mais importantes de assimilação. Não somente o caboclo opõe re
serva à aceitação da mulher índia como espôsa e dona de casa, 
como também os próprios silvícolas assumem com freqüência ati
tude negativa em face das uniões mistas. "A reação de muitas tri
bos índias brasileiras a seu status minoritário é um refôrço de 
sua consciência de grupo e uma insistência estrita na endogamia 
tribal" ( Wagley e Harris, pág. 46). E nem sempre um alto grau 
de aculturação conduz à assimilação. Tal se observa, por exem
plo, em grupos de indígenas nordestinos, como entre os Fulniô de 
Aguas Belas, que, apesar dê profundas transformações em sua 
cultura, mantêm ciosa a consciência da identidade tribal e ex
cluem mesmo de determinados ritos nativos. O membro do grupo 
que tenha casado com elemento de fora ( cf. Hohenthal e McCor
kle, 1955, pág. 228). De onde a plausível previsão de que, pelo 
menos em parte, os atuais grupos não se dissolveriam tão cedo 
na sociedade nacional, mas continuariam persistindo ainda por 
muitos anos com o seu caráter de minorias étnicas. ];:: um pro
blema a ser retomado adiante. 

o o o 

Por adotar a definição restrita de aculturação proposta em 
1936, por Herskovits, Linton e Redfield, Fernando Altenfelder 
Silva prefere enquadrar na categoria mais ampla de estudos sôbre 
mudança cultural o seu trabalho sôbre os Terêna de Mato Grosso 
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( Altenfelder Silva, 1949). Contribuição de inegável valor, a mo
nografia se ressente, no entanto, da limitação do tempo disponí
vel para a pesquisa de campo, realizada no prazo de três meses 
( 1946-1947), o que obrigou o etnólogo a confinar pràticamente as 
suas observações a um único dos onze núcleos hoje existentes, a 
aldeia de Bananal. Com auxílio das fontes bibliográficas procura 
caracterizar as diferentes fases do contacto entre Terêna e bran
cos. Todavia, a literatura sôbre a tribo, por demais lacunosa, não 
lhe permitiu sequer reconstruir com a devida minúcia o primitivo 
sistema de cultura terêna, e muito menos relacionar, a não ser 
para uns poucos exemplos, as mudanças específicas com a se
qüência dos respectivos períodos da história tribal. Teve, por isso, 
de recorrer largamente à memória do grupo como expediente para 
a reconstituição do passado. 

O material, criteriosa e hàbilmente reunido num quadro de 
conjunto, se não recompõe os estádios do processo aculturativo 
com as suas manifestações diferenciais no tempo e no espaço, 
evidencia no entanto o rumo geral das transformações ocorridas 
na economia e na tecnologia, na organização social e,. política, nas 
observâncias relativas ao ciclo de vida, na esfera das crenças e 
da tradição mítica, nas práticas religiosas e atividádes recreativas. 
O interêsse propriamente etnológico das observações decorre em 
particular do esfôrço desenvolvido pelo autor no sentido de des
cobrir a dinâmica interna das mudanças e de estabelecer o nexo 
causal com os principais fatôres atuantes, encarando-as, sempre 
que viável, no contexto global da teia de relações ecológicas. 

O resultado principal da análise é o de que, após haver 
atingido um estado de "quase completa destribalização" em vir
tude da expansão da pecuária no sul mato-grossense, os Terêna, 
graças à interferência do Serviço de Proteção aos índios, conse
guiram reorganizar um certo número de grupos locais (pág. 37 4), 
salvaguardando ou recuperando a sua consciência étnica a des
peito de um alto grau de integração na economia e na cultura da 
população branca e mestiça da área em que vivem. Conquanto 
presos à sociedade regional por laços de dependência econômica, 
constituiriam, entre os índios brasileiros, "o exemplo mais feliz 
de ajustamento que podemos citar" (pág. 376). 

A pesquisa de Kalervo Oberg entre os Terêna, levada a cabo 
concomitantemente com a de Altenfelder Silva, dela não difere, 
senão em pormenores pouco relevantes, quanto aos resultados a 
que chegou. O autor os reúne em um só volume ( Oberg, 1949) 
com as observações feitas, na mesma época, entre os Kadiwéu do 
Sudoeste de Mato Grosso, o que permite um confronto de deter
minados aspectos da marcha aculturativa seguida pelas duas tri
bos, que durante algum tempo estiveram ligadas entre si por um 
sistema de liames que tem sido caracterizado como de natureza 
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simbiótica. Ao passo que o trabalho desenvolvido entre os Kadi
wéu, que assumiu antes o caráter de levantamento preliminar -
precedido de um ensaio sôbre a cultura da tribo, tal qual a apre
sentam autores do século dezoito -, o que se refere aos Terêna 
corresponde mais a uma tentativa de descrever uma configuração 
cultural em mudança e de estabelecer as linhas históricas do 
processo.3 

Das tribos brasileiras da atualidade, a dos Borôro, que conta 
ainda cêrca de 550 representantes, oferece um dos campos mais 
promissores para pesquisas sôbre aculturação. Para êsses índios 
seria não somente viável a reconstrução do processo com bastante 
profundidade histórica, mas também o confronto entre grupos lo
cais ou comunidades expostas a situações interétnicas diferentes, 
umas sujeitas a ação missionária, outras sob a tutela direta do 
Serviço de Proteção aos índios, outras, ainda, em interação mais 
livre com moradores civilizados. Nenhum etnólogo, entretanto, es
colheu até hoje os Borôro para um estudo sistemático e intensivo 
da mudança cultural induzida pelo mundo dos brancos. Depois 
das observações de Baldus ( 1937), por muito tempo as únicas 
de um autor moderno, surgiram somente alguns artigos menores 

3. "Das relações peculiares que desde tempos remotos existiram entre 
as duas tribos resultaram mudanças profundas em ambas as culturas, ori
ginàriamente bem distintas; mais tarde os contactos com o mundo civilizado 
trouxeram novas transformações, não menos importantes. Embora não pu
dessem deixar de atingir tôda a organização social, parece que êsses fenô
menos podem ser reconstituídos com maior segurança através do exame da 
estrutura econômica e da religião. E Oberg descreve com especial cuidado 
a economia dos Tereno, apresentando aspectos observáveis na atualidade 
em confronto com informes existentes nas fontes históricas; no tocante à 
religião, esboça a maneira pela qual o antigo xamanismo tribal se combina 
com crenças e práticas cristãs e faz ver a situação sui generis criada pela 
catequese concomitante de missionários católicos e protestantes no seio da 
população tereno. Segundo a análise do autor, os contactos dos Tereno 
(quando ainda viviam no Chaco ) com os Kaduveo e grupos afins a êstes 
levaram-nos a abandonar a vida sedentária e a desenvolver uma organi
zação guerreira e de classes; a adoção do cavalo contribuiu de modo notável 
para essa transformação. A passagem dos Tereno para território matogros
sense, a vida nas fazendas e, posteriormente, em postos do Serviço de Pro
teção aos índios vieran1 causar novas mudanças, que abalaram também o 
sistema exogâmico e a função cerimonial das metades em que a tribo se 
divide". (E. Schaden, 1950, págs. 78 79.) 
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com dados casuais. Entre êstes, o do Pe. Guilherme Saake, basea .. 
<lo .principalmente numa visita feita em 1952 a um pôst0 indígena 
do Rio São Lourenço ( Saake, 1953). 

Através de exemplos concretos, colhidos durante a sua estada 
de duas semanas naquele pôsto, Saake se propõe mostrar o jôgo 
das fôrças de conservação e das de mudança na vida dos Borôro. 
De um lado, um conservantismo bastante tenaz na geração dos 
velhos; do outro, a rápida infiltração de elementos estranhos na 
<los jovens. Entre outras coisas, a descrição de uma festa mortuá
ria documenta o apêgo ao tradicional, e as notas sôbre a persis
tência da maioria das instituições originárias tendem a evidenciar, 
para aquêle grupo borôro, uma coesão interna suficiente para ga
Tantir, por enquanto, as bases estruturais do antigo sistema cultu
ral. Não obstante, o bosguejo sumário da personalidade de alguns 
indivíduos não permite dúvidas quanto ao ponto crítico atingido. 
Dentre os que continuam orientando o seu comportamento pelos 
valores e padrões da cultura de origem, alguns são qualificados 
como "baluartes" dessa cultura, parte pelos seus atributos pes
soais, parte por incorporarem instituições de importância vital 
para o grupo. Seria interessante saber em que medida essas insti
tuições seriam capazes de subsistir sem dependerem de determi
nados indivíduos de prestígio, que, pelo simples fato de sua opo
sição consciente à mudança, deixam entrever o estado de crise 
que se manifesta. Várias passagens do artigo tornam, aliás, ex
plícita a falta de consenso quanto às antigas normas. Ce~os mem
bros da comunidade, por exemplo, não se atêm mais às restrições 
alimentares quando se encontram fora da aldeia ou das raias do 
contrôle social. A civilização dos brancos, em particular "o re
gime de trabalho, o dinheiro, a indumentária, a língua, a escola 
e a religião" ( op. cit., pág. 49), solapam os fundamentos da cul
tura, que naquela comunidade conserva ainda os seus valores bá
sicos, mas que diflcilmente resistirá à desintegração. Para isso 
contribuem também o incremento da mortalidade infantil e a 
atitude negativa com relação ao futuro da tribo. "Homens e mu
lheres não desejam prole, não s6 pelo motivo ( ... ) de serem 
obrigados a matar a criança por causa de algum sonho mau, mas 
também ( ... ) por não quererem ver os filhos como escravos dos 
brancos" ( op. cit., pág. 52). 

Quais as razões profundas dêsse pessimismo? Até que ponto 
decorre do conflito dos valores borôro com os da civilização? Qual 
a reação diferencial de outros grupos da tribo? Estas e muitas ou
tras questões continuam abertas. Em parte talvez venham a ser 
elucidadas com a publicação do projetado quarto volume da ''En
ciclopédia Bororo", dos missionários salesianos César Albisetti e 
Ângelo Jayme Venturelli, que deverá tratar especlficamente dos 
fenômenos de aculturação. Anote-se, de passagem, que o primeiro 
volume da obra ( Albisetti e Venturelli, 1962), o único até agora 

' . 
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publicado, abre perspectivas bastante promissoras para um es
tudo dêsse tipo. Com o objetivo precípuo de apresentar o idioma 
da tribo, os autores fazem aí ao mesmo tempo, principalmente a 
propósito de muitos têrmos de significado cultural e social, um 
registro minucioso de elementos etnográficos, de grande valia pa
ra a justa apreciação das mudanças ocorridas. Os Borôro se distin
guem assim com vantagem da maioria das tribos brasileiras,. cuja 
cultura de origem em geral não tem sido descrita senão de forma 
fragmentária ou apenas esquemática. E a reconstrução por via 
indireta está sempre sujeita a reserva. Além disso, os Borôro -
ou parte dêles - oferecem o aspecto positivo de haver boas pos
sibilidades de se retraçar com razoável segurança a história dos 
contactos e das relações que tiveram com os ocidentais, inclusive 
os missionários salesianos, cujo trabalho entre êles teve início em 
1902. Aliás, Albisetti e Venturelli já nesse primeiro volume fazem 
un1 esbôço preliminar dêsse histórico ( op. cit., 217-221). 

o o o 

A 1. ª Reunião Brasileira de Antropologia, realizada em no
vembro de 1953 no Museu Nacional do Rio de Janeiro, constituiu 
excelente oportunidade para uma tomada de consciência da si
tuação em que se encontravam, em nosso país, as diferentes dis
ciplinas antropológicas, para um balanço dos trabalhos desen
volvidos e, principalmente, para uma determinação do rumo a 
seguir na investigação dos problemas preferenciais. Coube a 
Eduardo Galvão a tarefa de apresentar ao conclave um relatório 
geral sôbre o estado das pesquisas relativas à aculturação indígena. 
(Galvão, 1957. ) Delineou as tendências que até então haviam 
caracterizado os trabalhos nesse domínio e apontou as linhas fun
damentais de um esquema de diretrizes a que deveriam daí por 
diante conformar-se as investigações, sob pena de se condenarem 
a irremediável esterilidade. No entender de Galvão, os estudos até 
aí empreendidos, conquanto longe de satisfazerem às exigências 
metodológicas e teóricas da Etnologia moderna, começavam pouco 
a pouco a orientar-se para a adoção de uma perspectiva mais am
pla e inclusiva, em que o pesquisador já não se restringia à simples 
determinação da difusão de tais ou quais traços da cultura ociden
tal, passando a preocupar-se, ao contrário, com o exame das mu
danças totais desencadeadas pela introdução de elementos-chave, 
como os utensílios de ferro, e em caracterizar as conseqüências 
gerais de situação ecológica criada pela presença das populações 
rurais. Todavia, os autores não o faziam de forma sistemática e, 
de modo geral, mostravam-se ainda muito indecisos na obediência 
a êsses princípios. Em sua crítica à maioria dos trabalhos feitos, 
assinala Galvão a necessidade de se analisarem melhor os meca
nismos da assimilação do índio à sociedade cabocla, processo que 
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em certas circunstâncias poderia mesmo manifestar-se paradoxal
mente numa espécie de retôrno à condição tribal, tal como se 
verifica, por exemplo, em alguns grupos jê setentrionais e em 
certas populações aborígines do Nordeste. Para tanto, cumpriria, 
porém, pôr de lado o conceito clássico de aculturação, demasiado 
restrito na medida em que insiste na existência de contacto direto 
e contínuo como necessàriamente responsável pelo caráter distin
tivo de um processo de natureza específica no âmbito mais geral 
dos fenômenos de mudança de cultura. Uma seleção dos aspectos 
aculturativos prêsa aos limites daquela definição não daria, nem 
poderia dar conta da escala dos fatôres atuantes e, além do mais, 
não se presta para uma visão das fases sucessivas em profundi
dade histórica. Por outro lado, Galvão aponta a insuficiência de 
qualquer pesquisa que se contente com arrolar as alterações ocor
ridas no sistema cultural da tribo sem que se procure, ao mesmo 
tempo, explicar essas mudanças em têrinos das condições peculia
res da interação sócio-econômica entre o grupo indígena e a 
população cabocla. Pouco se havia feito nessa direção pela sim
ples falta de conhecimentos satisfatórios das respectivas formas 
regionais da cultura e da sociedade caboclas, razão pela qual a 
descrição dos fenômenos aculturativos ou, em sentido mais amplo, 
de mudança cultural se ressente, na maioria dos casos, de uma 
visão unilateral do processo. Para se corrigirem as deficiências que 
assinala e a fim de garantir aos trabalhos maior envergadura teó
rica, além de maior utilidade prática no campo da administração 
e da política indigenista, o autor estabelece, por fim, uma série 
de requisitos básicos, a saber: a) a realização de um número maior 
de estudos monográficos com vistas às mudanças em sua profun
didade histórica e com a caracterização do estado cultural presente 
em confronto com as fases anteriores que se possam reconstituir; 
b ) a delimitação de áreas culturais baseada antes sôbre as relações 
dos elementos culturais com o ambiente do que sôbre a simples 
distribuição geográfica; c) a descrição das comunidades caboclas 
em interação com o índio com o objetivo de se porem em relêvo 
as diretrizes culturais responsáveis por alterações verificadas nos 
sistemas indígenas com que interagem; d) a distinção de áreas re
gionais segundo estádios de mudança e caracterizadas com refe
rência quer aos grupos rurais, quer aos indígenas nelas existentes; 
e) o estudo de cada uma dessas áreas do ponto de vista dos fa
tôres socioculturais específicos que nelas influenciam a assimi
lação do índio. 

É um programa que, abrindo horizontes novos para os pesqui
sadores, teve a sua oportunidade comprovada pelo ruino que vários 
dêstes, a partir daí, iriam imprimir aos seus trabalhos. 

Eduardo Galvão é um dos poucos etnólogos brasileiros que 
examinaram as relações intertribais e as suas consequências acultu
rativas. Em especial concentrou a sua atenção em duas áreas ama-

f • 
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zônicas, a do alto Xingu e a do Rio Negro, uma e outra conhe
cidas por uma integração sociocultural característica já no próprio 
âmbito indígena, e ambas sob a influência do contacto com o 
mundo dos brancos - sujeitas, portanto, conforme a sua expressão 
(empregada para a segunda dessas áreas), aos "efeitos cumula
tivos de aculturação inter e extratribal" (Galvão, 1959, pág. 44). 
Nos dois territórios realizou trabalhos de campo que o habilitaram 
não somente a esclarecer uma série de pontos capitais, como tam
bém a indicar problemas novos e abrir perspectivas para pesquisas 
subseqüentes. 

Dentre as instituições que formalizam o trato social entre as 
comunidades do alto Xingu destaca-se o yawarí, competição espor
tiva em que se defrontam grupos de representantes de duas tribos, 
arreniessando dardos com o propulsor. Galvão, que teve opor
tunidade de assistir a um encontro dêsses entre os Kamayurá .e os 
Awetü, descreve as fases da luta e o comportamento dos partici
pantes (Galvão, 1950). Como as relações entre os diferentes gru
pos daquele território se caracterizam, de modo geral, por 
antagonismo e rivalidade, que entretanto nos dias atuais não se 
traduzem nunca por agressões de fato, o yawarí (segundo Galvão, 
uma instituição provàvelmente desenvolvida na própria área) teria 
a função de servir de "mecanismo estabilizador de relações inter
tribais . . . por canalizar as atitudes de rivalidade e tendências 
agressivas para uma expressão social e culturalmente sancionada 
- uma competição desportiva simbólica de atividade guerreira" 
( op. cit., pág. 366). Esta interpretação, que o autor prefere apenas 
aventar, se coaduna de tal modo com as particularidades da des
crição do encontro e com o que além disso sabemos da situação 
intertribal na área xinguana que não parece razoável duvidar do 
seu acêrto. 

Já em 1949 o mesmo autor, comparando aspectos da cultura 
material, propusera para o território dos formadores do Xingu o 
nome de ''área do uluri" para significar a unidade cultural das 
tribos ali estabelecidas (Galvão em: Carvalho et al., 1949, pág. 
47). Mais tarde, numa elaboração sistemática de suas observações, 
estende o confronto a outras esferas, particularmente aos sistemas 
de parentesco, que em essência correspondem por sua vez a um 
tipo uniforme. Tal conclusão, combinada sobretudo com os dados 
relativos à cultura material, permite ao etnólogo supor que a "área 
do uluri não seja apenas uma área geográfica marcada pela distri
buição uniforme de um número de traços e complexos materiais, 
mas represente também um horizonte cultural, que se caracteriza, 
seja por êstes como pelos demais aspectos que integram uma cul
tura, isto é, a vida econômica, social e religiosa" (Galvão, 1953, 
pág. 41). Seria ocioso insistir no alcance dêsses resultados para o 
conhecimento da aculturação indígena no alto Xingu. À medida 
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que se venham a alargar e aprofundar as análises iniciadas por 
Galvão, tarefa cada vez mais difícil em virtude do desapareci
mento de várias tribos e da redução de outras, obter-se-á, através 
duma visão melhor da experiência aculturativa intertribal anterior 
ao contacto regular com os brancos, um recurso de grande valia 
para explicar o que de específico encerra a reação dos xinguanos 
ao encontro com a nossa cultura. 

A área do Rio Negro, na Amazônia setentrional, onde o con
vívio de tribos de línguas e culturas diferentes também resultou 
num alto grau de aculturação recíproca, se distingue da do alto 
Xingu por uma interação mais longa .e intensa com representantes 
do mundo ocidental, iniciada já na segunda metade do século 
XVII. O estudo ali exige ainda mais do que em outras partes que 
se tomem na devida consideração os dois têrmos do binômio: o 
índio, de um lado, e o branco (ou pielhor, o mestiço), do outro. 
Ao investigar a transformação das culturas tribais da região à me
dida que se integram na sociedade regional, Galvão ( 1959) uti
liza a cultura dessa sociedade, em particular o sistema de produção 
econômica, em que sobressaem a extração da borracha e o cultivo 
da mandioca, como quadro de referência para a compreensão do 
p-.:ocesso. Demonstra que a experiência anterior, que produziu 
acentuada homogeneidade cultural entre tribos diferentes, condi
cionou também uma forma similar dos vários grupos em sua adap
tação à sociedade cabocla, com a qual o índio, ademais, se identi
fica com relativa facilidade através do uso duma língua comum, o 
nheengatu ( op cit., pág. 55). Nas condições atuais, a tendência 
do silvícola do Rio Negro é a da assimilação à sociedade nacional, 
que entretanto se poderia retardar ou modificar com o surto even
tual de novos fatôres que viessem mudar a orientação da frente 
pioneira ( op. cit., pág 56) '. - O trabalho, publicado como "nota 
preliminar", situa-se na 1Etnologia Brasileira como o primeiro ensaio 
que focaliza o processo de mudança provocada pelo mundo ca
boclo numa área cultural aborígine encarada como um todo. 

Insatisfeito com a maneira tradicional de se estabelecerem 
áreas culturais para o Brasil indígena, na qual predominava a preo
cupação de determinar seqüências ou tipos de cultura em sua dis
tribuição pelo ambiente geográfico, Galvão ( 1960) elaborou um 
primeiro esquema em que, a par da "distribuição espacial contígua 
de elementos culturais, tanto os de natureza ergologica como os 
de caráter sociocultural", leva em conta também as situações de 
contacto, quer com as várias categorias de frentes pioneiras na
cionais, quer com as que se verificam entre tribos diversas, condi
cionando fenómenos de aculturação intertribal ( op. cit., pág. 15). 
Visto que, em virtude da dinâmica da expansão nacional, essas si
tuações não se apresentam estáveis, mas sujeitas a um fluxo cons
tante, a aplicação conjunta dos dois mencionados critérios s6 podia 
ser viável "numa base temporal limitada'', que o autor fixa para 
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o período que vai de 1900 a 1959, o mesmo a que Darcy Ribeiro 
( 1957 b) restringira o seu estudo sôbre as transformações do qua
dro geral das culturas e línguas indígenas do Brasil em conse
qüência do contacto com o mundo dos brancos (Galvão, 1960, 
pág. 14). Procurando, pois, de algum modo conciliar esquemas 
anteriores, em particular os de Steward e de Murdock, essencial
mente estáticos, com uma visão dinâmica com referência às moda
lidades das situações interétnicas e dos processos aculturativos em 
suas dimensões espacial e temporal, Galvão propôs um mapa de 
áreas que, não obstante o seu caráter declaradamente provisório, 
é instrumento de indiscutível préstimo para o estudo comparativo 
daqueles processos. 

o o o 

Vários autores já se propuseram a tarefa de estabelecer uma 
tipologia das situações de contacto entre os grupos nativos e os 
representantes de nossa cultura. Tôdas elas sofrem, entretanto, de 
sérias limitações pelo fato de não destacarem aspectos cansativos 
essenciais do fenómeno, que deve ser visto, antes de mais nada, 
como um continuum no tempo e, não raro, também no espaço. 
De fato, não é fácil fugir à crítica. Tal é a dificuldade de encontrar 
um critério satisfatório - a um tempo bastante simples para ser 
operante, e bastante compreensivo para ser aplicável aos casos 
concretos, tão díspares - que a utilização de uma série de si
tuações "típicas" parece tornar-se altamente problemática, talvez 
mesmo impossível de ser posta em prática. A não ser que se pre
tenda com cada uma das categorias definir um dado momento da 
situação interétnica, o que, por outro lado, não quer dizer natural
mente que o referido momento corresponda nas diferentes tribos 
a uma fase paralela ou similar do processo de mudança cultural. 

Para o indígena brasileiro, uma tentativa preliminar de dis
tinguir tipos de situações de contacto com o branco foi esboçada 
por Herbert Baldus ( 1945 b, pág. 281-283), que, referindo-se a 
alguns casos concretos, estabelece duas categorias básicas: o con
tacto direto e o indireto, cada uma delas subdividida em duas mo
dalidades: o contacto contínuo e o intermitente. A ocorrência de 
mais de uma dessas quatro formas em diferentes parcelas da 
mesma tribo (o autor menciona como exemplos os Karajá e os 
Borôro) oferece a possibilidade de confrontar os efeitos acultura
tivos em grupos da mesma cultura expostos a influências diversas. 
Sôbre as causas determinantes por ventura discerníveis em cada 
uma daquelas situações e as conseqüências heterogêneas que pos
sam ter para as respectivas tribos, o etnólogo não procura pronun
ciar-se. Menciona apenas que "em geral, o contacto direto e con
tínuo com a nossa civilização acarretou, mais ou menos ràpida-
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mente, a redução numérica da trib0, se não a sua extinção ou 
complexa assimilação e conseqüentE miscigenação" ( op. cit., pág. 
281). Reconhece todavia haver também aí exceções, como a dos 
Terêna do Sul de Mato Grosso, que há século e meio conservam 
relativamente constante o seu contingente populacional. - Anos 
mais tarde, ao publicar uma versão alemã do seu artigo ( Baldus, 
1951), o autor mantém o esquema sumário anteriormente propost<;>. 

Naturalmente a divisão feita por Baldus, não levando em 
conta as inúmeras possibilidades de variação, não pretende ser 
mais do que um ponto de partida para se poder caracterizar, após 
o exame de outros elementos, uma situação concreta qualquer. Um 
ensaio de tipologia mais particularizada, e mais ou menos segundo 
a mesma perspectiva, apresentam-no Pierson e Wagner ( 1947-
1948) num artigo geral, em certo sentido bastante útil, sôbre pes
quisas antropológicas feitas e a serem feitas no Brasil. Sem 
procurar aplicar um critério uniformê, distinguem ao todo nove 
categorias de grupos índios: 1) e1n contacto contínuo com re
presentantes de nossa cultura (com núcleos de missionários, pos
tos militares, postos de funcionários do govêrno, povoadores); 
2) em contacto regular, mas intermitente; 3) em contacto ocasio
nal; 4) sem contacto algum; 5) divididos, pela invasão do branco, 
em unidades menores, J'á sem contacto entre si; 6) divididos em 
subgrupos sujeitos a iferentes condições de contacto; 7) em 
contacto regular com representantes de outras tribos em pro
cesso de aculturação, mas com pouco ou nenhum contacto com 
brancos; 8) em contacto prolongado com índios de cultura dife
rente; 9) em contacto ocasional ou contínuo com portadores de 
cultura africana e, às vêzes, simultâneamente com outros, de 
cultura européia ( op. cit., págs. 43-44). 

Basta um ligeiro exame dessa enumeração para se perceber 
que os tipos que aí se apresentam não são mutuamente exclu
sivos. E na realidade várias tribos do Brasil se conformam ao 
mesmo tempo a dois ou mais dêles. Assim, entre os raros grupos 
mencionados pelos autores para exemplificar parte das categorias 
estabelecidas se encontram os Borôro, que figuram ao mesmo 
tempo na primeira, na quinta e na séxta; os Karajá, que estão 
na primeira, na segunda e na oitava; os Tapirapé, na segunda e 
no oitava. Mais importante e necessário é, parece, reconhecer a 
complexidade das diferentes configurações ecológicas e deter
minar a maior ou menor ativação de certos fatôres de mudança 
que nelas se manifestam. E tal não se há de conseguir a priori, 
mas apenas através de uma análise dos casos reais e de uma 
comparação de situações concretas. A tipologia de Pierson e 
Wagner, que não se baseia em nenhum critério geral de classifi
cação, tem, no entanto, pelo menos o mérito de mostrar a dificul
dade do problema. - A utilidade do artigo consiste nos assuntos 
de pesquisa que sugere. 
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A estrutura demográfica das unidades tribais e os efeitos 
<lissociativos do rápido despovoamento produzido pelo impacto 
sucessivo de epidemias sôbre os grupos recém-pacificados, em 
geral provàvelmente estabilizadas em seu contingente numérico, 
são temas que de há muito reclamavam a atenção e o interêsse 

1dos estudiosos. O alcance sociológico e antropológico da questão 
é óbvio, uma vez que se reconhece existir uma teia de relações 
funcionais entre a composição numérica dos grupos e sua orga
nização sociocultural. Alteradas essa composição e a sua ex-
pressão estrutural, necessàriamente se farão sentir as conseqúên
cias - umas imediatas, outras mais tardias - em todos os setores 
(da vida comunitária, obrigando o grupo a reformular as soluções 
tradicionais de ajustamento ecológico e de integração. O ritmo 
em que se manifestam as mudanças da estrutura demográfica 
·se revela como uma das condições determinantes da capacidade 
·de se restabelecer o equilíbrio institucional e de se assimilarem 
(com maior ou menor eficiência os elementos provenientes da so
ieiedade com que se estabeleça o contacto. 

Com o auxílio sobretudo da documentação existente nos ar
quivos do Serviço de Proteção aos índios, o problema foi ana
lisado com argúcia por Darcy Ribeiro, que o abordou em vários 
trabalhos. Num primeiro estudo ( 1957 a) determinou e discutiu 
:a reação demográfica diferencial de treze tribos brasileiras ao 
contacto e ao convívio com os brancos, tal como parece refletir-se 
na estrutura das classes etárias. Diante da falta de informações 
1correspondentes a períodos prolongados e da impossibilidade, 
para quase todos os casos, de inferir com segurança a situação 
miginal, não podia o etnólogo reconstituir a continuidade ou o 
desvio das tendências primitivas, decidindo-se pela caracteriza
ção da tendência verificável no momento a que se referia a 
:amostra. Todavia não é prõvável que essa limitação afete de 
modo sensível o resultado a que chega, porquanto se fundamenta 
na hipótese, apoiada no conjunto das fontes históricas e etno
gráficas, de que, salvo possíveis exceções, as tribos brasileiras 
haviam atingido no períodó anterior ao contacto uma relativa 
·estabilidade populacional e, portanto, também uma estrutura de
mográfica constante. "Cada uma delas, de modo próprio, parece 
tter alcançado um equilíbrio entre o sistema tecnológico, as con
dições ecológicas e certas práticas de contenção demogenética que 
:só lhes permitiam reproduzir aproximadamente o mesmo mon
tante populacional" ( op. cit., pág. 125). O fenômeno a ser in
vestigado era, assim, o das tendências variáveis encontradas em 
:situação posterior ao contacto ou durante o convívio pacífico, 
parte determinadas por condições preexistentes, que passa
:ram a ter efeito diverso, parte por fatôres novos. Dentre 
:as primeiras tomaram importância notável as práticas de restrição 
.à natalidade que em certas tribos mantinham o nível populacio-
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nal; quanto aos fatôres novos, vieram somar-se ao impacto das 
epidemias, outrora desconhecidas, a queda do padrão de vida, 
a desorganização social e as suas conseqüências psíquicas. (Liga
se a isto, em muitos casos, a difusão, que o autor não menciona, 
do alcoolismo e de moléstias venéreas, que, além dos efeitos 
diretos sôbre a natalidade e a mortalidade, deve, sem dúvida, 
refletir-se profundamente na constituição social e psíquica.) 

Do exame das pirâmides de população conclui o autor pela 
existência de três padrões estruturais. O primeiro, representado 
pelos Gorótire, Kubenkrankén, Parintintín e Borôro, é o de tribos 
que tiveram as suas condições, já por si precárias, de tal modo 
agravadas pelas epidemias que a sua sobrevivência se torna muito 
duvidosa. No segundo, exemplificado pelos Kaingáng paulistas, 
Xokléng, Kuikúro e Urubus, as condições de incremento, se bem que 
reduzidas pelos efeitos do contacto, autorizam admitir-se maior pro
babilidade de sobrevivência. O terceiro, encontrado nos Karajá, 
Tenetehára, Kadiwéu e Canelas, refere-se a grupos que, tendo 
conseguido superar os efeitos da redução conseqüente às epi
demias, oferecem a expectativa de estabilização ou até incre
mento demográfico. Entretanto, todos os grupos, qualquer que 
seja a categoria em que se enquadrem, experimentaram, como 
não podia deixar de ser, graves fenômenos dissociativos em vir
tude do despovoamento, fenômenos que a maioria das vêzes 
assumem caráter cumulativo no decorrer do convívio pacífico 
com os representantes do mundo civilizado. 

O estudo que acabamos de examinar serviu de ponto de 
partida para outros trabalhos, de maior envergadura, em que o 
mesmo cientista se concentra na discussão de problemas corre
latos. Em contribuição pouco posterior ( D. Ribeiro, 1957 b) alar
ga o campo de observação, a fim de definir as tarefas mais ime
diatas de estudo que aguardam a atenção dos etnólogos e lin
güistas que trabalham entre índios brasileiros. Para tanto, 
desdobra um quadro geral das transformações sofridas pelos na
tivos, desde o início do século até aquêle ano, em sua interação 
com o mundo dos brancos. Resultou daí a distinção de quatro 
categorias de contacto: de grupos indígenas isolados, em contacto 
permanente e, finalmente, de tribos integradas. O autor designa 
essas categorias como "etapas sucessivas, e necessárias, do pro
cesso de integração das populações indígenas na sociedade na
cional" ( op. cit., pág. 44). O seu conjunto representa, pois, o 
continuum do desenvolvimento das relações entre o índio e o 
branco. Importante é, porém, a observação, fartamente documen
tada pelo material aproveitado pelo· etnólogo, de que essa se
qüência de estádios tem o seu ritmo determinado pelas circuns
tâncias históricas da interação com o branco, pela potencialidade 
cultural de cada grupo em resistir aos efeitos deletérios e pelo 
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tipo da frente econômica nacional que o apanha em suas malhas. 
Não menos importante é a ressalva de que nem tôdas as comu
nidades indígenas resistem o tempo necessário para percorrer 
a escala tôda. E, por fim, a conclusão de haver certo grau de 
uniformidade nas compulsões ativas em cada uma das quatro 
fases, compulsões "que, começando pelas ecológicas e bióticas, 
nas duas primeiras, prosseguem cumulativamente, pelas econô
micas e aculturativas, nas etapas seguintes" (ibidem). Nos está
dios iniciais predominam os conflitos com os brancos e a queda 
subitânea do contingente demográfico, ao passo que nas subse
qüentes se vai estreitando a vinculação com a vida econômica 
regional e ao mesmo tempo acentuando a assimilação progres
siva aos padrões de comportamento que regem a sociedade estra
nha. Entretanto, a fase de "integração" não deve ser com
preendida como sacrifício definitivo da cultura tribal, mas como 
conciliação de valores nativos com elementos adventícios, não 
ocorrendo, pois, destruição da identidade étnica. 

Além de salientar êsse "denominador comum" do processo 
de integração, que teria, por assim dizer, a validade de uma lei 
geral, Darcy Ribeiro procura precisar as condições exteriores às 
culturas tribais que possam ser apontadas como particularmente 
responsáveis pela notória variabilidade com que os fenômenos se 
produzem de caso em caso. Acredita encontrá-las nas caracterís
ticas econômicas das frentes de expansão da sociedade nacional, 
que podem apresentar-se como de economia extrativa, agrícola 
ou pastoril. ~sses tipos, que correspondem também a diferentes 
graus de penetração e domínio da população branca, encerram, 
cada qual, fatôres específicos que se tornam ativos nas relações 
com os grupos aborígines e que se exprimem na maneira diversa 
pela qual afetam a capacidade de sobrevivência das unidades 
tribais e de suas culturas. Sôbre a base dessa distinção inicial, 
sem dúvida excelente hipótese de trabalho, cumpre agora inves
tigar, através de pesquisas sistemáticas, as determinantes dife
renciais que se manifestam em cada uma daquelas frentes de 

- A • . expansao econom1ca. 
A dinâmica do processo geral de integração, traçada para o 

período escolhido pelo etnólogo, s~reende pela extraordinária 
rapidez com que se verifica o dechnio da população indígena 
brasileira em seu conjunto. Os dados indicam um total de 230 
tribos para o ano de 1900: 29 ( 12,6%) integradas, 39 ( 16,9%) em 
contacto permanente com os brancos, 57 (24,7%) em contacto 
intermitente, e 105 ( 45,6%) isoladas. Do total se haviam extin
guido na época da pesquisa 87 ( 37 ,8%), 45 ( 31,4%) viviam em 
contacto permanente, 38 ( 26,5%) estavam integradas, 27 ( 18,8%) 
se encontravam em contacto intermitente e as restantes 33 ( 23%) 
continuavam isoladas. O quadro se tinha, pois, transformado radi
calmente em pouco mais de meio século, o que, em vista da 
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expansão cada vez mais rápida da sociedade nacional, abre pers
pectiva sombria para os remanescentes. O total numérico dêstes, 
calculado sôbre as estimativas e o censo do Serviço de Proteção 
aos índios e "que se encontra entre um mínimo de 68.100 e um 
máximo de 99.700" (D. Ribeiro, op. cit., pág. 47), não representa 
- ou não representava em 1957 - sequer 0,2% da população 
do País. 

Tais resultados, de notório alcance para eventuais propósitos 
de etnologia aplicada, não podiam deixar de levar o autor a 
encarar os problemas e a situação da política indigenista brasi
leira, a que dedica, a seguir, uma de suas obras mais expressivas 
( D. Ribeiro, 1962). 

1!:ste livro, intitulado "A Política Indigenista Brasileira'', re
presenta a primeira tentativa séria, em nosso País, de explorar a 
história recente das relações entre - as populações nativas e os 
portadores de nossa cultura para a formulação de objetivos e 
princípios gerais de ação. A experiência colhida em meio século 
de tutelagem e de atividade protecionista, exercida sôbre base 
puramente empírica pelo Serviço de Proteção aos ·índios, per
mite ao etnólogo reconhecer, pelo menos em parte, as causas dos 
acertos e dos erros, como os óbices que se opõem aiµda hoje a 
soluções possivelmente ideais, mas em todo caso fora de alcance. 
Permite-lhe, ao mesmo tempo, propor fins mais consentâneos com 
a realidade e sugerir os meios correspondentes. - Sem que pre
tenda apresentar propriamente um trabalho sistemático de etno
logia aplicada, Ribeiro procura estabelecer um conjunto de dire
trizes fundamentais, alicerçando a discussão sôbre uma seleção 
de dados concretos e relativos a processos de ordem ecol~gica e 
sociocultural atinentes às mais diversas situações de contacto, 
sempre, ou quase, com referência às medidas tomadas pelo Ser
viço de Proteção aos índios. Apesar do caráter empírico dessa 
política, há nela uma unidade intrínseca decorrente da ideologia 
positivista dos fundadores da instituição, um corpo de princípios 
ainda presente, se bem que de modo menos explícito, no atual 
regulamento da entidade. Na prática, entretanto, a ação indige
nista se caracteriza por desvios consideráveis no curso dos decê
nios, já porque os problemas não continuaram sendo os mesmos, 
já porque muitos dos servidores da instituição não compreendiam 
o sentido daqueles princípios. Orientado, de um lado, pela idéia 
central do respeito aos valores culturais dos nativos, traduzida 
no "cuidado de não interferir violentamente na vida, nas crenças 
e nos costumes dos índios" (D. Ribeiro, op. cit., pág. 131), o 
SPI desenvolveu, por outro, uma ideologia por êle considerada 
assimilacionista, não somente por coerência com a filosofia sub
jacente, mas também para garantir aos silvícolas a sobrevivência 
como grupos étnicos e, aos poucos, abrir-lhes o caminho para a 
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integração progressiva na sociedade nacional. Se no início a 
tarefa primordial era a de pacificar índios hostis, acossados pelos 
brancos, a fim de protegê-los de extermínio brutal, dentro em 
pouco a instituição se viu a braços com um problema não menos 
sério e de solução mais difícil, o de assisti-los no convívio com 
o branco e de educá-los para uma interação com a sociedade 
nacional em que pudessem superar as conseqüências nefastas 
da inevitável marginalidade. Mas como o SPI não desfrutou~ 
a não ser por breve período, a colaboração de etnólogos, foi 
prosseguindo no métoao empírico de ensaio e êrro, com re
sultados em geral pouco satisfatórios. Assim, por exemplo, 
a manutenção do regime da dádiva, eficiente na fase da pacifi
cação, só pode revelar-se prejudicial num estágio em que já não 
se trata de atrair o índio, mas de criar nêle, uma vez que deixou 
de ter apoio integral num sistema social comunitário, as atitudes 
mentais e de comportamento indispensáveis no trato com mora
dores que, de uma forma ou de outra, representam a sociedade 
mercantil de cunho europeu-americano. Se Ribeiro procura fazer 
justiça a um punhado de heróis, em sua maioria anônimos, inspi
rados por ideais humanitários, deixa claro também que, apesar 
de tudo, tendem a frustrar-se os esforços de preservar os poucos 
remanescentes índios ainda espalhados pelo Brasil, a menos que 
se elaborem normas de ação específicas para os diferentes casos, 
tão variados entre si, e sôbre a base de estudos intensivos da 
aculturação de cada uma das tribos. E se em outros tempos se 
poderia compreender "a atitude de menosprêzo que alguns diri
gentes do Serviço de Proteção aos índios assumiram diante do 
que chamavam 'cientificismo'" ( op. cit., pág. 28), isto é, diante 
do "pedantismo acadêmico" (pág. 27) dos etnólogos avessos a 
quaisquer cogitações de ordem pragmática, em nossos dias já não 
se compreende, e menos ainda, a razão de ser de práticas roti
neiras, nascidas de uma "antiga ideologia, ultrapassada em inú
meros aspectos" (pág. 135). Assim, o estudo de Ribeiro vem 
ao encontro da "necessidade de formular uma nova orientação 
à política indigenista, com balanço crítico das práticas que se 
revelaram adequadas e também dos procedimentos que se mos
traram desastrosos" (ibidem). 

Termina por formular uma série de recomendações práticas 
para a ação protecionista, relativas à legalização da posse das 
terras, à organização da economia tribal, ao estatuto jurídico do 
índio, à assistência médica, à educação, a medidas específicas 
para os índios das fronteiras, ao trabalho das missões religiosas 
e, por fim, ao aproveitamento dos conhecimentos antropológicos 
para uma atuação mais eficiente em todos êsses setores. 

o o o 
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São em geral muito inconsistentes as notícias disponíveis 
sôbre as tribos cujo desaparecimento como unidades étnicas se 
processa com maior rapidez do que a sua eventual integração na 
economia regional. E é de notar-se que representam a grande 
maioria dos casos. Sabemos que uma alta porcentagem dos gru
pos que estabelecem relações com o branco, qualquer que seja a 
frente pioneira com que deparem, está virtualmente condenada 
à extinção em curto espaço de tempo. Como vimos, segundo o 
levantamento de Darcy Ribeiro, do total de 105 tribos isoladas 
em 1900, existiam apenas 72 em 1957; destas, em 1957 perma
neciam isoladas 33, enquanto 23 haviam entrado em contacto 
intermitente, 13 em convívio permanente e, por fim, 3 se tinham 
integrado na rêde econômica da região ( D. Ribeiro, 1957 b, pág. 
17). O que representa um extermínio de 45,5%, em pouco mais 
de meio século, das populações que não lograram manter-se fora 
do alcance das frentes de expansão. E das 54,5% que, sujeitas 
ao contacto, conseguiram sobreviver, igual proporção não atin
girá por certo a fase da integração. Ademais, e sobretudo, cumpre 
ter em mente que o cálculo, sôbre a base do número de uni
dades tribais, dá uma impressão ilusória e levaria a resultados 
incomparàvelmente mais desfavoráveis se feito com referência ao 
efetivo populacional de cada uma delas. Algumas dessas unidades 
contavam milhares de indivíduos quando isoladas e estão hoje 
reduzidas a menos de 50 representantes. Donde se pode inferir 
que os 54,5% acima na realidade talvez não correspondam sequer 
a 10% dos índios que integravam as 105 tribos que por volta de 
1900 ainda viviam além das fronteiras do mundo dos brancos. 

Ora, do processo aculturativo de todos êsses grupos sabemos 
muito pouco ou pràticamente nada. Nenhum dêles tem sido 
objeto de pesquisa sistemática com vistas ao problema. E de 
uma somente conhecemos as linhas gerais da reação à cultura 
ocidental. Trata-se dos Tuparí do Guaporé (Território de Ron
dônia), visitados duas vêzes, com intervalo de sete anos, pelo 
etnólogo suíço Franz Caspar. Com apoio em observações feitas 
em 1948 e em 1955, o autor descreveu em dois artigos ( Caspar, 
1952 e 1957) pelo menos alguns dos aspectos mais importantes. 

Na relação de D. Ribeiro ( 1957 b, pág. 94) os Tuparí figu
ram entre as tribos hoje em contacto permanente, com número 
inferior a 50 indivíduos; estão, pois, na categoria dos grupos 
menos populosos. Para se ter uma idéia do significado real dessa 
indicação, é preciso saber que os Tuparí, segundo a estimativa 
de Caspar ( 1957, pág. 169), teriam somado uns 3.000 indivíduos 
antes do contacto com o mundo civilizado, isto é, no início do 
século. Entre 1910 e 1920 estabeleceram-se na região alguns se
ringueiros, que levaram aos índios as primeiras epidemias (mo
léstias do aparelho respiratório), e já em 1934 a população tuparí 
orçava por somente 250 almas. ·1!:ste número diminuiu pouco até 
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1954, quando uma epidemia de sarampo o reduziu a algumas 
dezenas. 

Nas vésperas da Segunda Guerra Mundial fêz-se notar tam
bém a destribalização pelo fato de uma parte dos índios, atraída 
para os trabalhos dos seringais, abandonar as malocas, passando 
a morar num barracão, em promiscuidade com brancos e mesti
ços de variada procedência. Tais vínculos com o sistema eco
nômico da extração da borracha, que lhes possibilitaram satis
fazer, pelo produto de seu trabalho, as novas necessidades tra
zidas pelo mundo estranho, começaram a solapar o funcionamento 
das instituições nativas, já antes abalado pelo rápido despovoa
mento. Quando, afinal, os remanescentes da tribo em sua quase 
totalidade haviam deixado a aldeia para ir morar nas ime
diações do pôsto dos seringueiros, não tardaram a perceber os 
efeitos negativos do convívio estreito com os brancos e repre
sentantes de outras tribos que ali se alojavam. Efeitos negativos 
não só pela recrudescência das epidemias, como pelas alterações 
profundas da ordem social. Por decisão de seu chefe, um índio 
inteligente, as últimas quinze famílias, já lamentàvelmente des
falcadas, retomaram então a vida da maloca, sem que, entretanto, 
o mundo tribal pudesse reconstituir-se de modo satisfatório nos 
moldes tradicionais. A geração dos moços, sob o fascínio do uni
verso dos brancos, não será capaz de manter o sistema e cedo 
voltará ao ambiente do barracão. Dessa forma, a unidade social 
e a cultura estão condenadas ao desaparecimento imediato. Em
bora nos aspectos exteriores, perceptíveis ao observador menos 
eerspicaz, à vida dos últimos Tuparí continue regida pelos pa
drões de antes e não se encontre no equipamento da cultura ma
terial, salvo utensílios de ferro e indumentária européia, quase 
nada que perturbe o cunho original do quadro primitivo, tudo 
evidencia que os alicerces , da cultura estão destruídos. Caspar 
( op. cit., pág. 169) acentua que a dizimação reiterada e maciça 
da população acarretou sobretudo a ruína da consciência tribal: 
hoje os Tuparí não se consideram, como outrora, o centro do 
mundo, e, ao mesmo tempo, admitindo a superioridade técnica 
dos forasteiros, a maioria se dispõe a aceitar uma situação de 
dependência face a êstes, inclusive uma série de vexames, a fim 
de usufruir as presuntivas vantagens. Em suma, o que se passou 
com os Tuparí é exemplo típico da extinção quase total de uma 
tribo em prazo mais curto do que o necessário para a desin
tegração do respectivo sistema cultural, que, não obstante, per
deu os seus fundamentos sociopsíquicos: a sua sobrevivência 
estaria seriamente comprometida, mesmo se a pequena comu
nidade pudesse resistir por mais algum tempo às conseqüências 
deletérias do contacto. Daí a opinião do etnólogo: "Será, por
tanto, uma questão de poucos anos a fusão do resto dos Tuparí 
com os índios do barracão e com os seringueiros de fora, desa .. 
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parecendo, assim, o último grupo da tribo que, embora ainda 
funcione exteriormente, já não tem coesão interna" ( op. cit., 
pág. 171) .4 

o o o 

O autor do presente trabalho se ocupou, durante alguns anos, 
com a pesquisa da reação aculturativa dos índios guaraní à in
fluência dos brancos. Dispersa, em núcleos relativamente pe
quenos, pelos Estados meridionais do Brasil e pelo Sul mato-gros
sense (além de encontrar-se no Leste do Paraguai e em algumas 
províncias adjacentes da República Argentina) , a tribo oferecia, 
como oferece, condições particularmente favoráveis para quem 
se proponha conhecer os efeitos de situações de contacto variadas 
sôbre o mesmo sistema cultural. Alguns grupos guaraní perma
necem pràticamente isolados da sociedade nacional, tendo com 
esta contactos apenas esporádicos e de curta duração; outros 
mantêm relações mais ou menos contínuas com núcleos rurais de 
atividade agrícola; outros, com representantes de economia pre
dominantemente extrativa; outros, enfim, com moradores de cen
tros urbanos. A sua maioria se encontra sob a tutela direta de 
postos do Serviço de Proteção aos índios, ao passo que os de-

4. Assim mesmo, os Tuparí não representam um caso extremo, como 
parece ter sido, por exemplo, o dos Otí (geralmente conhecidos como 
Xavánte de São Paulo, em oposição aos Xavánte de Mato Grosso), que 
foram liquidados antes mesmo de chegarem a estabelecer relações diretas 
e regulares com os brancos e antes que o seu sistema cultural pudesse 
sofrer alterações r.1aiores pela interferência de elementos estranhos. Sôbre 
o destino trágico dêsses índios há um impressionante relatório de Curt 
Nimuendajú, de 1910, republicado por Herbert Baldus ( 1954, págs. 83-88) 
com ligeiros comentúrios etnológicos e a reprodução das parcas informações 
a respeito da tribo, dispersas pela literatura. Os Otí, no dizer de Nimuendajú, 
"em cultura a tribo mais atrasada do Sul do Brasil" ( apud Baldus, op. cit., 
pág. 84), contavam ao todo uns 500 indivíduos, em aldeias de 30 a 40 
almas cada uma, e viviam exclusivamente de caça. De sua cultura não se 
conhece quase nada. O território tribal, rico em bons campos para pas
tagem, começou a ser invadido na segunda metade do século dezenove por 
sitiantes criadores de gado, vindos de Minas Gerais. Para os Otí pareciam 
abrir-se horizontes novos: "podemos imaginar a ventura que tiveram quando 
de súbito, com a chegada dos mineiros, os seus campos ficaram repletos 
de gado vacum e cavalar, caça esta que, além de ser tão fácil de apanhar-se, 
ainda tinha a vantagem de uma só peça fartar melhor uma família do que 
um tatu ou algumas lesmas. Então, os Oti até se tornaram gastrônomos: 
davam preferência à carne de égua sôbre qualquer outra e tinham uma 
predileção especial pelo assado dos potras ainda não nascidos; aos animais 
feridos que fugiam êles acompanhavam com tenacidade às vêzes até ao alto 
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mais habitam reservas distantes, dificilmente atingidas pelo con
trôle dos funcionários dessa entidade oficial. Mais ainda, alguns 
têm assistência missionária, enquanto outros, na medida em que 
entram em contacto com a doutrina e as práticas cristãs, em geral 
conhecem somente certos elementos do Catolicismo rural da 
população vizinha. Do confronto dos f enômenos aculturativos 
registrados em todos êsses grupos, expostos a fatôres os mais 
heterogêneos, resulta uma similaridade básica do processo, cujas 
características essenciais, no caso, se afiguram antes determinadas 
por aspectos específicos da cultura tribal do que pelas contin
gências da situação de contacto interétnico. 

Não parece haver dúvida de que os antepassados da q:iase 
totalidade dos grupos em que se dividem as três subtribos ( Nan
déva, Mbüá e Kayová) representados no Brasil estiveram outrora 
sob a influência das missões jesuíticas. (É um problema de que 
adiante se falará.) Nem por isso haviam sacrificado as suas insti
tuições sociais, a organização econômica e os valores determi
nantes de sua cultura, quando, em época posterior, uma parte 

do povoado." ( Nimuendajú, apud Baldus, op. cit., pág. 85.) A reação foi 
uma guerra de extermínio através de sucessivas expedições punitivas ("da
das", como se dizia) e de perseguição sistemática, extermínio que se con
sumou sem que os Otí, outrora inimigos aguerridos e valentes dos Kain
gáng, procurassem desenvolver padrões de defesa. Inexplicàvelmente, apesar 
de acossado a tôda hora e em tôda parte, "nunca, nem mesmo no maior 
apêrto, o Otí usou suas armas contra o Brasileiro" ( Nimuendajú, Zoe. cit.). 
E, ao que se afirmava, êsses índios "eram tão ingênuos que, quando rece
biam uma carga de chumbo, antes de experimentarem a dor, coçavan1-se 
e riam-se", segundo uma passagem de outra versão do relatório de Nimuen
dajú (no jornal "O Estado de S. Paulo", de 9 de novembro de 1911). 
Quando, afinal, se pensou em mudar de atitude diante dos poucos sobre
viventes, já era tarde, e não pôde haver relações estáveis, de sorte que a 
tribo desapareceu ainda na primeira década dêste século, salvo uns dois ou 
três indivíduos que conseguiram escapar. (Em 1947, encontrei no Pôsto 
Indígena de Icatu, no oeste do Estado, uma velha Otí, talvez a última 
de sua tribo, que em criança fôra raptada pelos Kaingáng). Baldus ( op. cit., 
pág. 88) caracteriza o encontro entre os Otí e os brancos como autêntico 
choque cultural. Talvez nem convenha, no caso, falar em choque cultural 
("conflito cultural extraordinàriamente violento a ponto de desintegrar, ao pri
meiro contacto, grande parte de uma ou de tôdas as culturas em contacto", 
Willems, 1950, pág. 23), uma vez que não houve sequer oportunidade para 
um confronto propriamente dito dos valores de uma cultura com os da outra. 
Determinada sem dúvida por padrões de comportamento preexistentes nos 
dois sistemas culturais, a interação no entanto parece não ter ido muito 
além do plano ecológico, de modo que o substrato humano dos Otí foi 
destruído antes que as culturas, como tais, entrassem em conflito. 
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de seus descendentes passou a ter trato mais regular e intenso 
com vários setores da sociedade dos brancos. A pesquisa revelou 
que um extraordinário apêgo à sua primitiva visão do mundo 
e da vida humana apresenta ao Guaraní uma barreira pràtica
mente intransponível quando procura integrar-se na população 
nacional. Por outro lado, a emergência de novas necessidades, 
a par da destruição crescente das antig.as condições de vida, já 
não lhe permite (salvo em casos excepcionais) conservar os pa
drões do sistema nativo. Sobretudo os problemas psíquicos que 
daí resultam, em particular a instabilidade emocional e os senti
mentos de inferioridade, geram uma espécie de fuga para as vi
vências místicas. Em vez de arrefecer; o misticismo então recru
desce a ponto de tomar o Guaraní incapaz de orientar-se com a 
necessária segm·ança no mundo dos brancos e com êle interagir 
sem conflitos. A resistência à aculturação religiosa opera, destarte, 
como obstáculo decisivo a uma integração satisfatória dos vários 
núcleos na sociedade luso-brasileira. E como esta avança contra 
êles, envolvendo-os progressivamente, torna-se utópica também 
a solução alternativa de continuarem a existir isolados, nos mol
des de antanho e regidos pelo sistema de valores tradicional. Na 
medida em que não as salvaguarda a interferência direta do Ser
viço de Proteção aos índios, as diferentes unidades tendem, por 
isso, a fragmentar-se cada vez mais, até afinal se dissolverem 
através da miscigenação ( v. esp. E. Schaden, 1955 a e 1962 a). 

Dentre as raras pesquisas s&bre a aculturação de alguma 
tribo brasileira que até hoje contribuíram de maneira substancial 
para dar base a formulações teóricas, e em especial metodológicas, 
salienta-se a empreendida por James Watson entre os Kayová, 
subtribo guaraní do Sul de Mato Grosso (Watson, 1952). En
contra-se em sua análise pela primeira vez um esfôrço notável de 
isolar fatôres de aculturação ou agentes causais implícitos na 
mudança das condições pela presença do branco, em vez de se 
procurar, como em geral se tem feito, o fator primordial ou pre
dominante do processo na apresentação e aceitação seletiva de 
elementos culturais estranhos. James Watson está entre os pri
meiros e ainda pouco numerosos etnólogos que despenderam um 
período de tempo relativamente longo em companhia de um 
grupo índio brasileiro com o intuito de apreender as caracte
rísticas da marcha aculturativa. Dos sete meses que estêve entre 
os Kayová (de junho a dezembro de 1943), passou quatro em 
uma de suas aldeias, a de Taquapiri, perto da fronteira paraguaia. 
A escolha dêsse núcleo, determinada em parte pela circunstância 
de aí haver "maior predomínio de práticas aborígines" ( op. cit., 
pág. 3), se bem que justificável por várias razões, talvez tenha 
tido o inconveniente de limitar até certo ponto as observações a 
aspectos menos comuns e menos típicos quando se encare a sub
tribo dos Kayová em geral. Daí, provàvelmente, serem os seus 
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resultados em parte incongruentes com os de outros pesquisadores 
e válidos para um caso óastante peculiar que não se conforma 
necessàriamente em todos os aspectos ao aenominador comum 
dos Kayová de nossos dias, na maioria sujeitos a um processo 
aculturativo bem menos suave do que o descrito para Taquapiri. 
Não há nisso, entretanto, motivo para crítica, sobretudo na me
dida em que o autor, se bem que fale dos Kayová em geral, tem 
a cautela de não estender, sem mais nem menos, a todos os nÚ· 
cleos da subtribo as conclusões a que chega e de prevenir o leitor 
de que valem em especial para aquela aldeia, ainda menos atin
gida pelo impacto maciço da sociedade mais ampla e de sua 
cultura. De uma forma ou de outra, parece tratar-se de um grupo 
relativamente próximo a um dos pólos do variado continuum 
aculturativo dos grupos guaraní da atualidade. Watson caracteriza.
o seu exemplo como "caso de um povo a que as idéias européias 
foram 'apresentadas' gradativamente através de longo período 
de tempo, tendo conhecimento apenas limitado da cultura inva
sora por dois ou três séculos antes de um impacto direto ou in
tenso. Os últimos cinqüenta anos compreendem quase com cer
teza o período mais intenso" ( op. cit., pág. 9). Aliás, o autor 
exclui, de maneira mais ou menos explícita, a hipótese de êsses 
Kayová terem outrora estado na órbita de influência, pelo menos 
direta, das missões jesuíticas. E como em seu estudo põe de lado 
quase inteiramente a consideração do sistema religioso, concen
trando o seu interêsse nas mudanças da tecnologia, da economia, 
da ecologi3;, e da organização social, somente a anunciada mono
grafia geral sôbre a cultura kayová fornecerá, ao que se espera, 
elementos capazes de corroborar, ou não, aquêle parecer. Do que 
adiante será dito sôbre a religião de outros grupos kayová, alguns 
dêles vizinhos do de Taqu~piri, parece ficar comprovada a pre- ~ 
sença, aí, de velhas reminiscências de doutrina cristã. Tanto mais 
desejável seria uma apresentação minuciosa das idéias e práticas 
religiosas registradas pelo autor. 

Diante da dificuldade . de reconstruir satisfatoriamente, atra
vés de fontes bibliográficas e documentais, quer a cultura kayová 
anterior às influências dos brancos, quer a sucessão de fases na 
situação interétnica a que a tribo estêve exposta. James Watson 
se decidiu pela aplicação de um método de análise "configura
cional" do processo aculturativo, análise que visa, primordial
mente, a identificar causas e efeitos de aculturação, sem o intuito 
de estabelecer um continuum temporal das mudanças, e, em se
gundo lugar, a descobrir relações entre causas e efeitos. Quanto 
ao que se deu no passado, os parcos elementos disponíveis o leva
ram à ''impressão geral" de "um contínuo e bem sucedido ajus
tamento a novas condições, que somente através de estágios lentos 
se tornaram parte da situação cayuá e que, por conseguinte, não 
produziram crises" ( op. cit., pág. 127). Admite a seguir que, não 
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obstante, seria pouco prudente excluir de todo a possibilidade de 
ter havido momentos de crise intermitentes. Em todo caso, po
rém, não reconhece para o estado atual a existência de uma 
situação de conflito, mas, ao contrário, um profundo enraiza
mento cultural no passado e, do ponto de vista social, um alto 
grau de coesão dos grupos locais ( op. cit., pág. 124). 

Para a análise configuracional a que procede, aliás com 
muita lucidez, escolhe como ângulo ou ponto de referência as 
mudanças ocorridas no conceito dos bens, isto é, dos valores ma
teriais, em coerência, portanto, com o destaque inicialmente dado 
à esfera econômica. Distinguindo entre efeitos primários ou ime
diatos, de um lado, e secundários ou derivados, de outro, êstes 
de natureza mais geral e correspondentes às alterações verificadas 
na cultura enquanto sistema, acredita que todos os efeitos secun
dários de maior significação se ligam diretamente ( salvo as que 
se manifestam na esfera política) a um nôvo conceito de valores 
materiais que emergiu do paulatino entrosamento dos grupos 
kayová na economia regional. 

Ora, êsse resultado, à primeira vista em contradição aberta 
com os obtidos por meio de outras pesquisas (E. Schaden, 1962 a ), 
não o está, porém, na medida em que possa parecer. Em pri
meiro lugar, a maioria dos grupos kayová se localiza no panorama 
geral dos Guaraní da atualidade como a subtribo menos atingida 
na esfera nuclear de sua cultura, que é a dos valores religiosos 
e das instituições e práticas a êles correspondentes. Em segundo, 
a aldeia de Taquapiri era, pelo menos na épaca de Watson, uma 
das mais isoladas e estava, por isso, relativamente isenta da ação 
direta dos fatôres de desintegração cultural e desorganização so
cial que o convívio com o branco costuma trazer em seu bôjo. 
Assim mesmo, quando poucos anos mais tarde, em 1949, fiz uma 
rápida visita à aldeia, não era difícil descobrir, já então, sinais 
evidentes de um quadro menos propício a um processo acultu
rativo suave. A começar pela alta incidência da tuberculose, que 
ferira a vitalidade biológica do grupo e que não poderia deixar 
de ter conseqüências mais profundas. Além disso, o alcoolismo 
e, em particular, certas formas de comportamento econômico 
( sobretudo ausência da noção de reciprocidade nas relações com 
estranhos ) incompatíveis com uma interação satisfatória com re
presentantes da sociedade dos brancos. 

O essencial, porém, de tudo o que parece estar implícito nas 
conclusões de Watson é que os Kayová, principalmente os de 
Taquapiri, teriam conseguido levar as mudanças em sua economia 
e as conseqüentes ramificações por outros setores da cultura a 
um ponto tal e conduzi-las num sentido em que não afetassem de 
modo muito sensível a vida religiosa e, por conseguinte, não os 
privassem das linhas fundamentais de seu sistema de orientação. 

o o o 
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Das tribos hoje extintas, a que melhores perspectivas oferece 
para u1n estudo razoàvelmente completo da mudança cultural de
sencadeada pela vinda do branco é a dos Tupinambá, que, esta
belecidos ao longo da faixa litorânea, foram os que nos primei
ros tempos da Colónia receberam o embate dos contingentes 
europeus e o influxo, direto e indireto, de suas instituições, como 
dos interêsses que os moviam. Graças à copiosa documentação 
relativa aos problemas políticos, sociais e económicos, advindos 
aos portuguêses em seu desígnio de tomar possa da terra, de 
nela se fixarem e a explorarem, haveria, por certo, elementos bas
tante sólidos para uma análise antropológica do processo. Nin
guém a tentou por enquanto com a necessária amplitude. Os 
poucos trabalhos que se referem ao tema, alguns de real mérito, 
ou destacam apenas tais ou quais aspectos particulares, ou então 
o encaram de um ponto de vista mais histórico e sociológico, 
dando, por conseguinte, maior ênfase à interação social entre ín
dios e portuguêses do que propriamente ao nexo causual entre 
fatôres culturais presentes nessa interação e à ruína progressiva 
do sistema de vida tradicional. 

O que não significa, é claro, que se deva ter em menor conta 
o interêsse da explicação sociológica para a de cunho antes antro
pológico, de vez que as duas são afinal complementares. É o que 
se evidencia desde logo à leitura do ensaio de Florestan Fer
nandes sôbre a reação dos Tupinambá à conquista portuguêsa 
(Fernandes, 1960), em que, aliás, a consciência dessa comple
mentaridade orientou de maneira manifesta a escolha das ques
tões centrais e o roteiro de sua discussão. Começa o autor por 
uma análise sucinta do sistema social nativo, em que focaliza em 
especial a organização dos grupos locais e a trama das relações 
de parentesco, dois setores em que o poder destrutivo do branco 
iria incidir com particular veemência. Todavia, o sociólogo sa
lienta em primeiro lugar o papel positivo do sistema organizatório 
em semelhantes situações: "A influência ativa da organização 
social nas relações de povos em contacto (transitório, intermi
tente ou permanente) revela-se, principalmente, sob dois aspectos: 
a ) estàticamente, pela capacidade de manter, em situações sociais 
mais complexas e instáveis, a integridade e a autonomia da ordem 
social estabelecida; b) dinâmicamente, pela capacidade de sub
meter as situações sociais emergentes a contrôle social eficiente, 
mediante a reintegração estrutural e funcional do padrão de equi
líbrio inerente à ordem social estabelecida" (Fernandes, op. cit., 
pág. 80). Isto, de modo geral. Mas o caso específico dos antigos 
Tupí da costa, explica Florestan Fernandes, foi o de uma popu
lação que sofreu mudanças muito rápidas nos demais setores de 
sua vida, o que, à vista do fato de que "o sistema organizatório 
dos antigos Tupi possui um padrão de equilíbrio interno rela-
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tivamente indiferenciado e rígido" (ibidem) e pela falta de tempo 
necessário para os sucessivos reajustamentos, pôs em perigo êsse 
equilíbrio e por fim acarretou a sua ruptura. (Por onde se com
prova, aliás, a conveniência, há pouco assinalada, de unir a pers
pectiva do antropólogo à do sociólogo para se chegar a uma 
compreensão satisfatória das várias dimensões do processo.) 

Colocando-se, tal como o fêz Alexander Marchant ( 1943), 
numa perspectiva histórica propícia ao reconhecimento de tipos 
distintos de relações sócio-econômicas, políticas e administrativas 
entre tupí e portuguêses, relações essas que se configuraram de 
modo diverso na seqüência dos períodos que se sucederam, Flo
restan Fernandes amplia e aprofunda o exame em plano socio
lógico. De início, os portuguêses, limitando-se a organizar o es
cambo com os silvícolas, não perturbaram de modo sensível o fun
cionamento do sistema social dêstes, mas, ao contrário, a êle se 
adaptaram. Ao passarem, porém, da fase de simples exploração 
de recursos naturais para à de colonização da terra, o trato com 
o indígena tomou caráter diferente. De parceiro de trocas, útil e 
necessário, com o qual se devia manter relações de igual para 
igual ou mesmo de subordinação (já pela superioridade numé
rica dos nativos), o Tupinambá se transformou em. obstáculo, 
cujas terras deviam ser tomadas e que haveria de ser neutralizaoo 
pela escravidão e pela destribalização. O interêsse maior era, de 
um lado, explorá-lo como fonte de trabalho e, do outro, tomá-lo 
inofensivo ao colono. Ao mesmo tempo, os prepostos da Coroa 
se utilizavam de grupos aliados para fazer frente aos que relu
tavam em sujeitar-se, ao passo que, por seu turno, os jesuítas, 
reagrupando índios de vária procedência em aldeias novas com 
estrutura nova, uniam ao trabalho da catequese o combate a 
tôdas as instituições tidas como incompatíveis com a civilização 
européia e cristã. A tal situação, sobremodo complexa, reagiram 
os Tupinambá, ora pela resistência organizada, pouco eficiente 
diante da forma rudimentar dos respectivos padrões no sistema 
tradicional; ora pela submissão mais ou menos voluntária ao poder 
do branco, com as inevitáveis conseqüências letais e de mesti
çagem, no plano biótico, a perda de instituições nativas, no social, 
e, como efeito último, a destribalização; ora, por fim, pela fuga 
para territórios distantes, menos acessíveis de modo imediato ao 
domínio do invasor. Dessas três soluções, a segunda foi a mais 
geral e, por isso, de ·grande alcance para a constituição do povo 
brasileiro e de sua cultura. De acôrdo com a conclusão de Flo
restan Fernandes, o sistema social dos Tupinambá se teria reve· 
lado incapaz, em virtude de insuficiente plasticidade, de fazer 
face à complexidade cada vez maior da ·situação, mantendo-se 
"relativamente rígido e impermeável às exigências impostas pelo 
crescente domínio dos brancos', ( op. cit., pág. 86). Estabelece, 
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assim, o autor uma conexão estreita entre o caráter da organização 
nativa, a forma dêsse domínio e os seus resultados. 

A par das conseqüências naturais e espontâneas do contacto, 
que se manifestavam à revelia dos índios e dos portuguêses, houve 
também, como não podia deixar de ser, o propósito deliberado 
dêstes de interferir no sistema sociocultural nativo no sentido 
de facilitar ou promover a integração do índio como elemento 
útil na estrutura econômico-social da Colônia. € compreensível 
que os passos e a modalidade de tal intervenção fôssem ditados 
exclusivamente pelos interêsses do dominador e tomados de acôrdo 
com os valores culturais dêste. Mais ainda, é claro que as me
didas, na prática, em vez de obedecerem acaso a quaisquer con
siderações científicas, eram concebidas sempre em plano estrita
mente empírico. Do ponto de vista dos europeus, determinados 
costumes e instituições dos silvícolas eram de todo incompatíveis 
com a natureza humana, pelo que haveriam de ser suprimidos de 
forma radical. O que maior horror lhes inspirava era a antro
pofagia, e contra e1a se dirigiu de forma intransigente a intole
rância dos podêres coloniais. Ora, a antropofagia dos Tupinambá 
era o consumo ritual da carne dos prisioneiros de guerra. Longe 
de se reduzir a puro e simples canibalismo, a instituição se vin
culava a valores nucleares da cultura, de modo que a sua su
pressão repentina, e ainda sem a presença de valores substitutivos, 
foi, sem dúviqa, desastrosa para o sistema total. "Sem o sacrifício 
de prisioneiros, a guerra deve ter ficado um tanto sem sentido, 
e a eliminação da guerra e do sacrifício de prisioneiros desfez 
uma motivação central da cultura tupinambá." (Wagley, 1951 b, 
pág. 117.) Se, pois, de um lado os portuguêses tiravam partido 
da índole guerreira dos Tupinambá, servindo-se dêstes no com
bate a grupos rebeldes, de outro a guerra no contexto tribal tinha 
sentido diverso do que teria para os colonos e que os índios 
dificilmente podiam compreender. Cedo perderiam por isso 
a sua tradicional agressividade, que veio a reavivar-se somente 
mais tarde nas gerações de mamelucos e com desígnios diferentes, 
já então na órbita dos interêsses do colonizador e sem referência 
à imagem do mundo nativa. 

De 9.ualquer forma, porém, os povos primitivos e as suas 
culturas 'não desaparecem no nada" (consoante a expressão de 
Lévi-Strauss, 1962, pág. 20), e a desintegração da cultura tupi
nambá não poderia ter-se verificado sem a transmissão de parte 
do patrimônio desta ao sistema de vida que se ia constituindo na 
Colónia, ainda mais porque simultâneamente com a interação no 
plano sociocultural se processava, na biológico, a mestiçagem, 
que resultaria em forte contingente de população híbrida. O papel 
que dessa maneira o índio desempenhou na formação sociocul
tural ·do Brasil não é conhecido senão em suas linhas gerais. De 
um ponto de vista mais sociológico estudou-o Gilberto Freyre 
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( 1958, vol. 1.0 , págs. 123-224), antes desdobrando a complexa 
problemática ligada ao tema do que examinando o processo em 
suas manifestações específicas e profundas. 5 Em perspectiva antro· 
pológica, Charles Wagley ( 1951 b) apresentou um panorama 
geral, ao passo que Eduardo Galvão ( 1955) o examinou mais a 
fundo para uma determinada região, a Amazônia, e com relação 
a uma determinada esfera, a vida religiosa. 

Das formas de intervenção dos europeus na vida e na cul· 
tura dos Tupinambá a mais sistemática e, em certo sentido, a 
mais radical foi a dos missionários jesuítas, sobretudo na medida 
em que os seus objetivos se localizavam pred.puamente no plano 
de uma esfera cultural, o sistema religioso. Tratava-se de uma 
emprêsa consciente de aculturação provocada, dirigida e contro
lada, de uma experiência de excepcional interêsse antropológico, 
quer no que diz respeito à teoria, quer à eventual fundamentação 
de normas práticas, com a vantagem ainda, à vista do acervo 
dos documentos disponíveis e à espera de exploração, de oferecer 
ao estudioso excelentes perspectivas para uma análise em pro· 

5. Casa Grande & Senzala é a justo título um dos livros mais famosos 
sôbre o passado histórico do Brasil. A quarta edição (se não me engano) 
trazia no frontispício a advertência de ser ela "definitiva", indicação que 
já não vem reproduzida nas últimas, o que testemunha salutar inquietude 
do autor em face da obra e o seu propósito de a ir melhorando e escoi
mando de possíveis inexatidões e erros. O que, aliás, se verifica de edição 
em edição. Quem se propõe fazer uma apreciação crítica de Casa Grande 
& Senzala deve não perder de vista a intenção com que a obra foi escrita. 
Deliberadamente o autor se coloca, por assim dizer, entre a ciência e a 
arte, e é nesta perspectiva que o trabalho deve ser julgado - não como 
análise sócio-antropológica segundo critérios de rigorosa objetividade cien
tífica. Em tôda a obra, a visão intuitiva da formação social do Brasil se 
sobrepõe decididamente a uma discussão fria dos fenômenos encarados. Uma 
crítica apenas científica do texto, sempre vivo e saboroso, ficaria longe de 
medir o alcance do livro - o mais sugestivo de quantos se têm escrito sôbre 
o assunto. O primeiro tomo contém um longo capítulo ( págs. 123-224), 
acrescido de inúmeras notas bibliográficas ( págs. 225-260) , sôbre "o indí
gena na f armação da família brasileira". lt um estudo de alto valor pelos 
problemas que levanta e formula, mas deficiente do ponto de vista etno
lógico, sobretudo por ignorar a extraordinária variedade de culturas do 
Brasil aborígine e por não levar em conta grande número dos trabalhos 
fundamentais que sôbre a organização social de nossas tribos indígenas 
apareceram nos últimos decênios. lt de se esperar que em edição futura o 
sábio pernambucano não deixe de refundir e atualizar êsse capítulo, a fim 
de que o seu nível ombreie com o das demais partes da obra. Nem por isso 
haverá necessidade, é claro, de despi-lo do caráter predominantemente in
tuitivo e mesmo artístico que acima se ressaltou. 
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-fundidade. Não deixa de ser estranhável, por isso, a pouca aten
·ção que o assunto tem merecido da parte dos antropólogos bra
. sileiros. Dos poucos trabalhos científicos, à parte os de cunho 
·mais estritamente histórico, somente o ensaio de Thales de Aze
vedo ( 1959, págs. 33-61) o encara à luz dos conceitos modernos 
·de mudança cultural, assinalando uma série de aspectos impor
tantes que bem poderiam servir de ponto de partida para um 
-estudo mais completo da chamada conquista espiritual do abo
rígine. Pondo em relêvo os princípios que orientaram os padres 
·da Companhia em sua tarefa de cristianizar o índio, mostra o 
.autor, entre outras coisas, que "a determinação de fazer a cate
·quese nas aldeias do gentio era acompanhada do propósito, que 
tinha antecedentes nas diretivas do Papa Gregório 1, de reorientar 
a cultura nativa em direção ao Cristianismo e aos modos de vida 
·europeus, ao invés de destruí-la para plantar sôbre o vazio novos 
costumes e crenças" ( op. cit., pág. 44). Neste sentido, o método 
.da catequese jesuítica, como o de outros missionários católicos, 
tinha, pois, raízes profundas na experiência histórica da conversão 
·dos infiéis, remontando no essencial, como já o demonstrou Jef
freys ( 1956, págs. 722-723), às instruções recebidas em 601 do 
Papa Gregório 1 por Santo Agostinho monge e outros beneditinos 
'empenhados na catequese dos nativos da Inglaterra. A sua apli
cação concreta no Brasil tinha como quadro de referência o este
reótipo que do silvícola os missionários formaram a partir dos 
·primeiros contactos com êle; além disso, a obra da conversão se 
enquadrava no universo da política colonial portuguêsa, que lhe 
·determinaria em alto grau o cunho específico que viria tomar aqui. 
'Transigindo embora em numerosos pontos em que se acreditava 
haver conciliação possível (se bem que por vêzes especiosa) com 
a doutrina e as práticas cristãs, e procurando aproveitar do sistema 
nativo tudo aquilo que, uma vez reinterpretado, servisse para 
facilitar a assimilação das verdades pregadas e a das formas de 
·comportamento correspondentes, os jesuítas foram implacáveis no 
combate às instituições contrárias ao Cristianismo e à cultura eu
ropéia ou que representassem obstáculos à imposição do regime 
missionário, e ao mesmo tempo punham a sua atividade a serviço 
da concretização dos planos da administração colonial. O que não 
impedia que não raro entrassem em luta aberta com os colonos 
para salvaguardarem os interêsses dos silvícolas sob sua tutela. 

As numerosas populações tupinambá que orlavam grande ex
tensão da costa se foram reduzindo e diluindo em ritmo crescente, 
de tal sorte que, mal decorridos dois séculos de colonização por
tuguêsa, delas não restavam senão poucos grupos, já sem expres
são demográfica e com a sua cultura profundamente transfigu
·rada. Em nível biológico, o seu desaparecimento enquanto enti
dades distintas e com vida própria foi, como é notório, o fruto 
de sucessivas epidemias que as dizimaram, da guerra e da 
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escravidão, mas também da miscigenação, muito intensa desde os 
primeiros decênios do século dezesseis. O forte contingente de 
mestiços, conhecidos pelo nome de mamelucos ou mamalucos, 
iria determinar em grau considerável as características somáticas 
e socioculturais da população colonial que se vinha constituindo. 
Foi dos mais significativos a êste respeito o papel dos mamelucos 
no movimento das bandeiras paulistas. O tema já mereceu a aten
ção de competentes historiadores. Dentre êles foi Sérgio Buarque 
de Holanda quem mais salientou o aspecto antropológico dessa 
participação; a fim de explicá-la, propõe-se mostrar como, sobre
tudo no campo das técnicas de subsistência e das atividades 
econômicas, se processou a hibridação cultural índio-lusa ( Buar
que de Holanda, 1957, principalmente págs. 13-179). É bem 
verdade que o historiador não se restringe aí à influência tupí, 
que, aliás, em muitos casos seria difícil distinguir da de outras 
tribos. Entretanto, não deixa dúvidas quanto a seu lugar prepon
derante. 

Com referência ao nosso assunto, o resultado mais notável de 
sua investigação é o de que, no plano da cultura, a herança índia 
no povo brasileiro, em particular na população sertaneja de eÃtra
ção paulista, é bem maior do que poderia parecer a observador 
menos perspicaz, tal a quantidade de elementos aborígines que 
se perpetuaram nas áreas rurais e que, nos dias do bandeirismo, 
possibilitaram aos paulistas não só o devassamento, como tam
bém a ocupação e o povoamento, ainda que tênue, das terras do 
interior. E nas entrelinhas percebe-se com bastante clareza o rumo 
da tendência seletiva na adoção daqueles elementos e na perda 
de traços de origem européia: uma seleção condicionada acima 
de tudo pela necessidade de uma população rarefeita em territó
rio imenso de adaptar-se às limitações e potencialidades especí
ficas do ambiente natural. A fim de locomover-se e orientar-se no 
espaço geográfico, isto é, no sertão bravio sem estradas e sem 
pontes, o sertanista e, depois dêle, o sertanejo não tinham dúvidas 
em adotar as soluções eficientes, se bem que rudimentares (ou 
por isso mesmo), encontradas nas culturas indígenas. De igual 
forma, tornou suas as maneiras aborígines de vencer a sêde e a 
fome em situações de penúria ao passar por lugares sem veios de 
água e pobres em caça, como tornou suas as técnicas nativas de 
obter o seu sustento regular, de combater os males do corpo e 
de defender-se conb·a cobras, feras e outros perigos. Os elementos 
europeus correspondentes, na medida em que não eram descar
tados por serem ou inacessíveis no sertão ou de todo inúteis na 
solução de problemas tão diferentes dos de além-mar, haveriam 
de sofrer alterações em sua forma ou em suas funções. Depreen
de-se, em suma, do estudo de Buarque de Holanda que a cultura 
sertaneja é em última análise um sistema de vida que se forjou 
no isolamento, num isolamento comparável ao das tribos pré-



OS ESTUDOS DE ACULTURAÇÃO NA ETNOLOGIA ... 47 

-cabralinas, que favorecia sobremodo a receptividade de traços 
e expedientes que a estas haviam garantido a sobrevivência no 
ambiente natural rude e por vêzes hostil com que o português 
com suas técnicas tradicionais era incapaz de lidar. 

Não pára, porém, aí a sobrevivência das culturas índias, em 
particular dos Tupí do litoral, na vida das vilas e cidades do 
Brasil-Colônia, onde o clima social, o regime econômico e as 
instituições políticas representavam ambiente mais propício à 
manutenção de padrões de origem lusa, sem que por isso o abo
rígine deixasse de imprimir-lhes um cunho inconfundível, que em 
muitos casos iria subsistir até a época do Império e, em alguns 
núcleos mais afastados, até os nossos dias. Coube ao mesmo 
historiador (Buarque de Holanda, 1948, págs. 179-193) reunir e 
discutir, a título de exemplo, os testemunhos sôbre a persistência 
da língua tupí na sociedade paulista até pelo século dezenove a 
dentro. Ora, a documentação relativa ao século dezessete é con~ 
eludente no que respeita não a um simples bilingüismo tupí-por
tuguês, mas ao predomínio indiscutível do idioma da terra sôbre 
o dos adventícios, a ponto de nesse século, e ainda no seguinte, os 
religiosos que, vindos de fora, ignorassem o tupí, terem dificul
dade em entender-se com os moradores ( op. cit., pág. 181). A 
língua de uso doméstico, nesses tempos, era a dos índios, que os 
meninos aprendiam antes da portuguêsa. Por largo período parece 
ter sido essa a situação em tôda ou quase tôda a Capitania de São 
Paulo, inclusive na Capital. É que os portuguêses, para poderem 
sobreviver no planalto, "teriam de renunciar a muitos de seus 
hábitos hereditários, de suas formas de vida e de convívio, de suas 
técnicas, de suas aspirações e, o que é bem mais significativo, de 
sua linguagem" ( ap. cit., pág. 191). Bem se vê, pois, que o amál
gama cultural foi mais profundo e expressivo do que um simples 
processo de difusão de técnicas de subsistência. É difícil duvidar 
de que na esfera social, no domínio dos valores morais e religiosos, 
em tôda a psicologia étnica o índio tenha deixado a marca de sua 
presença. A prova parece estar precisamente na extraordinária 
vitalidade da língua do gentio. E se, após certo tempo de pros
crição, o têrmo "caráter nacionaf' toma a ser empregado, com 
reservas e cautela, por alguns antropólogos modernos, dir-se-á 
que a herança do índio no caráter nacional brasileiro continua 
viva, ainda que de forma sutil e talvez difícil de ser hoje iden
tificada em tôdas as suas dimensões. Sérgio Buarque de Holanda, 
em seu empenho de pôr a descoberto as «raízes do Brasil", abre 
uma série de perspectivas nessa direção. Se não trata de explo
rá-las, é porque focaliza com deliberação a componente lusa do 
caráter nacional, componente que, apesar de tudo, veio no curso 
da História a determinar as linhas mestras da configuração étnica 
do País. Não obstante, o reconhecimento do relevante papel do 
indígena está implícito, por exemplo, na afirmação de que "os 
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portuguêses precisaram anular-se durante longo tempo para afi
nal vencerem. Como o grão de trigo dos Evangelhos, o qual 
há de primeiramente morrer para poder dar muitos frutos" ( üp .. 
cit., pág. 193 )6. 

o o o 

Talvez a investigação mais metódica e mais completa das.'. 
transformações sofridas por uma cultura indígena do Brasil, em" 
virtude do convívio com representantes da civilização, seja a de,. 
Robert F. Murphy sôbre os Munduru~ú (Murphy, 1958, prin
cipalmente págs. 133-140) e um volume dedicado à análise do· 
processo aculturativo da tribo na esfera social e econômica. 
(Murphy, 1960). 

6. Síntese magistral do papel dos Tupí na formação cultural e his-· 
tórica da Nação encontra-se no seguinte texto (escrito, é bem verdade, com 
intenção didática) : "A importância singular dos povos tupís no estudo da 
história do Brasil está em que, de todos os grupos indígenas, foi êsse o que· 
verdadeiramente se incorporou à população de origem européia, transmi
tindo-lhe muito de seus costumes e de seu temperamento e caráter. O fato· 
de terem encontrado a maior parte de nosso litoral povoado de gente de 
estirpe comum, falando do Norte ao Sul o mesmo idioma, foi certamente 
providencial para os colonos. Pode-se quase dizer que as migrações tupís. 
prepararam terreno para a conquista do Brasil pelos portuguêses. Onde sur
giam claros na dispersão dos tupís, também se interrompia, não raro, a 
obra colonizadora. Assim sucedeu, por exemplo, em vários pontos do sul 
do atual Estado da Bahia e do norte do Espírito Santo." ( Tarqüínio de 
Sousa e Buarque de Holanda, 1944, págs. 84-85.) - O que falta fazer, e 
ninguém o tentou ainda com profundidade, é indagar a natureza das in
fluências do Tupí no "temperamento e caráter" do povo brasileiro, isto é,. 
determinar traços correspondentes aos chamados aspectos "encobertos" da 
cultura, tais como a concepção do tempo e a do espaço (esta em relação,. 
por certo, com a mobilidade do caboclo ), atitudes em face do trabalho,. 
imagem da personalidade ideal e assim por diante. - Quanto ao contingente 
de povos não-tupí na constituição do brasileiro de hoje, talvez seja bem 
maior em algumas áreas do que o supõe a maioria dos autores. Do pont0> 
de vista antropobiológico é surpreendente a êste respeito o resultado de 
recente pesquisa em populações nordestinas ( em grande parte formadas em 
regiões originàriamente pertencentes a tribos não-tupí) . O exame dos grupos 
sangüíneos e da sensibilidade gustativa à fenil-tio-uréia revelou tratar-se de 
mestiçagem com cêrca de 48% de brancos, 34% de negros e 18% de índios 
(Saldanha, 1962, pág. 757). A componente aborígine é, pois, aí bastante 
superior à que os antropólogos em geral se disporiam a admitir. 
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O território dos Mundurukú é o alto Tapajós, especiahnente 
a área banhada por um de seus formadores, o Cururu. Dos re
manescentes da tribo, uns 1200, a maioria habita as margens 
dêste rio, outros moram em aldeias espalhadas pelas savanas e 
um número menor de permeio com sitiantes civilizados do Ta
pajós. Dêsses três grupos, o segundo é o mais conservador e o 
terceiro naturalmente o mais aculturado. A pesquisa de Murphy 
teve por objeto os dois primeiros. 

Em suas considerações sôbre as mudanças do sistema reli
gioso, Murphy encara o conjunto das crenças e práticas rela
tivas ao sobrenatural não somente como esfera específica, mas 
também - e sobretudo - do ponto de vista de seus vínculos 
com os demais setores da cultura, principalmente com a estru
tura social. E, em vez de preocupar-se apenas com o tipo das 
alterações registradas, procura compreender e explicar o meca· 
nismo da aculturação religiosa com referência ao processo total. 
Além disso, graças ao fato de uma parte dos Mundurukú ter 
estado exposta à catequese católica durante algum tempo no 
século dezenove e, depois, ininterruptamente a partir de 1911, 
êsses índios puderam ser estudados como um dos exemplos mais 
ilustrativos para o conhecimento dos resultados da ação missio-, . nana. 

A primitiva religião mundurukú está em grande parte desin
tegrada, mas de modo algum ocorreu, em igual escala, substi
tuição das crenças e práticas nativas pelas do Cristianismo. Na 
medida em que estas foram aceitas, coexistem com reminiscên
cias do sistéma original, sem que disto resultem, ao que parece, 
graves conflitos de valores. O declínio da religião mundurukú, 
sobretudo no que diz respeito ao cerimonialismo, interpreta-o 
Murphy menos como decorrência da catequese - maciça nestes 
últimos cinco decênios - do ·que como efeito direto de mudanças 
gerais da cultura e da estrutura social em particular. A trans
formação do antigo sistema econômico, gue trouxe os Mundu
rukú para a órbita da indústria extrativa da borracha (razão pela 
qual migram das savanas para a beira do rio), acarreta uma 
progressiva subdivisão das antigas comunidades de aldeia em 
grupos menores, principalmente nas margens do Cururu, onde "a 
família nuclear tende a tornar-se uma unidade social e econô
mica independente" (Murphy, 1958, pág. 11) e onde nem se
quer chegou a existir a casa-dos-homens, o centro tradicional 
da vida religiosa. Dentre os outros fatôres menciona Murphy a 
extinção da guerra e da caça de cabeças, instituições a que 
outrora se ligava tôda uma série de cerimônias. Em grande 
parte, a religião tribal girava, ademais, em tôrno das relações 
entre o homem e o mundo animal. Assim, os núcleos do Cururu, 
ao contrário dos que permaneceram nas savanas, já não têm estí
mulo para perpetuar as práticas religiosas relativas aos animais 
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e à caça, que, aliás, deixou de ter lugar de relêvo em sua eco
nomia. 

Murphy conseguiu pôr em evidência a estreita correlação 
funcional entre a mudança da religião mundurukú e a da socie
dade. Paralelamente com a perda de outras instituições que ga
rantiam a coesão da comunidade de aldeia e que trouxe consigo 
uma progressiva fragmentação do grupo, a atividade religiosa 
coletiva foi sendo, por sua vez, abandonada. Os focos de resis
tência da religião, isto é, as instituições de maior vitalidade são 
as que dizem respeito antes à defesa do indivíduo do que à 
segurança do grupo: o "xamanismo" e a feitiçaria (que o autor 
considera elemento da religião). Na situação primitiva cabia à 
guerra e à caça de cabeças, a par da função de promoverem 
coesão social, a de servirem de válvulas para hostilidades repri
midas. Com a supressão da guerra, essa função catártica veio a 
ser exercida predominantemente pela feitiçaria, que, por isso, pa
rece ter sofrido notável incremento. Por outro lado, a feitiçaria 
se manifesta também como fator de desintegração em virtude dos 
conflitos que gera na comunidade e que resultam na formação 
de pequenas facções, as quais se desagregam da unidade maior 
para se estabelecerem como grupos locais independentes. 

Em seu livro Headhunter,s Heritage (Murphy, 1960), o 
mesmo etnólogo examina mais a fundo a aculturação dos Mun
durukú no tocante ao sistema social e económico. O método que 
emprega é de molde a pôr a descoberto concomitantemente a 
dimensão histórica e a funcional do processo, e a análise siste
mática dêste. Em vez de visar à determinação de relações di
retas e imediatas entre causas particulares e os seus pretensos 
efeitos específicos, é antes conduzida no sentido de mostrar a 
maneira pela qual situações conseqüentes emergem de situações 
antecedentes, umas e outras encaradas como totalidades. A dife
rença entre as aldeias das savanas, menos afetadas pelos fatôres 
de desintegração, e os grupos espalhados pelas margens do 
Cururu, já bastante acaboclados, permitiu ao mesmo tempo sur
preender ao vivo dois estágios da marcha aculturativa. Esta, 
entretanto, não é examinada em seu sentido restrito, enquanto 
simples processo de absorção de elementos culturais europeus, 
mas como um conjunto de transformações sofridas pelo sistema 
de vida mundurukú. particularmente na esfera social, em decor
rência de novas condições eoo~ógicas devidas à presença do 
branco. O método funcionalista, "usado na dimensão da História", 
teve, nesse contexto, o mérito de mostrar, entre outras coisas, 
"que a direção da mudança foi influenciada profundamente pela 
estrutura da sociedade mundurukú; dessa maneira, o sistema so
cial agiu como campo de determinantes plurais, e a mudança 
social derivou daí a sua ordem e regularidade" ( op. cit., pág. 180). 
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Em tempos históricos, a estrutura da sociedade mundurukú, 
a princípio patrilinear e patrilocal, teria sofrido, segundo Mur
phy, uma transformação profunda através da passagem da patri
localidade para a matrilocalidade, induzida pela produção da 
farinha de mandioca para o comércio com os brancos. 1t que a 
manufatura da farinha em maior escala, trabalho cooperativo 
feminino, exigia continuidade e coesão do grupo de mulheres. 
Entretanto, não se há de supor que existe aí uma relação sim
ples e mecânica de causa e efeito. Nota-se todo um jôgo de fenô
menos concomitantes e entrosados. Dentre as repercussões di
retas da residência matrilocal, uma das mais graves foi a perda 
da base territorial dos clãs, que, fragmentando-se pela dispersão 
de seus membros, deixaram de existir como grupos de ação con
junta nos planos económico, político e religioso. Com isso esta
vam minados os alicerces de tôda a estrutura social da tribo, 
vulnerável, daí por diante, à ação dos múltiplos fatôres que 
viriam manifestar-se. Já anteriormente a supressão da guerra e 
da caça de cabeças havia anulado um dos mais eficientes fatôres 
de coesão social e subtraído aos homens ( e isso numa cultura 
de orientação masculina) a principal base para a realização de seu 
ideal de personalidade. E numa fase posterior, o aproveitamento 
do Mundurukú na extração da borracha acelera por fim o colapso 
do antigo sistema social. Isto, porque o trabalho do seringueiro 
para o patrão não se coaduna com a preservação da família 
extensa, nem pode ser conduzido de forma cooperativa, exigindo 
ao contrário um fracionamento do grupo em famílias elemen
tares. Dessa maneira é inexorável a individualização em todos 
os sentidos, cujo resultado último é um profundo depaup~ramento 
cultural e a transformação do índio em caboclo. 

Por várias razões, a tribo aruák dos Terêna do Sudoeste de 
Mato Grosso, a mais popul9sa dêsse tronco lingüístico e talvez 
de tôdas as que existem hoje no Brasil, vem suscitando o inte
rêsse dos etnólogos interessados em aculturação. Dentre êsses 
motivos convém salientar, em primeiro lugar, o fato de se tratar 
de uma tribo que, à entrada na órbita dos brancos, parece ter 
reagido com êxito maior do que qualquer outra aos efeitos da 
destruição biológica, tendo conseguido recuperar ou até mesmo 
ultrapassar o contingente demográfico original. Em segundo, o 
de constituir um dos casos mais expressivos em que uma fase 
anterior de contactos intertribais forneceu uma experiência preli
minar possivelmente propícia à emergência de padrões úteis a 
uma integração, sem maiores conflitos, à estrutura socioeconô
mica regional. Em tf'rceiro, por fim, o de se encontrarem os 
Terêna dos nossos dias em situações de contacto bastante varia-
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das, uns aldeados (em parte junto com remanescentes de tribos 
estranhas ou afins), outros espalhados por fazendas de criação 
de gado, outros, ainda, em ambiente urbano. 

Além das pesquisas sôbre os Terêna atrás referidas ( Alten
lelder Silva, 1949; Oberg, 1949), um estudo de maior enver
gadura focaliza, em época mais recente, o processo de assimi
lação dêsses índios (Cardoso de Oliveira, 1960). O autor aí 
traça de início um longo roteiro pelas fontes bibliográficas antigas 
e modernas, para estabelecer o esquema etnológico necessário 
ao enquadramento da interpretação dos elementos colhidos em 
suas sucessivas expedições à área, e a seguir, em outros tantos 
capítulos, explicar a configuração atual das comunidades terêna, 
as variações socioculturais destas e a sua assimilação à sociedade 
nacional, quer do ponto de vista das principais "faces" ou "dimen
sões" do processo ("aculturação ~ mobilidade"), quer dos seus 
mecanismos. Vários estágios entre os Terêna, somando ao todo 
cêrca de oito meses (em 1955 e 1957), permitiram a Cardoso de 
Oliveira conhecer nada menos do que doze comunidades da 
tribo. A metade do tempo dedicou-a a pesquisa intensiva em 
um dêsses grupos locais, a aldeia de Cachoeirinha, por êle consi
derada uma das mais representativas. 

Na literatura antiga sôbre o grupo Guaná, do qual os Terêna 
fazem parte, as diferentes tribos ("subtribos", na conceituação 
do autor) que o integram ou integravam, são de ordinário trata
dos de forma global, o que tornou indispensável um exame prévio 
dos textos, a fim de se "identificar" a tribo a que se referem os 
vários trabalhos. Ademais, impunha-se uma tentativa de recons
truir a situação intertribal a que os Terêna - e os Guaná em 
geral - estiveram sujeitos durante o período em que os vincula
vam liames simbióticos aos Mbayá-Guaikurú e mediante a qual 
tiveram, antes do encontro com os brancos, uma série de expe
riências aculturativas que, por hipótese, lhes serviriam de plata
forma à posterior reação aos ocidentais. Por fim, para completar 
o quadro, um "perfil" da cultura de origem e um histórico da 
ocupação da área pelos brancos, com destaque dos tipos de re
lações interétnicas em que os Terêna se viram envolvidos. 

Dos fins do século dezoito, época em que os vários grupos 
guaná, outrora habitantes da região do Chaco, se estabeleceram 
no sul matogrossense, até a Guerra do Paraguai, os Terêna tive
ram apenas relações intermitentes com a população dos brancos, 
que não lhes afetaram sensivelmente nem a cultura, nem a estru
tura social. Entretanto, a guerra, provocando extraordinária mo
bilidade espacial, levou a tribo a espalhar-se por um território 
de milhares de quilômetros quadrados, e os Terêna passaram 
então a viver em menor número em suas aldeias do que dis
persos como camaradas pelas fazendas de criação de gado, onde 
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foram submetidos a regime de estreita dependência econômica 
e mesmo de escravidão. Só em fase mais próxima, a partir do 
início do século, as providências da "Missão Rondon", e, logo 
depois, do Serviço de Proteção aos fndios no sentido de se cria
rem reservas indígenas contribuíram de forma decisiva para con
tornar o perigo de dissolução total. Antes que a cultura se desin
tegrasse pela perda de seu substrato social, a maioria dos Terêna 
foi reagrupada em seus núcleos. A par disso, porém, prosseguiu 
em menor escala a destribalização de uma parte dêles, que se 
acha espalhada por numerosas fazendas e por várias cidades do 
sul de Mato Grosso. Entretanto, mesmo êsses índios destribali
zados, em vez de se assimilarem à sociedade regional e com ela 
se confundirem etnicamente, continuam a identificar-se como 
membros da tribo, salvo os poucos que individualmente, pela 
mestiçagem ou pela desorganização familial, tomem rumo diver
so. "A conclusão final a que se chega é que a população Terêna, 
malgrado esteja integrada à estrutura econômica regional, nada 
indica que em futuro próximo venha a ser assimilada pela socie
dade brasileira ou por seus segmentos socioculturais. Talvez 
nem mesmo isso chegue a ocorrer algum dia, se persistirem as 
mesmas condições que têm levado a quase totalidade dessa po
pulação a permanecer aldeada. A assimilação de alguns indiví
duos, geralinente filhos e netos de índios emigrados de suas 
comunidades, destribalizados ou urbanizados, não é suficiente 
para nos permitir diagnosticar a população Terêna, em seu con
junto, como estando em vias de incorporação à sociedade na
cional" ( op. J cit., pág. 153). 

Estriba-se essa conclusão, como, aliás, se depreende do que 
acima foi dito, na "análise dinâmica" ( op cit., pág. 113) de 
aculturação e mobilidade, p~or um lado, e na dos mecanismos 
de assimilação, por outro. Assimilação aqui seria o processo geral 
de incorporação de um grupo étnico por outro através da perda 
da peculiaridade cultural e da identificação étnica anterior; ao 
mesmo tempo, aculturação é conceituada, segundo a formulação 
(não de todo original) de Richard Adams, em têrmos de "mu
dança de costumes de todos os membros de um grupo até o 
grau em que tais costumes servem cada vez menos para distinguir 
êsse grupo social de outros" ( cf. op. cit., ibidem), enquanto mobi
lidade (social), ainda seguindo os passos dêsse autor, se refere 
ao indivíduo que se toma ''membro de outra classe ou grupo 
étnico" (ibidem). A situação dos Terêna aldeados é sobretudo 
com referência aos fenômenos aculturativos, e a dos que moram 
em cidades, aos de mobilidade social e naturalmente também 
física. 

Ora, as aldeias não revelam tôdas a mesma receptividade 
para as mudanças. De modo geral, diminui ela em razão da homo
geneidade étnica e da antiguidade dos núcleos, quase sempre 
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mais vulneráveis na medida em que vieram a constituir-se de 
famílias e indivíduos que viveram maior ou menor período de 
tempo em fazendas de gado. A base disso tomou-se possível 
discernir as condições de resistência e de abandono da cultura, 
face aos fatôres aculturativos inerentes ao convívio com a popu
lação rural da área. Já os Terêna que migraram para a cidade, 
vindos de alguma aldeia - ou, em escala maior, de fazendas de 
criação - se localizam desde logo numa estrutura de classes, enre
dados numa trama de relações sociais às vêzes propícias ao cruza
mento interétnico. Nem por isso manifestam inclinação acentuada 
para perder a consciência do grupo local de onde provêm, a qual 
se sobrepõe mesmo à dicotomia entre protestantes e católicos, tão 
forte no ambiente das aldeias. Tampouco o fato de morarem na 
cidade, onde competem nas lides econômicas com indivíduos de 
outra etnia, os leva a perderem afinal a sua identificação étnica, a 
não ser nas gerações subseqüentes à dos que se urbanizaram, e 
isto através de casamento interétnico ou de desorganização fami
lial. Por si sós, um alto grau de aculturação e a mobilidade, em
bora uma e outra condições para a assimilação, não bastam para 
que esta se complete. 

Quanto aos mecanismos da assimilação dos Terêna, redu-los 
Cardoso de Oliveira à presença de fatôres, segundo a sua termi
nologia, "convergentes", que a favorecem, contrapondo-se aos "di
vergentes", que lhe são contrários. Na primeira categoria inclui: 
!.º) a atração da cidade, com perspectivas de maior remuneração, 
recreação e melhor educação para os filhos; 2.°) o Serviço Militar, 
que, além de novas experiências, proporciona ao jovem uma fonte 
de prestígio pela condição de reservista, a que se liga a idéia de 
mais civiHzaao; 3.0 ) o casamento interétnico e o compadrio; 4.0 ) 

a atividade das nlissões religiosas, católicas e protestantes; 5.0
) a 

participação na política regional ou nacional; 6.0
) o mercado de 

trabalho, como estimulante precípuo da mobilidade social. Por 
seu turno, a categoria dos "fatôres divergentes" abrange: 1.0

) a 
aparência física e o domínio em geral precário do vernáculo; 2. 0 ) 

a falta de documentos indispensáveis à obtenção de empregos 
mais qualificados; 3. 0 ) a ação segregadora e, em certos casos, dis
criminadora (sic) do Serviço de Proteção aos 1ndios; e, por fim 4.0

) 

as "barreiras sociais'', em particular, a dificuldade de se organizar 
fora das aldeias a vida associativa nos moldes tribais (de onde a 
tendência de se confinar a vida social a grupos restritos, princi
pahnente de companheiros de tribo) e o fato de os egressos das 
aldeias se integrare1n em camadas menos favorecidas da socie
dade nacional, que os impede de usufruir as vantagens de 
início esperadas da vida urbana. 

A exposição acima é feita de forma um tanto minuciosa mais 
por caracterizar bastante bem a complexidade de uma situação 
.específica do que como endôsso, sem reservas, da análise apresen-
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tada pelo autor. Não caberia aqui o exame crítico de suas conclu.:. 
sões, que se apóiam num esquema de conceitos relativamente 
complexo e nem sempre claro. 

o o o 

Há· poucos anos, o Centro Latino-Americano de Pesquisas 
em Ciências Sociais, com sede no Rio de Janeiro, concebeu ·um 
amplo projeto de "estudo de áreas de fricção interétnica no Bra
sil". A investigação deverá concentrar-se principalmente sôbre 
situações de contacto entre populações indígenas e determinados 
setores da sociedade nacional em expansão. Por enquanto foram 
selecionados alguns casos típicos, com vistas a uma análise com
parativa: em primeiro lugar, o dos Tukúna, do alto Solimões, qtie 
se encontram presos nas malhas sócio-econômicas do sistema de 
exploração da borracha; em segundo, o dos Asuriní e dos Gaviões, 
no baixo Tocantins, em contacto com o sistema de .coleta da 
castanha; em terceiro, o dos Krahô e dos Xerénte, cujo território 
se encontra em área de atividade pastoril. Da execução do pro
jeto foi incumbido Roberto Cardoso de Oliveira, que iniciou os 
trabalhos pelo estudo dos Tukúna. Além de alguns artigos sôbre 
a tribo, publicou um volume em que caracteriza, para confrontá
los do ponto de vista da "fricção interétnica", o mundo tukúna e 
o dos brancos (Cardoso de Oliveira, 1964). Avêsso a quaisquer 
preocupações de ordem "culturalista", abstém-se de determinar 
e descrever fenómenos propriamente aculturativos, preferindo 
concentrar a atenção no tipo de relações entre os índios e repre
sentantes da sociedade nacional, isto é, no "problema da fricção 
inte~étnica, como um tema de reflexão e de pesquisa de caráter 
bàsicamente sociológico" (pág. 27). "Assentada a idéia básica da 
oposição entre a ordem tribal e a ordem nacional" (pág. 28 ), 
detém-se a examinar a dinâmica das relações interétnicas, desta
cando, de um lado, os fatôres econômicos e políticos através .dos 
quais a emprêsa seringalista exerce o seu poder sôbre a popu
lação indígena e, de outro, os elementos estruturais da sociedade 
tukúna responsáveis pelos entraves que marcam as relações entre 
o nativo e o explorador econômico. Devido a estas relações, -que 
se concretizam na integração dos índios no sistema mercantil, .5ão 
êstes obrigados a uma ampliação de seu conceito de valor -.eoo
nômico dos bens produzidos, que outrora tinham sempre apBRas 
valor de uso e que agora têm também, e em parte exclusivamente, 
de troca. Mais ainda, o produto de maior valor .de troca - a 
borracha -, que para o Tukúna não tem valor de uso ·e, por -con
seguinte, nenhum lugar na cultura tribal, devia, por .isso mesmo, 
exercer influência revolucionária no uníverso indígena, consti
tuindo, ao mesmo tempo, a ponte de ligação entre o mundo :do 
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índio e o dos brancos. Todavia, apesar do trauma geral da cul
tura tukúna,. os valores tradicionais continuam fornecendo ao 
índio as balizas para o seu comportamento e os pontos de refe
rência para a sua concepção de vida. É que "a sociedade indí
gena, longe de se 'mercantilizar', reteve, ao contrário, seu caráter 
tribal" ( op. cit., pág. 79). 

A situação ecológica dos Tukúna, que está à base das relações 
ec@nômicas e sociais com os brancos, não é, no entanto, uniforme. 
Há, de um lado, os índios de beira do rio, mais independentes e 
sob a tutela mais imediata do Serviço de Proteção aos lndios, e 
de· outro, os índios dos igarapés, inteiramente sujeitos ao jugo 
económico das emprêsas. Ao contrário daqueles, êstes últimos 
dependem, em tudo e por tudo, das imposições do sistema do 
"barracão", o entreposto comercial do seringalista, que os con
trola e os mantém numa dependência tal que o autor chega a 
sugerir, para caracterizar-lhes a situação, o símile de "nação 
ocupada'' ( op. cit., pág. 48). Mas também a sociedade dos bran
cos não é homogênea. Constitui-se de duas classes em conflito 
potencial, a do seringalista e a do seringueiro. Em face do Tu
kúna, entretanto, apresenta-se como unidade, e para ela o índio 
se torna ·"um símbolo do atraso e do baixo padrão de vida re
gional" (pág. 104). É uma situação que, segundo o autor, tende 
a ·modificar·se . com "o fortalecimento da classe trabalhadora e o 
desmascaramento dos grandes proprietários e atuais líderes polí
tioos ,do alto Solimões" (ibidem). Ao que parece, a oposição entre 
os . ,grupos étnicos persiste com todo o vigor nos igarapés, ao 
passo que na beira do rio a oposição entre as classes vai ga
nhando terreno em detrimento daquela. É claro que a progres
siv:a obliteração da consciência étnica pela de classe favorece a 
destribalização e a assimilação, que, no entanto, não pode dei
xar de ser frustrada na medida em que o "caboclo'', isto é, "o 
Tu,kúna transfigurado pelo contacto do branco" (pág. 80), ou seja, 
"o Tukúna vendo-se com os olhos do branco', "como intruso, 
in~olente, traiçoeiro, enfim como alguém cujo único destino é 
trabalhar para o branco" (ibidem), precisa voltar-se constante
mente para os :valores da cultura tribal, a única em condições de 
lh~ proporcionar um sentido de vida. Ainda mais porque o serin
gueiro branco persiste em discriminá-lo como ser de categoria 
inf,~ior. Talvez seja esta a razão pela qual os Tukúna, como já 
not9u Ni.muendajú ( 1952, passim), conservaram relativamente in
taçtfl, a sua çultura não-material, resistindo, inclusive, à ação 
sistemática da ·catequese cristã . . . 

o o o 

. · Ao que se vê, é de tal modo sinuoso, para não dizer tor
tuoso, o roteiro pelos estudos de aculturação do gentio brasileiro 
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que não há como nêle divisar qualquer linha de orientação ou 
diretriz. ~ fácil verificar que não houve propriamente uma evo
lução dêsses estudos no sentido de desenvolvimento progressivo 
e regular, mas antes de mais nada uma seqüência fortuita de 
empreendimentos isolados, sem relação entre si e sem que os 
diferentes autores tomassem sequer conhecimento da colocação 
dos problemas ou dos resultados implícitos nos trabalhos dos 
que os precederam. Tampouco se hão de encontrar critérios satis
fatórios para uma apreciação conjunta dêsses trabalhos, tão hete
rogêneos de todos os pontos de vista, que possibilitem um ba
lanço que sirva de plataforma a um curso menos assistemático 
das pesquisas no futuro. 

Apesar de tudo, porém, a resenha feita permite entrever 
alguns dos problemas nucleares a reclamarem maior atenção e 
mais detido exame, a fim de se precisar melhor, quer o nexo 
causal, direto ou indireto, entre os fatôres aculturativos e os seus 
efeitos específicos ou gerais, quer a alteração dêsses efeitos em 
determinadas condições. Por outras palavras: em que pêse à 
diversidade de perspectivas em que se colocam os autores que 
acabamos de passar em revista, ao caráter circunstancial e frag
mentário de grande parte dos dados em que muitos dêles ba
seiam as suas conclusões, à maneira assistemática do tratamento 
que não raro dão aos problemas, e a outras deficiências - evi
dentemente inevitáveis quando não se trata de um amplo plano 
de pesquisas integrado e com diretrizes uniformes - cumpre 
reconhecer *que o conjunto de suas contribuições tem o valor 
incontestável de não somente avivar a consciência dos limites 
da uniformidade do processo aculturativo em sua expressão con
creta, como ainda o de tornar legítima a indagação pelas causas 
que presidem às variações, quer pelas que são inerentes à estrutura 
dos respectivos sistemas socioculturais nativos, quer pelas de 
ordem ecológica e histórica, tão díspares nas diferentes situações 
de contacto entre as culturas indígenas do Brasil e a civilização.7 

Traçado o panorama geral dos estudos, o passo seguinte será 
o de focalizar algumas das tribos ou regiões que, pela existência 
(fortuita, sem dúvida) de contribuições de cunho mais ou menos 
monográfico ou pela possibilidade de coordenar dados bastante 
coerentes entre si, nos permitem caracterizar em forma de síntese 
o processo aculturativo de determinadas tribos ou grupos de tri
bos, quer para as respectivas culturas como um todo, quer com 

7. Se, por um lado, é arbitrária a delimitação do territ6rio nacional 
como âmbito geográfico para um estudo comparativo do problema, por 
outro a multiplicidade de f enômenos que nêle se deparam é de tal ordem 
que em parte alguma do mundo se tomam a encontrar pressupostos igual
mente propícios para a sua compreensão. 
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referência a alguma de suas esferas principais. Para tanto, esco
lher-se-ão de preferência, como ângulo de visão, os aspectos que 
marcam mais fortemente , o~ l((~pectivos estilos de cultura. Em 
capítulos ~ubseqüentes ,çidoJar-se-á outra perspectiva, passando em 
revista as várias esferas culturais, já não com o intuito de chegar 
a uma compreensão global das mudanças de determinada confi
guração, mas com o de discernir reações similares e diferenciais 
através do confronto de tribos e situações. Na medida em que 
nos valermos de "monografias" tribais, só poderá tratar-se, é óbvio, 
de obras mais ou menos compreensivas que tenham sido elabo
radas com vistas ao problema da mudança cultural, e que, sem
pre que possível, serão complementadas por ensaios e artigos 
sôbre os respectivos grupos. Por enquanto, como vimos, são pou
cas as populações a borígines do Brasil para as quais o etnólogo 
dispõe de estudos dessa natureza - Guaraní, Mundurukú Tene
tehára e Terêna - trabalhos que, ademais, têm o inconveniente 
de não apresentar uniformidade quanto ao método, nem quanto 
aos aspectos do processo aculturativo que mereceram especial 
interêsse por parte dos pesquisadores. Assim mesmo, o seu con
fronto abre perspectivas para a colocação de novós problemas. 
O material sôbre uma das áreas de ·aculturação intertribal, a do 
alto Xingu, embora longe de satisfatoriamente explorada, nos 
servirá para a análise de aspectos significativos de um caso pe
culiar em que a presença do branco foi precedida por longa e 
intensa experiência de aculturação entre populações indígenas, as 
quais, não obstante, resistiram a uma assimilação recíproca e, por 
conseguinte, se firmaram em sua primitiva pluralidaâe étnica. 

/ 
I 
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CAPÍTULO II 

Aspectos e Problemas Etnológicos d~ 
Uma Área de Aculturação Intertribal: 

O Alto Xingu 

Existe no Brasil indígena uma série de regiões em que tribos 
de cultura e língua diferentes entraram em contacto mais ou 
menos regular, influenciando-se umas às outras e estabelecendo 
entre si um sistema de relações relativamente pacíficas. O ter
ritório dos formadores do Xingu, no Brasil Central, costuma ser 
mencionado como exemplo clássico de uma área de aculturação 
intertribal. Uma das mais conhecidas é também a da Guiana bra
sileira, onde se processa intenso intercâmbio cultural principal
mente entre grupos karíb e aruák. Outra é a da savana norte
amazônica, "Onde grupos xirianá mantêm contacto com grupos 
karíb. Outra a do Rio Negro, onde a aculturação se verifica entre 
tribos aruák, tukáno e makú. Mais para o sul, pode-se destacar, 
por exemplo, a bacia do Guaporé, em que populações de filiação 
tupí influenciaram várias pequenas tribos de classificação incerta; 
por fim, uma parte da bacia do Paraguai, ao sul do Pantanal 
mato-grossense, onde os Kadiwéu impuseram por longo tempo a 
sua hegemonia aos Terêna e a outras subtribos guaná.1 

Não vamos passar aqui em revista tôdas essas áreas, das 
quais cada uma tem, aliás, o seu cunho peculiar. Em umas, a 
situação que se estabeleceu é de estratificação étnica; em outras, 
as relações interétnicas se dão em sentido antes horizontal, isto 
é, sem predomínio nítido de uma tribo sôbre as demais. O exem
plo que se examinará neste capítulo, o alto Xingu; pertence à 
segunda categoria. Trata-se de um território em que o convívio 
de tribos aloglóticas, sem levar à constituição de uma unidade 
política ou de um "estado" com poder central, obliterou em grande 
parte as primitivas diferenças de cultura. Além de grupos repre
sentantes das quatro maiores famílias lingüísticas dó Brasil -

1. Para outras áreas de aculturação intertribal veja-se Galvão, 1960. 
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Tupí, Aruák, Karíb e Jê -, encontrou-se ali um grupo de idioma. 
isolado, os Trumái, todos êles partilhando de um fundo cultural1 

t:!Omum, mas cada qual, assim mesmo, ainda portador de um patri-· 
mônio próprio bastante diferenciado para não perder de todo a 
sua identidade de origem, e cada qual falando a sua primitiva 
língua. É com referência à sua unidade e pluralidade cultural 
que nos interessa examinar um pouco mais de perto essa área~ 
Não se poderia, é óbvio, tratar de uma discussão sistemática dos 
problemas capitais que essas tribos colocam ao etnólogo; o que· 
se tem em mira é apenas pôr em relêvo alguns aspectos pelos 
quais se denunciam as tendências de homogeneização cultural e· 
de caracterizar os mecanismos pelos quais se mantém um modus 
vivendi que se veio constituindo no decorrer das gerações. Além 
disso, convirá indagar por fim, na medida em que o permite o 
material disponível, qual a maneir~ de as tribos do alto Xingu, 
em virtude de suas experiências aculturativas anteriores, reagirem 
à presença de elementos- culturais do mundo civilizado. 

Há muito tempo gue os etnólogos perceberam que essa re
gião se distingue das demais por uma série de problemas espe
cíficos de pesquisa. Alguns dêles foram formulados com bastante 
precisão por Fritz Krause em 1936 com o objetivo de mostrar a 
necessidade de se passar da fase dos levantamentos gerais para 
uma investigação sistemática e intensiva das culturas que ali se 
encontram ( Krause, 1937). Decorrido mais de um quarto de sé
culo, continua aberta a maioria das questões mencionadas por 
êsse autor, embora não se possa negar que o conhecimento da 
área tenha feito bons progressos. Grande parte daquelas questões 
tem relação direta com o nosso tema, razão pela qual parece con
veniente mencioná-las e discuti-las aqui, pelo menos no tocante 
aos aspectos que nos interessam mais de perto. 

Em primeiro lugar, o problema da distribuição geográfica 
das tribos e da mobilidade espacial das aldeias desde os fins do 
séGulo passado. O exame dessa mobilidade permitiria tirar con
clusões mais seguras sôbre a ecologia intertribal. Krause menciona 
duas tribos que haviam mudado o seu território depois de 1884: 
os Trumái e os Bakairí. 

Derrotados e acossados pelos Suyá, os sobreviventes dos 
Trumái abandonaram temporàriamente o seu território à margem 
direita do Culuene, logo abaixo da embocadura do Culisevo, pas
sando o pequeno grupo a morar sucessivamente perto de outras 
tribos, que lhe davam proteção, até que, em 1931, Petrullo os 
encontrou mais para os lados do Batovi, onde possivelmente, 
conjetura Krause, procuravam viver isolados, à margem das de
mais tribos. Sabemos que de então para cá passaram por novos 
deslocamentos. Encontrei os seus últimos representantes na área 
do Culuene, junto à lagoa de Crenhenhé, onde os visitei em 1958. 
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Krause relaciona a decadência da tribo não somente com as der
rotas a ela infligidas pelos Suyá, mas também com mudanças 
desencadeadas pelos primeiros brancos que passaram pela região: 
·''A catástrofe que desabou sôbre os Trumái, além de ser pro
vocada pelas lutas com os Suyá, o foi também, por certo, pelas 
quatro grandes expedições alemãs de 1884 a 1899, como uma 
das conseqüências indiretas do contacto dessas tribos da "Idade 
.da Pedra" com a civilização européia. A importação de machados 
de ferro pelos europeus destruiu o monop6lio dos machados de 
·pedra dos Trumái, que a seguir entraram numa relação de ser
vitude com os seus antigos fregueses" (Krause, 1937). Somente 
·quando dispusermos de uma análise funcional da instituição do 
comércio E-ntre as populações da área, ainda por fazer-se, é que 
teremos elementos suficientes para avaliar o alcance da suges
tiva explicação proposta por Krause e que adiante será examinada. 
Antes d e mais nada, cumprirá determinar de que maneira e até 
que ponto o comércio intertribal dos xinguanos se relaciona com 
a especialização industrial de cada grupo, uma vez que, além 
de produtos monopolizados, aparecem no mercado também outros, 
normalmente produzidos por qualquer uma das tribos. Nas duas 
viagens que fiz ao alto Xingu, em 1957 e 1958, não tive condições 
p ara empreender êsse estudo, e as reiteradas descrições dêsse 
comércio existentes na literatura são demasiado incompletas para 
u ma interpretação satisfatória da instituição. Alguns aspectos do 
problema, en~retanto, podem ser discutidos. 

O caso dos Bakairí é diferente. Até o último quartel do sé
culo passado a tribo se dividia em dois grupos, os "mansos'', esta
belecidos n1ais para oeste, junto dos rios Nôvo e Paranatinga, e 
os "bravios", na região dos formadores do Xingu. Não manti
nham relações entre si. O contacto foi restabelecido por inter
·médio das expedições de von den Steinen, cujo principal infor
mante, e companheiro de viagem ao Xingu, foi o Capitão Antônio, 
<la aldeia do Paranatinga. Fascinados pelas riquezas do mundo 
civilizado, os Bakairí xinguanos voltaram a sua atenção para os 
lados do ocidente, onde podiam obtê-las com maior facilidade e 
onde mais tarde se fundaria o Pôsto Indígena Simões Lopes, que 
afinal veio a atrair todos os Bakairí "bravios" ao convívio com 
seus irmãos de tribo semi-aculturados. Assim, há alguns decênios 
deixaram de existir Bakairí no alto Xingu, e os remanescentes estão 
todos reunidos naquele pôsto à margem direita do Rio Paranatinga. 
Vários aspectos de sua situação cultural recente foram descritos 
por M. Schmidt ( 1929), Saake ( 1952) e Oberg ( 1948; 1953). 

Quanto aos deslocamentos de aldeias no interior dos respec
tivos territórios tribais, Krause se refere a dois exemplos: o dos 
Kamayurá, que reuniram várias aldeias menores em duas maiores, 
e o dos Mehináku, que em 1931 fundaram uma aldeia nova na 
margem direita do Culisevo, explicando a mudança pela neces-
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sidade de abrirem roças novas. Muitos movimentos dessa ordem 
foram registrados nestes últimos anos. Krause salienta o interêsse 
que o exame sistemático da mobilidade dos xinguanos com relação 
à lavoura teria para o problema da manutenção de aldeias perma
nentes em áreas de cultivo pelo sistema de roças. Em época 
recente, o assunto foi discutido principalmente por Carneiro 
( 1960; 1961). Analisando em especial o caso dos Kuikúro e o dos 1 

Waurá, que nos últimos 90 ou 100 anos reconstruíram várias vêzes 
as suas aldeias, mas sempre nas imediações do sítio anterior, chega 
à conclusão de que o sistema de cultivo da terra aliado ao tamanho 
das comunidades não provoca uma exaustão do solo tal que 
obrigue as tribos a se deslocarem de uma área para outra. É um 
resultado significativo para uma das questões que nos preocupam 
no contexto do presente estudo, saber até que ponto a mobi
lidade espacial na região do alto Xingu e as suas conseqüências 
para as relações intertribais poderia·m ser interpretadas em têrmos 
ecológicos e atribuídas a uma pressão demográfica condicionada 
pelo regime de vida econômico. 

Questão correlata é, como lembra Krause, a da antiguidade 
do povoamento do território pelas tribos lá encontrádas pelos pri
meiros exploradores. E por onde teriam entrado os diferentes 
grupos? "Para os Bakairí parece tornar-se cada vez mais certo que 
imigraram pelos lados do oeste, talvez da região do Arinos" 
( Krause, 1937). Para os Trumái, von den Steinen ( 1892, pág. 60) 
e Ehrenreich ( 1906, pág. 641) haviam admitido como possível 
a proveniência do Chaco. Há poucos anos, uma discussão do 
problema da época da ocupação e das rotas migratórias, empreen
dida com maior amplitude, mas baseada quase que exclusiva
mente no exame da cultura material dos xinguanos em comparação 
com a de outras tribos, vizinhas e de regiões mais remotas, 
constituiu a tese de doutoramento, em parte ainda inédita, de 
Gerhard Baer, apresentada à Universidade de Basiléia ( Baer, 
1960, ms.; 1964). O resultado, obtido em grande parte (como 
não podia deixar de ser) pelo método de análise histórico-cul
tural, não prescinde de caráter altamente hipotético, o que o 
próprio autor acentua repetidas vêzes. Apesar dessa ressalva, é 
de interêsse notar a época sobremodo recente do povoamento 
que Baer se vê levado a inferir dos fatos analisados e que, à vista 
da relativa homogeneidade cultural da área, não somente cons
tituiu surprêsa para o próprio autor, como deverá contrariar tam
bém a expectativa de quantos até hoje se tenham ocupado com 
o assunto. Em síntese, a conclusão a que chega é a seguinte: 
"'Diante de tudo o que se mencionou, é permitido supor que 
êsses grupos foram seguindo o Xingu acima antes de os Yuruna 
se dirigerem para o curso médio do Xingu, isto é, portanto pro
vàvelmente no decorrer do século XVII. Mas à região das nas
centes essas tribos por certo não terão chegado antes do século 
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XVIII, em parte mesmo, como devemos admitir em espeC'iai para 
os Camayurá e os Trumái, não antes do fim du sf.c-1.uo XVIII. 
A imigração dos Aruák para a região das nascentes do X.ingu, 
pelo lado de oeste, ter-se-á dado, por conseguinte, entre os sé
culos XVII e XVIII, a dos Baccairí orientais talvez por volta dessa 
mesma época." ( Baer, 1960.) Diante do imprevisto de tal resul
tado, o etnólogo suíço indaga a que causas se haveria de atribuir, 
então, wna aculturação intertribal tão intensa e rápida, que se 
teria verificado no espaço de apenas 200 a 300 anos. Em sua 
opinião, poderiam ser três: em primeiro lugar, as diferenças ori
ginàriamente não muito consideráveis entre os vários grupos lin
güísticos no tocante ao patrimônio e ao nível culturais; em se
gundo, as numerosas possibilidades de contacto e de aculturação 
recíproca que as tribos tupí, karíb e aruák já tiveram em época 
anterior à de sua chegada à área; em terceiro, por fim, a supe
rioridade numérica das vizinhas tribos jê, que, pelas ameaças 
que representavam para as tribos da região, as teriam obrigado 
a um convívio mais estreito. Pesquisas futuras poderão ou não 
confirmar a cronologia de Baer; de qualquer modo, as causas que 
sugere como possível explicação do intenso intercâmbio de ele
mentos culturais foram por certo tôdas elas atuantes em maior 
ou menor grau. Quanto ao isolamento da área como um dos fa
tôres responsáveis pelo fenômeno, a sua importância é de há 
muito ponto pacífico. O que resta elucidar melhor é sobretudo 
o problema dos contactos de conseqüências aculturativas ante
riores à chegada das tribos ao alto Xingu. Caso se venha a con
firmar, por,, exemplo, que os Aruák foram para ali vindos da 
região noroeste da América do Sul e os Karíb do território das 
Guianas, duas áreas que já Ehrenreich ( 1905, pág. 61; 1906, pág. 
671 ) caracterizou como centros ou regiões de aculturação (e entre 
as quais por sua vez teria havido migrações) , teremos dado tal
vez wn passo decisivo nesse sentido. - No tocante às circuns
tâncias favoráveis à homogeneização surgidas na própria área, 
duas condições são reconhecidas de larga data como essenciais 
e foram também destacadas por Krause: as relações relativamente 
pacíficas entre todos os grupos e o sistema peculiar de comércio. 
( Krause, 1937. ) Outras devem ser acrescentadas, como, por exem
plo, a exogamia como instituição aceita, embora não obrigatória, 
e a realização de competições esportivas e festas religiosas em 
âmbito intertribal. 

Sôbre os elementos comuns e os aspectos distintivos das cul
turas xinguanas possuímos docwnentação relativamente boa, mas 
ainda insuficiente. Poderiam ser precisados de modo satisfatório 
somente se houvesse descrições mais completas de cada uma delas. 
E algumas já estão extintas ou à beira da extinção. Em certa 
medida talvez seja viável a reconstituição da cultura material e 
da tecnologia através do estudo de coleções recolhidas aos mu-
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seus, tarefa que Krause ( op. cit.) considera necessária e que, 
aliás, em parte, êle próprio empreendeu com muita perícia em 
sucessivos trabalhos. Mas é claro também que, entre outras coisas, 
a instituição do comércio intertribal torna impossível que se re
gistre sem mais nem menos como pertencente à cultura de deter
minada tribo todo objeto que se tenha encontrado em poder dela. 
~ a êste respeito que peca a maioria dos trabalhos mais antigos. 
Idéias religiosas e mitos são conhecidos só de alguns grupos, e 
em geral de forma demasiado fragmentária, de modo que a com
paração não autoriza ainda muitas afirmações sôbre o grau de 
uniformidade atingido neste setor. No campo da organização so
cial, o estudo comparativo foi tentado principalmente para os sis
femas de parentesco. Empreendeu-o Eduardo Galvão, que che
gou à conclusão provisória "de que o número de identidades entre 
vs sistemas de parentesco das tribos do Xingu é maior que o de 
dissemelhanças" (Galvão, 1953, pág. 40); com a necessária res
salva de que uma conclusão definitiva não é possível por en
quanto, descreve "um tipo uniforme que se caracteriza pela bila
teralidade, extensã~ de têrmos, residência bilocal e patrilocal, 
evitação entre sogro-genro, sogra-nora e cunhados, relações de 
aproximação entre primos cruzados, poliginia simples e sororal, 
e levirato. Negativamente, pela ausência de metades, sibs ou 
outros subgrupos sociais, localizados ou não. A unidade sócio
econômica é a família extensa." (Galvão, loc. cit.) 

Krause menciona um "grande problema científico" ainda não 
resolvido, o de determinar "qual a contribuição que as diferentes 
tribos ou grupos de tribos prestaram para a cultura comum"; 
declara que todos os esforços que dedicou à "província cultural 
da região das nascentes do Xingu" convergiram para êsse objetivo, 
mas ao mesmo tempo é levado a confessar que sem a realização 
de novas pesquisas de campo não chegaremos a "resultados defi
nitivos" ( Krause, 1937). As investigações feitas de então para cá 
já permitem visão mais clara, ainda que longe de satisfatória. 
Assim, torna-se cada vez mais provável que o jôgo do yawarí, 
de tão grande relêvo no sistema das relações intertribais, tenha sido 
ali introduzido pelos Trumái (veja-se, p. ex., Galvão, 1953, pág. 
10 ), e quanto à proveniência de muitos elementos da cultura mate
rial a análise de Baer ( 1960; 1964) fornece resposta, se não "defini
tiva'', pelo menos bastante aceitável. 

Por fim, os dados sôbre a influência do contacto com o 
mundo dos brancos, que há uns trinta anos se resumiam ainda 
nas informações de M. Schmidt e em algumas notas de Hinter
mann e Petrullo ( cf. Krause, 1937), começam a tornar-se bastante 
~onsistentes para uma primeira definição das tendências gerais 
do processo. Infelizmente é certo também que a irrupção dos 
representantes de nossa civilização no horizonte cultural dos xin
guanos perturbou consideràvelmente não apenas o sistema tra-
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dicional das relações intertribais, mas ao mesmo tempo a con
tinuação normal do processo de aculturação recíproca, de modo 
que êste já não pode ser conhecido em sua dinâmica peculiar, 
mas, quando muito, reconstituído de forma precária através de 
seus efeitos. Uma das transformações mais profundas dêstes últi
mos decênios foi, por certo, a ruptura do relativo equilíbrio demo
gráfico entre as tribos ou aldeias, em conseqüência da qual se 
modificaram também os fatôres de aculturação entre as várias 
populações da área. A êste respeito basta mencionar o fato de 
que os resíduos de certas tribos tão dizimadas que já não con
seguem manter aldeias próprias se incorporaram a grupos mais 
numerosos, onde naturalmente passaram a constituir um contin
gente até certo ponto à margem da população principal. 

Qualquer tentativa de compreender a aculturação intertribal 
dos índios do alto Xingu, que tenha em vista uma explicação do 
processo e dos seus resultados, esbarra desde logo com uma série 
de entraves. Como vimos, são três as dificuldades principais. Em 
primeiro lugar, ignoramos em grande parte o patrimônio cultural 
das diferentes tribos no momento em que entraram em contacto 
recíproco, e não será possível reconstituí-lo senão de forma bas
tante precária; em segundo, os dados disponíveis, mesmo os rela
tivos à última fase, ou seja, desde as expedições de Karl von den 
Steinen aos nossos dias, são demasiado fragmentários para que 
se possa apreender satisfatoriamente a dinâmica das mudanças 
ocQrridas; e, por fim, não possuímos sequer monografias etnográ
ficas de tôdas as tribos em seu estado atual. Apenas sôbre os 
Kamayurá e os Trumái se publicaram até o presente estudos mais 
extensos, compreensivos e sistemáticos, que fornecem uma ima
gem mais integrada das respectivas culturas. Os trabalhos rela
tivos aos outros grupos ou se referem a questões particulares ou 
se limitam a notas ocasionais colhidas em visitas de pouca du
ração. E em conseqüência do declínio demográfico dos últimos 
decênios, vários dêles estão extintos ou de tal modo reduzidos 
que já não há esperança de se obter um conhecimento sequer 
sofrível de seus sistemas culturais. 

O exame, ainda que superficial, da literatura etnológica sôbre 
o alto Xingu revela desde logo, entre outras coisas, a nossa igno
rância quase total da cultura dos Suyá. Se estivéssemos menos 
mal informados sôbre essa tribo jê, teríamos por certo elementos 
mais seguros para o conhecimento da natureza do processo de 
aculturação que se vinha realizando entre as populações da área 
e cujo desenvolvimento natural foi interrompido ou, ao menos, 
perturbado pela emergência de novos fatôres com a chegada do 
branco, desde o último quartel do século dezenove. Em sua pri
meira expedição, no ano de 1884, Karl von den Steinen teve um 
contacto de poucos dais com os Suyá, visitando-os em uma de 
suas aldeias à margem direita do Xingu, logo abaixo da embo-
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cadura do Suiá-Miçu. Tôdas as notícias posteriores sôbre a tribo, 
em geral vagas, eram apenas indiretas, recebidas por intermédio 
de outros índios, até que, em 1959, já bastante dizimados, entra
ram afinal em relações pacíficas com representantes do mundo 
civilizado.2 De ~ntão para cá estiveram com êles vários etnólogos 
(como Harald Schultz em 1960 e Amadeu Duarte Lanna em 1962 
e 1963), cujas observações entretanto, salvo algumas notas de 
Schultz ( 1962 a, 1962 b ), não foram ainda publicadas.2ª. 

Como quer que seja, os escassos dados contidos nas fontes 
não deixam dúvida quanto ao fato de que os Suyá, que, pelo 
menos desde os dias de von den Steinen, viveram em pé de 
guerra ora com algumas, ora com tôdas as outras tribos do alto 
Xingu, estiveram outrora integrados na área, provàvelmente por 
um período de tempo considerável. Do contrário não se com
preenderia a existência, em sua cultura, de tão elevado número 
de elementos característicos da área e não compartilhados pelos 
demais Jê, embora evidentemente uma parte dêsses elementos -
como, por exemplo, a cerâmica - lhes possa ter sido transmitida 
por mulheres raptadas e prisioneiros de guerra. O inventário cul
tural contém grande número de itens que confirmam essa asser
ção. Entre êles figuram os seguintes: o tipo de habitação gene
ralizado na área, banquinhos ornitomorfos ( von den Steinen, 
1886, pág. 206), canoas de casca de jatobá ( von den Steinen, 
op. cit., pág. 218), a técnica da preparação da mandioca ( inclu
sive o uso do beiju, cf. von den Steinen, op. cit., pág. 222),, a 
fabricação do sal de aguapé (usado também por êles, segundo 

2. ~ verdade que Hintermann ( 1926 a, pág. 8) afirma ter visitado os 
Suyá em 1924, mas de seu relatório de viagem ( 1926 b ) se depreende que 
não estêve com nenhum grupo da tribo. ~ por isso que se contenta com 
alguns informes muito sumários sôbre ela. Refere terem pràticamente ani
quilado a tribo dos Trumái, os quais, já não tendo aldeias próprias, habi
tavam algumas cabanas junto aos Nahukwá, que os tratavam como ilotas 
( cf. também Vasconcelos, 1945, pág. 77, e Luís Tomás Reis, apud Vas
concelos, op. cit., pág. 112). Na época, tôdas as demais tribos da área 
mantinham entre si relações pacíficas, opondo-se aos Suyá, que lhes rapta
vam mulheres e crianças. Estas eram submetidas às mesmas deformações 
físicas que os Suyá praticavam em seus próprios filhos. 

2a. Durante a revisão das provas tipográficas chega-me às mãos um 
trabalho de H. Schultz sôbre as suas observações entre os Suyá ( 1961-1962). 
Está no volume XIII da Revista do Museu Paulista, que saiu do prelo em 
agôsto de 1964. No final do artigo (págs. 331-332), o autor arrola os ele
mentos culturais por êle encontrados entre os Suyá, muitos dos quais carac
terísticos da área do alto Xingu. O conjunto reforça a hipótese, adiante 
aventada, de que os Suyá tiveram outrora contactos bastante intensos e 
prolongados com as demais tribos. 
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informação pessoal de Harald Schultz, não com'o' condimento, irias 
como petisco, em pequenas doses), a pesca d0 timbó (filmada 
por Schultz ), a flecha sinaleira com caroço de túctim perfuràdo 
( von den Steinen, op. cit., pág. 209), as toucas de plumas, os d~~
demas e outros enfeites de penas. Von den Steinen os viu cóm 
~ordões de cintura feitos de discos "de pedra" (?) é côm colares 
de pedaços de concha quadráticos ( 1886, pág. 210). Encontrou 
entre êles também o ornamento do meréxu ( ep. 'cit., pág. 205 e 
fig. à pág. 213). Além disso, Amadeu Lanna:' ·verificou a ~râtíca 
do hukáhuká (luta livre), a existência da '~casa das flautas, e 1d,a 
flauta diakuí (igualmente aí tabu para as mulhetes) e, na esfera 
social, relações evita tivas entre genro e sogros, bem ·como entre 
cunhados. Para a quase totalidade dêsses element<:>s · não há com'o 
duvidar de que a sua fonte são as culturas vizinhas do alto Xingti. 

Não é menos certo, por outro lado, que os Suyá mantiveràm 
certas características - umas de sua cultura•' ·original, outras de 
proveniência estranha - que não se encontram" nas .demais tribos 
da área. Por exemplo: o grande disco labial dos homens ( von 
den Steinen, 1886, pág. 207) e a espiral ·de fôlha . de palmeira 
nos lóbulos auriculares como adôrno masculino ,e feminino { von 
den Steinen, op. cit., pág. 205), a tonsura .~os hoQlens na parte 
anterior da cabeça (pág. 207), o costume de dormirem de prefe
rência sôbre esteiras, servindo-se de um 

1

pedaço ~e pau ,como 
travesseiro (pág. 205) e, segundo Schultz 

1
( ~~~:2 a, p~g. 5 )., a 

divisão da tribo em duas metades, cada qual com s~u chef~ .. 
7 
~s 

mulheres não conhecem o ulúri ( von den Steinen, 1886, pág. 326). 
Ao passo que as demais tribos do território, '~~ , Piedic;la em-. q11e 
estamos informados, se abstêm .tôdas de comer caça de pêlo, ~om 
exceção do macaco e da paca, os Suyá, ( copsoaµte informação 
pessoal de H. Schultz) fazem caça tambérp a .. outros ariirp~is, 
entre êstes a capivara e o- veado. Outras ~if~renças .. assinaladàs 
pelo mesmo pesquisador s.ão o uso da canoa de tipo jurúna ao 
lado da de casca de jatobá ( inf. pessoal) e . ~ C.on,fecção de . r~des 
de dormir enodadas da entrecasca de um.a ' palineira ( Séhtiltz, 
1962 a, pág. 26), provàvelinent~ buriti. Da mitologia . suyá nada 
se publicou até hoje; pode-se adiantar, entie~.a:iito, que os te~tos 
colhidos por A. Lanna parecem não ter mµita coisa em comum 
com os mitos de outras tribos do alto Xingu. i;;stes e outros qarac
teres diferenciais poderiam à . primeira . vista . i~dicar que ª· tribo 
teve convívio menos prolongad<? com o contu.nto .das populaçç>es 
da área, mas podem muito bem ser tomadas como indício de que 
os Suyá tenham talvez revelado persistência cultural maiôt do 
que os grupos restantes. Em todo caso, pelo que· vimos, as rela
ções foram bastante intensas para transformar-lhes' consideràvel-
mente o acervo de técnicas e padrões. · .I' ,, · . . · ':. · 

Ao propor a denominação de "án~a dó ulurif' ·para· o territ6rio 
do alto Xingu, Eduardo Galvão, baseando-se' em dados indiretos 
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(de informantes; kamayurá e trumái), manifesta a opinião de que 
o~Suyá "poderiam· .... ser considerados elementos marginais dessa 
área, embora·. se · localizem já acima da confluência dos forma
dores do Xingu~' (Galvão, em Carvalho et al., 1949, págs. 47-48). 
Diante do que:: acaba de ser visto, justifica-se plenamente essa 
atitude. Se tomamos- como critério principal a integração da tribo 
n~ sistema de' relações interétnicas, e não a presença ou ausência 
de; tais ou quais.; elementos culturais, não parece haver dúvida 
de:. que os Suyá devem antes ser incluídos do que excluídos da 
área .. Neste caso~. porém, o ulúri, que, como vimos, as mulheres 
da. tribo não· usam, deixaria de servir como elemento-símbolo re
presentativo da: área como um todo. Deveria então ser substituído 
por·· outro, come,~. por exemplo, pelo padrão do meréxu, o tão 
característico: motivo ornamental que os Suyá têm em comum 
com: as demais; tribos. 

Mas esta:. é · evidentemente uma questão de somenos impor
tância. O que talvez convenha examinar um pouco mais de perto, 
apesar da escassez: de informes, é precisamente a mencionada in
tegração dos. Suyá- na trama de relações interétnicas que unem 
entre:· si as- tribos;· xinguanas. 

. Do conjunto. das notícias espalhadas pela literatura de
preende-se que : os; Suyá manifestaram sempre uma turbulência 
muito· maior do: que as tribos vizinhas. Estiveram envolvidos na 
maioria das guerras· havidas na região desde a época de von den 
Steinen. Quase: tôdas as referências que ~ êles se fazem deixam 
:patente o mêdo; inspirado por sua agressividade. Mas permitem 
entrever também .. uma freqüente alternância entre situações de 
paz.: e estados• de guerra face aos outros grupos. Os Kamayurá 
or~ eram amigos<. dos Suyá ( von den Steinen, 1894, pág. 118) e 
se.· aliavam a êles-. no combate aos Trumái ( cf., por exemplo, Luís 
Tómás Reis,. apud Vasconcelos, 1945, pág. 109), ora se reconci· 
liavam com êstes" e'. combatiam aquêles. Talvez a única tribo com 
que-, a hostilidade: aberta se afigura quase constante seja a dos 
vizinhos Trumái; que, aliás, acabaram sendo derrotados e dizi
madl>s por êles·. a· ponto de não conseguirem mais recuperar-se 
das, perdas sofridas·,. ~ provável, e Meyer ( 1898, pág. 143) o dá 
como certo; que: essa inimizade mais ou menos ininterrupta ti
vesse- por motivo-a. concorrência no plano econômico, ou seja, no 
comércio de-machados de pedra, que, ao lado do tabaco, ambas 
a~ tribos forneciam:_ às outras ( von den Steinen, 1894, pág. 333) .3 

3. Não sabemos; se tem fundamento a opinião de que os Suyá teriam 
atacado os Trumái.:e" os Kamayurá para se apoderarem das ferramentas entre 
Nes-· deixadas por .. · Ká:rl von den Steinen e outros exploradores (Vasconcelos, 
1~45, pág. 109; . Cúnha, 1960, pág. 33). Ao mencionar a pilhagem entre os 
motivos das guerras·;·. Murphy (Murphy e Quain, 1955, pág. 15) interpreta 
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A posse de armas de fogo tomadas aos :seringueiros ·(Luís 
Tomás Reis) apud Vasconcelos, 1945, págs. 109:110) possivel
mente tenha exacerbado a agressividade dos Suya. :Mas seria <er
rado supor que êles tenham sempre estado na ofensiva. Sab.e+se, 
é verdade, que, além de suas incursões contra .os ·T'i'umái, ·agre
diam os Waurá, a fim de lhe raptarem as ·múlheres, que "são 
hábeis ceramistas ( cf., por exemplo, Galvão, em -Oarvalho et :al., 
1949, pág. 45; Murphy e Quain, 1955, pág. 14.). Von iden Steinen 
( 1886, pág. 211) informa ter encontrado entre ·.êles ·dez homens 
manitsauá como prisioneiros, naturalmente capturados "numa ..expe
dição guerreira. E assim muitos outros testemunh0s. 'Em nume
rosos casos, porém, foram êles os atacados, ·se ·.bem :que provà
velmente a título de represália. Certa vez, a ~sua ·,aldeia foi ,alvo 
de "uma expedição de que participaram Waur.á, i~1éhináku, ·Tru
maí e Kamayurá, constituindo uma flotilha 1d e ·mais de ;vinte 
canoas" (Galvão, op. cit., pág. 46; cf. também Murphy e ~uain, 
1955, pág. 11 ). Segundo um relato dos Bakai:rí a von den .Stei
nen, os Suyá teriam outrora habitado no Rio 'llerde, de -onde 
foram expulsos por uma ação conjunta dos Bakairí ,e :dos Kayapó 
( von den Steinen, 1894, pág. 393). A presença iae ·prisioneiro~ 
suyá, principalmente mulheres, entre os Kamayurá ·e em outras 
aldeias xinguanas atesta, por sua vez, a ocorrência :.re.gular de •ata
ques a essa tribo jê, hoje, aliás, úastante reduzida. ~ofreram tantas 
perdas que já há quinze anos escrevia Pedro ~e Lima (em Gar
valho et al., 1949, pág. 22) que "os Suyá tendem ·;a ~er aniqui
lados e aqsorvidos pelos outros". Em 1963, Amadeu Lanna GPn
tou em sua aldeia somente 58 indivíduos ( infurmação pessoal). 
Não se deve, pois, pensar que os Suyá tenham i:Bido sempre *OS 

vencedores nos encontros que tiveram com seus inimigos. 

Fato importante é a existência do propulsor :de flechas '.na 
cultura suyá. Foi dos Suyá que von den Steinen obteve o único 
exemplar dessa arma encontrado em sua primeira viagem ( 1886, 
págs. 209 e 326 ); disseram-lhe que a peça viera :dos Kamayurá 
( 1894, pág. 109 ) . Possivelmente usavam o propulsor também 
para fin s guerreiros, como se afirmava dos Awetü ·e dos Trumái 

mal uma passagem de von den Steinen ( 1897, pág. 144); é preciso convir, 
entretanto, que êste autor duas páginas nntes fala em pilhagem das aldeias 
trumái pelos Suyá, mas sem referir-se à cobiça despertada pelos objetos -do 
mundo civilizado. O certo é que o estado de ânimo belicoso dos Suyá contra 
os Trumái já existia por ocasião da primeira viagem -de von den Steinen. 
A todo transe o chefe suyá quis persuadir o sábio a acompanhá-lo na guerra 
contra os T rumái. ,O plano era matar os homens e raptar as mulheres 
que seriam repart ·das fifty-fifty entre os Suyá e os membros da expOOiQão 
alemã ( von den Steinen, 1886, pág. 220). 
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: (,i'J?idem), 4 mas. J1á notícia, pelo menos, de que o empregavam 
er.n . ~ompetições , intertribais. Assim,. ao descrP.ver a sua rápida 
.estada entre os · ~~mayurá, em 1896,. HerrmaYln Meyer informa: 
"A.lguns Sl!yá, que . haviam vindo como visitantes, a fim de se 
empenharem num torneio de arremêsso de dardos com os Ka
mayura, tinh~.1)1 fugido com a nossa aproximação." ( Meyer, 1897, 
pág. 22. Veja-se também Meyer, 1898, pág. 144.) Não sabemos 
em· que medida praticavam o jôgo, obviamente o yawarí, também 
copi outras tribos.5 .De qualquer modo, a sua existência não deixa 
q~ c9nstituir uma. . confirmação inequívoca de um convívio pací
fico relativaqiente ~ongo na história de suas relações com os Ka
maytµ"á. 6 .É possível, se não provável, que a tribo, apesar de seu 
ânimo belicoso , tão temido, já hpuvesse adotado, ao menos em 
parte, o· padrão de,. àgressividade ritualizada, predominante na 
região e que, por conseguinte, estivesse a bom caminho para 
conformar a sua própria orientação cultural à que distingue e 
matca profundamente, como adiante veremos, o conjunto das tri
bos da área.7 . 

. . 4. Os Kamayli~á . negam que mesmo em tempos passados o propulsor 
tenha sido para êles arma de guerra ou de caça. (Galvão, em Carvalho 
et" al, 1949, pág. 39). 

' 
5. Durante .'ª sua estada na aldeia dos Suyá, em 1963, Amadeu Lanna 

foi informado de que em época remota houve competições de yawarí entre 
. u 

êle.s e os Trumái. Neste caso, até o estado de guerra com os inimigos tradi-
:eionais t~ria so~rido interrupções. Ainda hoje praticam o jôgo, mas como 
:~~porte intragruppl, .tendo como cantador a um Trumái incorporado à tribo. 
' Informação ·pessoal.) , 

. , 6. Além çlis~911 como vimos, os Suyá eram parceiros, pelo menos dos 
Kâmayurá, no sistema ' de comércio intertribal ( von den Steinen, 1894, pág. 
!303). Aliás, em 1887, os Yawalapíti, por seu turno, declararam a von den 
Steinen que os Suyá eram boa gente ( op. cit., págs. 113-114). 

· 7. Poder-se-ia conjeturar mesmo que lhes cabe o crédito de terem 
introduzido no alto Xingu o uso do propulsor, talvez como única contri
bµíção sua ao patrirnônio cultural comum, embora seja mais provável que 
tenham sido os Trumái, como geralmente se acredita. Como quer que seja, 
.convém registrar que, afora os Karajá ( Krause, 1911, pág. 142 et passim) 
e . os Tapirapé ( Krause, op. cit., pág. 404), a única população mais ou 
menos próxima do alto Xingu para a qual há notícia, embora isolada e um 
. ~anto imprecisa, do . uso do propulsor é, ao que me consta, um grupo jê, os 
Kayap6 meridionais .. Oêles se informa: "e também usam muito de garrotes, 
que. é pau de 4 a 5 palmos com uma grande cabeça bem feita, e tirada, 
çom os quais fazem . um tiro em grande distância e tão certo, que nunca 
eri:am a cabeça, .. e· .é arma de que mais se fiam, e se prezam muito dela." 
(Eires de Campos, ~662, pág. 437.) Nada se diz, porém, de um jôgo espor
tivo, com cantos e danças, como o é o yawarí dos xinguanos. Entre os 
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Entre o que de mais interessante oferece ao antropólogo e 
ao sociólogo o panorama étnico do alto Xingu está a complexa 
rêde de relações institucionalizadas que ligam entre si o conjunto 
das populações que ali se localizam. Trata-se de um sistema sui 
generis que, fugindo à solução comum de uma estratificação 
étnica, acentua, ao contrário, a pretensa autonomia de cada 
um dos grupos, com tendências muito fracas para o estabele
cimento de relações verticais, ou seja, de hegemonia e su bor
dinação, de um sistema que reflete em tôdas as suas manifes
tações uma característica atitude de ambivalência de uma tribo 
face a outras ou a tôdas as demais: de um lado, a vontade cons
tante de auto-afirmação através de demonstrações de superiori
dade; de outro, a aceitação dos grupos vizinhos como pares, reco
nhecidos a um tempo como aliados e como inimigos potenciais. 
Conquanto ciosas de sua autonomia, as várias tribos dependem 
umas das outras como parceiros necessários para as manifestações 
recíprocas de valor e de consciência étnica. Nutrem, assim, uma 
agressividade permanente, que não raro se exacerba até a um 
ponto crítico, mas normalmente sem ir além do limite último 
entre a paz e a guerra. E se acaso o estado de guerra potencial 
se converte em hostilidade aberta, traduzindo-se em ações efe
tivas, não tardam a prevalecer os fatôres que agem em sentido 
contrário e levam a restabelecer o equilíbrio instável entre as 
fôrças de aproximação e de repulsão. É o que de modo geral se 
depreende dos' inúmeros informes ocasionais relativos às situações 
transitórias ,Pe guerra e à freqüente alternância entre alianças e 
conflitos que se encontram espalhados pelas fontes, de 1886 aos 
nossos dias. Em seu conjunto, essas notícias parecem ·evidenciar 
que as instituições que regulam as relações pacíficas entre as 
tribos estão de tal modo integradas no sistema social de cada 
uma delas em particular que as respectivas unidades não podem 
mais prescindir dêsses vínculos externos para a sua existência 
normal, razão pela qual a guerra pode ocorrer como forma inter
mitente de catarse, sem ser, porém, tolerada como estado perma
nente. Em outros têrmos: os laços que unem as tribos entre si 
são de tal ordem e tão estreitos que, a rigor, se torna impróprio 
falar em sociedades distintas e autônomas, havendo antes, em 

Karajá encontramos o propulsor como arma esportiva pelo menos desde os 
dias de Ehrenreich ( 1891 a, pág. 19); conhecem êles uma competição intra
tribal de lançamento de flechas, com canto, a que denominam "jôgo dos 
Tapirapé" (Krause, 1911, págs. 142 e 274); apenas de um subgrupo dos 
Karajá, os Javaé, se refere usarem o propulsor também para a caça ( Krause, 
1911, págs. 142 e 362). - Contentemo-nos com a menção dêstes fatos, que 
poderiam induzir-nos a especulações de ordem histórico-cultural. Delas, 
entretanto, preferimos abster-nos aqui, por não terem relação direta com 
os objetivos do presente trabalho. 
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certo sentido, uma sociedade xinguana, constituída de um nú
mero definido de grupos étnicos.8 

Não é muito provável que se chegue um dia a reconstituir 
satisfatoriamente o processo pelo qual se efetivou essa integração 
e a precisar os fatôres que a teriam favorecido. Pode-se, contudo, 
sugerir a hipótese de que as condições geográficas da área, carac
terizada como cul de sac (Murphy e Quain, 1955, pág. 7 ), indu
ziram as várias tribos a refrearem a sua animosidade recíproca 
até a um ponto que tornasse viável a constituição de uma frente 
comum contra a pressão exercida pelas populações de áreas con
tíguas. ( Cf. também Baer, 1960.) Murphy lembra com acêrto 
que a constante suspeição que imprime a sua marca às relações 
pacíficas entre as diferentes aldeias tem ainda hoje como atitude 
complementar o mêdo aos vizinhos aguerridos que se encontram 
na periferia da região dos formadores do Xingu. (Murphy e 
Quain, ibidem. ) 

Caberia talvez perguntar por que, uma vez conseguido um 
modus vivendi baseado na oposição conjunta às tribos hostis dos 
territórios contíguos ou, possivelmente, em outros fatôres, não se 
tenha firmado a integração de modo a se excluírem definitiva
mente os atritos no interior da própria área e, com isso, haver 
em todo caso uma segurança maior contra ataques dos inimigos 
comuns. Parece que tal objetivo se teria alcançado somente a 
custo ou de uma estratificação étnica ou da fusão completa dos 
primitivos grupos autônomos em uma sociedade mais ampla. A 
primeira dessas soluções teria exigido, é óbvio, o predomínio po
lítico de uma das tribos, que, para impor-se, deveria dispor de 
um poderio nitidamente superior. O relativo equilíbrio demográ
fico e dos recursos guerreiros das várias unidades, somado aos 
fracos padrões de liderança, por certo não o favoreceu. A segunda 

8. Murphy, referindo-se às relações entre as tribos xinguanas, escreve 
o seguinte: "A prática da feitiçaria contra outras aldeias é especialmente 
significativa, uma vez que a feitiçaria é empregada em quase tôdas as cul
turas apenas en tre gente ligada entre si por estreitos laços pessoais. Isso 
ilustra melhor do que qualquer outra coisa o alto grau de integração entre 
as aldeias na área da bacia fluvial do Xingo. Os grupos componentes cons
tituem muito mais do que uma área cultural - formam uma sociedade" 
( Murphy e Quain, 1955, pág. 10 ). A conclusão a que chega é, portanto, 
a mesma, embora o argumento em que ela repousa talvez seja discutível, 
pois a prática de magia negra entre tribos diferentes é fenômeno comum 
no quadro ameríndio do Brasil. Como quer que seja, não se deixará de reco
nhecer que a magia negra intertribal pressupõe um caráter su! generis das 
relações entre os grupos. E cumpre citar que, "significativamente, a feitiçaria 
não era praticada pela população do Xingu superior contra os Suyá e outras 
tribos hostis fora da Bacia" ( op. cit., pág. 64). 
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teria esbarrado provàvelmente com obstáculo de outra natureza, 
não menos difícil de vencer. A organização social das aldeias 
assenta em instituições de parentesco e econômicas tais que o 
seu funcionamento se torna problemático a partir do momento 
em que a comunidade ultrapasse um certo optimum populacional. 
E a emergência de novas instituições correspondentes a uma so
ciedade mais numerosa, constituída talvez de milhares de indi
víduos, representaria uma transformação radical das respectivas 
culturas; reclamaria, inclusive, uma tecnologia mais complexa, 
capaz de desenvolver-se somente no curso de muitas gerações. 
O natural era, pois, que os diferentes grupos se firmassem, cada 
qual, em sua identidade étnica. Para mantê-la e dar-lhe expressão 
concreta, cumpria não levar além de certos limites a aculturação 
intertribal, que o convívio necessàriamente propiciava. Era até 
preciso compensar os efeitos dessa aculturação e criar padrões 
específicos que prevenissem a perda da consciência étnica, e ati
tudes que servissem para marcar a opcsição recíproca dos gru
pos.9 Se êste raciocínio está certo, não seria difícil explicar por 
que tôdas aquelas culturas, originàriamente díspares e, como é 
de supor-se, com ethos diferentes, parecem ter sacrificado as suas 
primitivas orientações, para afinal tomarem, tôdas elas, o pro
blema da identidade étnica como centro de seus interêsses. O 
estado de tensão, a hostilidade latente e o comportamento agres
sivo mesmo nas relações pacíficas, elementos que caracterizam o 
convívio entre aquelas tribos, decorreriam inevitàvelmente dessa 
mudança de ethos cultural. Muito se escreveu até hoje sôbre a 
relativa homogeneidade cultural da área, mas sempre com refe
rência à difusão de tais ou quais elementos da cultura material, 
do cerimonialismo e das instituições sociais. Talvez a aculturação 
recíproca e a conseqüente unidade cultural da área se revele em 
certo sentido muito mais profunda quanto a seus efeitos no dia 
em que dispusermos de estudos monográficos de tôdas as cul
turas (na medida em que subsistam), conduzidos de maneira a 
porem a descoberto o grau de uniformidade dos respectivos sis
temas de valores. Uma tentativa sistemática neste sentido foi em
Ereendida por Buell Quain para os Trumái, que, como discípulo 
de Ruth Benedict, tinha a sua atenção voltada principalmente 
para o problema dos valores. Não pôde dar-lhe, porém, trata
mento exaustivo porque a sua pesquisa foi precocemente inter-

9. Aliás, não é segrêdo para os sociólogos que, não raro, em nossa 
sociedade, como em outra qualquer, o ódio, ainda que inteiramente irra
cional, entre partidos políticos, seitas religiosas ou facções de qualquer natu
reza se revela necessário aos respectivos grupos para terem consciência, 
cada qual, de sua própria identidade. E tanto mais quanto menor fôr a 
distância que os separa quanto aos valores que propugnam e aos padrões 
socioculturais que adotam. 



76 ACULTURAÇÃO IND1GENA 

rompida. Ademais, a tribo dos Trumái, na época, já estava con
sideràvelmente enfraquecida, a ponto de ter perdido em grande 
parte o seu élan e a sua primitiva auto-imagem (Murphy e Quain, 
1955, pág. 97 et passim). Nenhuma das outras tribos mereceu 
ainda um estudo do ponto de vista dos valores e dos temas cul
turais básicos, mas em vários autores se encontram pelo menos 
referências bastante explícitas ao acentuado etnocentrismo dos 
xinguanos em geral. E os dados que apresentam parecem não 
deixar dúvida quanto ao sentido peculiar dêsse etnocentrismo. 

Um exame, superficial que seja, do processo de socialização 
nos diferentes grupos da área com vistas ao conceito de perso
nalidade ideal possivelmente nos dê uma idéia mais justa da im
portância do problema das relações interétnicas na definição dos 
valores centrais em que se fundamentam as atitudes e o respec
tivo comportamento. Deve-se fazer mais uma vez a ressalva de 
que a caracterização e determinação segura de um ethos cultural 
válido para a área como um todo deveria partir de um conheci
mento menos fragmentário das diferentes culturas que a com
põem. Como quer que seja, diante do que sabemos -parece lícito 
admitir como ponto de partida que tôdas elas têm cunho predo
minantemente masculino. E se a personalidade ideal do homem 
xinguano corresponde, como acima foi s~gerido, à figura do indi
víduo corajoso, resistente e forte, embora amante da paz, é na
tural que a educação dos rapazes se oriente no sentido da rea
lização dessa imagem. É, com efeito, o que se verifica. 

Contentemo-nos com alguns aspectos. Um dos recursos mais 
comuns de que todos os xinguanos lançam mão no empenho de 
prepararem os imaturos para a vida adulta é a escarificação. 
Embora em menor escala, também as meninas são submetidas 
a êsse tratamento. E pela vida afora os adultos de um e outro 
sexo o utilizam. Os seus objetivos são vários, quase sempre : li
gados a idéias mágicas ou medicinais. Aplicado nos braços, serve, 
por exemplo, para dar boa pontaria ao pescador e ao caçador no 
manejo de arco e flecha. De vez em quando, escarifica-se, a título 
de castigo, alguma criança traquinas ou desobediente. No com
bate a dores em qualquer parte do corpo, o expediente é usado 
para adultos e crianças. Escarifica-se, principalmente em regiões 
delicadas do corpo, o rapaz destinado ao ofício de curador e de 
pajé. Mas entre tôdas as finalidades do tratamento avulta a de 
tornar o indivíduo robusto, resistente, a1tivo e corajoso. É uma 
das razões pelas quais a dolorosa prática se repete amiúde du
rante o período ou os períodos de reclusão pubertária, mormente 
para os rapazes. "Um objetivo importante da escarificação, pen
savam os Trumaí, era fazer o menino crescer e dar-lhe fôrça. 
Por êsse motivo, até os adultos ocasionalmente escarificavam os 
seus braços. As sarjaduras como tais eram muito admiradas. De 
maior valor ainda era o tamanho dos músculos dos braços, do 
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peito, dos ombros, da nuca, que os Trumaí acreditavam resultar 
da escarificação." (Murphy e Quain, 1955, pág. 85.) É um teste
munho entre vários, sempre do mesmo teor, concordes também 
com as minhas observações, em especial entre os Kamayurá e os 
Yawalapíti. 

· De mod9 geral, acredita-se que a reclusão pubertária e os 
ritos de iniciação têm o mérito, entre outras coisas, de fortalecer 
o caráter e aumentar a resistência física. Quando estive entre os 
Yawalapíti, os meninos em clausura recebiam comida em abun
dância com o intuito expresso de se tornarem vigorosos e sadios. 
Um pai me disse que seu filho, em vésperas de entrar em re
clusão, deveria ficar prêso durante dois anos ( sicl), e explicou 
com ênfase: "Eu quero que meu filho seja forte!" Tudo isso se 
coaduna com a observação de Quain, segundo a qual, entre os 
Trumái, as cerimônias pubertárias tinham como ponto alto uma 
série de testes de fôrça e coragem, entre os quais a luta com uma 
sucuri. (Murphy e Quain, 1955, pág. 85.) 

Concretamente, o ideal do homem forte encontra a sua ex
pressão comum na figura do campeão de luta livre (huká-huká), 
o esporte predileto de tôdas as tribos da área. Por isso, os cons
tantes exercícios de huká-huká constituem parte integrante da 
educação dos meninos.10 E na vida quotidiana da aldeia rapazes 
e homens, com exclusão dos velhos, se exercitam regularmente 
nesse esporte, 

1
a fim de se manterem em forma e se exibirem com 

garbo como dignos representantes de sua tribo nos encontros com 
gente de outros grupos. Pois, como já notou Karl von den Steinen 
- o primeiro a descrever a luta livre entre os xinguanos -, a 
competição propriamente dita se dá sempre entre membros de 
tribos diferentes. A função catártica do esporte vem, aliás, per
feitamente caracterizada pela observação de que os adversários, 
antes de se agarrarem, se punham de cócoras, movendo-se várias 
vêzes com grande rapidez um em tôrno do outro, medindo-se 
mutuamente com olhares cheios de rancor, e trocando ameaça
dores gritos de "huuhá! húuhál", para afinal, terminado o encon
tro, se abraçarem muito alegres e como bons amigos ( von den 
Steinen, 1894, págs. 110-111). Exige a etiquêta que, afora essa 
atitude agressiva no início da partida - que, como o próprio 
esporte, encontra a sua explicação na mitologia -, os lutadores 
procurem fazer "o possível para ocultar alguma hostilidade inter
tribal latente" (Murphy e Quain, 1955, pág. 91). Importante pa-

10. No então Pôsto Indígena Capitão Vasconcelos presenciei, em 1958, 
como, a título de passatempo, algumas mulheres de tribos diferentes que 
por acaso ali se encontravam faziam os filhos em idade de colo irem de 
gatinhas uns contra os outros para se agarrarem e assim simularem uma 
competição de luta livre. 
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rece ser também o fato de os lutadores não se defrontarem indi
vidualmente como simples membros de suas tribos; no decorrer 
da luta, o competidor age, por assim dizer, como delegado "oficial'' 
de seu grupo, a ponto de a assistência se abster de tôda mani
festação a favor ou contra os que estão medindo fôrças ( cf ., por 
exemplo, von den Steinen, 1894, pág. 111; Murphy e Quain, 1955, 
pág. 91 ). É óbvio que essa ausência de "torcida" tem a função 
de evitar que a tensão existente entre os grupos se relaxe de 
forma violenta. 

Dentre as oportunidades para obtenção de prestígio indivi
dual que as comunidades tribais xinguanas proporcionam ao ho
mem no vigor da idade, a principal é, sem dúvida alguma, a 
competição da luta livre. Referindo-se aos Kamayurá, escreve 
Oberg que o môço hábil na pesca, eficiente nos trabalhos da 
lavoura e destro na confecção de -artefatos goza "do respeito e 
da admiração de seus companheiros, mas prestígio e renome se 
adquirem através da luta livre". E acrescenta: "Todos os homens 
moços passam por um treinamento na luta livre, e por êsses tor
neios seleciona-se um grupo de lutadores que têm o encargo de 
defender a honra da tribo durante as cerimônias intertribais. Ser 
campeão intertribal é a ambição de todo homem môço, e ter sido 
uma vez campeão intertribal é marca de distinção que perdura 
pela vida de um homem afora". ( Oberg, 1953, págs. 66-67). E 
quando o varão passa da idade em que seja capaz de empenhar
se com êxito numa competição de huká-huká, começa a declinar 
o seu prestígio. Daí por diante resta-lhe como única forma de 
compensação a competência como pajé, objetivo que, pelo menos 
entre os Kamayurá, todos os velhos aspiram alcançar ( Oberg, 
op. cit., pág. 67), e que, em certa medida, constitui também alvo 
para todos os varões trumái (Murphy e Quain, 1955, pág 86 
passim). Entretanto, o prestígio do pajé nem de longe se com
para com o do lutador, e para o etnólogo que tenha convivido 
com tribos tupí-guaraní de outras regiões da América do Sul é 
surpreendente o status de pouco relêvo que o pajé ocupa entre 
os Kamayurá. Nunca observei nesta tribo que um pajé fôsse objeto 
de deferência especial, nem ouvi que êle se vangloriasse de seu 
saber e de suas aptidões, ao contrário do que se dá de forma 
sobremodo acentuada entre os Guaraní. Não é que se possa falar 
propriamente, no tocante aos Kamayurá, do estigma da velhice, 
que tanto impressionou a Buell Quain entre os Trumái. €stes 
tinham manifesto horror à idéia de sua própria velhice futura, e 
transferiam em parte êsse sentimento para as pessoas idosas de 
seu grupo; também nessa sociedade liavia para os velhos uma 
recuperação apenas parcial de status através do exercício da paje
lança e da competência na esfera cerimonial. Ao que tudo faz 
crer, é provável que, em essência, as observações sôbre os Ka
mavurá e os Trumái se apliquem em grande parte a tôdas as 
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tribos da área. As diferenças parecem ser apenas de grau. Enfim, 
não se há de estranhar que sociedades cuja preocupação máxima 
é a demonstração recíproca de seu próprio valor, atribuam o 
status mais elevado à categoria de indivíduos que desempenham 
êsse papel. 

A tribo se reconhece como tal em confronto e em oposição 
·com as demais. Todos os "momentos altos" de sua existência cor
respondem, assim, a situações em que há um encontro com gru
pos estranhos. Em conseqüência disso, as principais fontes de 
prestígio individual no interior de cada comunidade têm como 
ponto de referência o próprio grupo como um todo em face de 
outras tribos. E para afirmar-se, a sociedade dispõe acima de 
tudo de seus campeões de esporte, isto é, dos que se destacam 
na luta-livre e também no jôgo do yawarí. Uma vez que já não 
é viável o recurso à guerra como válvula regular para dar vazão 
à agressividade mútua, sempre reavivada através do ethos pe
culiar de tôdas as culturas xinguanas, a catarse se verifica através 
da competição esportiva.11 Grupos de tribos diferentes que se 
encontrem, digamos, para o comércio intertribal ou para a rea
lização conjunta da grande festa do kwaryp promovem, a título 
de "saudação agressiva", 12 uma luta de ''huká-huká".18 

Convém retomar aqui um ponto abordado algumas páginas 
atrás. Se o prestígio da tribo constitui tema central para cada uma 
dessas culturas em conjunção, a ponto de se poder dizer que as 
sociedades, sem formar um estado ou uma confederação, se 
tornaram necessárias umas às outras e que nenhuma delas é capaz 
de conceber a sua existência como a de entidade inteiramente 
isolada, é preciso haver atitudes e padrões que previnam o quanto 

11. ~ por isso também que o "espírito esportivo" nessas populações, 
em que pêse a tôda etiquêta e ao absoluto fair play, se distingue funda
mentalmente do que preside, por exemplo, às corridas de toras entre várias 
tribos jê. 

12. De maneira geral, a atitude inicial no encontro com gente de tribo 
estranha é de reserva e suspeição, mais ou menos ritualizadas. Aos men
sageiros ( pariát) que trazem o convite para um yawarí faz-se uma espécie 
de "recepção agressiva", como tive ensejo de observar entre os Yawalapiti 
com relação a emissários waurá. Mesmo à face do visitante branco, ainda 
que amigo e velho conhecido, pode ocorrer um período inicial de "dis
tância", de poucas horas que seja, seguido de manifestações de cordialidade. 
Certa vez, embora muito interessado nos presentes que eu trouxera, o chefe 
dos Kamayurá me pediu que eu deixasse decorrer algumas horas antes de 
distribuí-los. 

13. Da mesma forma, o kwaryp é sempre precedido de um yawari. 
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possível que a agressividade leve à declaração da guerra.14 E isto 
se evidencia pelo comportamento característico nos encontros 
esportivos. Como já vimos, no huká-huká os assistentes evitam 
aplausos ou manifestações de decepção ( von den Steinen, 1894, 
pág. 111; Murphy e Quain, 1955, pág. 91),15 e os lutadores após 
o encontro se abraçam numa demonstração de amizade ( voµ den 
Steinen, op. cit., págs. 110-111). Mais expressivo ainda é o gesto 
do grupo vencedor no yawarí: o chefe quebra o seu propulsor 
e alguns dardos e faz um longo discurso em tom lamentoso pe
rante a equipe derrotada; além disso, há trocas de presentes (Gal
vão, 1950, págs. 362-363). "Quain foi informado de que, após a 
competição de lançamento de dardos, os Kamayurá e os Trumái 
pagavam, uns e outros, indenizações pelas pisaduras infligidas". 
(Murphy e Quain, 1955, pág. 58) .16 A personalidade ideal do 
xinguano é a do indivíduo forte, mas não a do .guerreiro propria
mente dito. Todos fazem questão de proclamar a sua índole pací
fica e afirmam apenas defender-se dos ataques de que são alvo.17 

14. As comunidades de aldeia dos antigos Tupinambá por sua vez não 
podiam subsistir como entidades realmente autônomas: preéisavam umas das 
outras para se guerrearem, por imposição dos valores básicos da cultura 
tribal. Eram de tal ordem os vínculos que uniam os grupos entre si que, 
embora se guerreassem constantemente, o seu conjunto constituía, a bem 
dizer, uma única sociedade. Mas aí a guerra tinha funções diferentes das 
que assume no ambiente xinguano. (Ver Fernandes, 1952.) 

15. Se na atualidade, ao que consta, se deixa de observar êste padrão 
(Lhullier dos Santos, 1956, pág. 114; Ferreira, 1957, pág. 65), a mudança 
talvez se deva ao fato de nos últimos dois decênios terem arrefecido em 
tal medida as tensões intertribais que já não há, pràticamente, perigo de 
encontros armados entre as tribos da área. 

16. Formas de etiquêta análogas foram descritas por Claude Lévi
Strauss com referência ao encontro de bandos semi-hostis de Nambikwára 
( 1942, págs. 140-141). Focalizando as relações entre conflitos guerreiros 
e trocas econômicas, Lévi-Strauss sugere, aliás, uma série de fenômenos 
paralelos entre a situação xinguana e a dos diferentes bandos de Nambikwára 
do Oeste mato-grossense. 

17. Para os Bakairí, ver Oberg, 1953, pág. 310. Tampouco entre os 
Trumái, de personalidade sobremodo auto-afirmativa (Murphy e Quain, 
1955, pág. 84), e para os quais o status tinha a juventude e a agressividade 
como critérios principais (pág. 61) - o que, segundo o que vimos, vale 
para as tribos xinguanas em geral, tôdas elas caracterizadas por "marcado 
etnocentrismo" (Galvão, 1953, nota à pág. 24) -, a guerra não constituía 
fonte de prestígio especial, "e os homens não se vangloriavam de sua 
valentia como guerreiros" (Murphy e Quain, 1955, pág. 15); o mêdo a 
tribos estranhas era mesmo "um dos temas centrais da vida tru'mai" (pág. 
63), em grau provàvelmente maior do que em outros grupos por causa da 
situação precária a que já na época· de Quain se encontravam reduzidos. 
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A.os grupos vizinhos estigmatizam como combativos e cruéis, em 
vez de descrevê-los como fracos e covardes. E se acaso uma 
tribo, como a dos Trumái, deixa de ter condições para enfrentar 
a luta, não se peja de confessar o mêdo que lhe inspiram os 
inimigos potenciais .18 

Desde von den Steinen, quase todos os pesquisadores que 
estiveram no alto Xingu se referem ao comércio intertribal, inte
grante do sistema de instituições que ligam entre si todos os 
grupos estabelecidos na área. A existência de comércio entre po
pulações vizinhas não é fenômeno raro entre os índios do Brasil. 
Em parte alguma, porém, parece ter o desenvolvimento e a im
portância que lhe cabe entre os xinguanos. Como bem acentua 
Heloísa Alberto Tôrres, "indústria e comércio indígenas assim 
caracterizados, talvez só se encontrem, e ainda em expressão 
menor, no vale do Rio Negro" (1949, pág. 5). É certo, e ninguém 
se esquece de anotá-lo, que a troca regular de produtos de manu
fatura entre grupos diferentes não pode deixar de favorecer a 
homogeneização progressiva do patrimônio cultural dos parceiros. 
De outro lado, é certo também que a existência de centros de 
produção correspondentes a diversas indústrias, ou seja, uma espe
cialização e diferenciação industriais de tribo para tribo, tem 
uma significação social de relêvo para a manutenção do shtema 
de relações, de alcance muito maior, ao que tudo indica, do 
que os efeitos econômicos propriamente ditos. l!:ste aspecto, que 
H. A. Tôrres menciona de passagem (ibidem), não tem merecido 
ainda a devida atenção por parte dos etnólogos que tiveram opor
tunidade de observar em seu funcionamento a instituição do co
mércio xinguano. Se o sistema de trocas tem a função de reforçar 
os liames entre os vários grupos, cabe-lhe ao mesmo tempo a de 
ajudar a manter viva em caaa um dêles a necessária autocons
ciência, isto é, a sua oposição a todos os demais, oposição essa 
que, no plano das relações pacíficas, se exprime de maneira muito 
visível pela ênfase dada a tai~ ou quais peculiaridades do sistema 
de cultura. Nem por isso havemos de subestimar o sentido espe
cificamente econômico dêsse comércio, que se evidencia, antes 
de mais nada, pelo grau de dependência em que umas tribos se 
encontram (ou encontravam) com relação às outras. Se isto não 
vale para todos os produtos que se negociam no mercado, vale 
pelo menos para alguns dêles, de importância vital, o que, é de 
supor-se, terá proporcionado às respectivas tribos produtoras uma 
situação privilegiada no concêrto, uma vantagem que, no entanto, 

18. Até os Suyá, tão aguerridos que não puderam permanecer inte ... 
grados na "liga" xinguana, apreséntam-se a si próprios, em sua versão do 
mito das origens, como gente de pouca valentia por terem nascido do corpo 
e não da cabeça da cobra. (Informação pessoal de Amadeu Lanna). 



82 ACULTURAÇÃO INDlGENA 

por si só poderia apenas esboçar uma tendência para uma estra
tificação étnica, mas dificilmente torná-la efetiva, uma vez que 
inexistiam outros elementos talvez capazes de favorecê-la, como 
uma expressiva diversidade cultural ou os respectivos recursos e 
padrões de dominação política ou, ainda, um desnível demográ
fico bastante acentuado. 

Não sabemos como foi que se originou o comércio intertribal 
no alto Xingu, geralmente conhecido por moitará, que é o seu 
nome kamayurá. Creio não ser descabida a hipótese de se tratar 
de uma simples extensão da troca ritual de presentes intragrupal 
praticada por algumas, se não por tôdas as comunidades da área. 
Essa troca de presentes, tal como foi mais ou menos minuciosa
mente descrita para os Kamayurá ( Oberg, 1953, págs. 41-42), 
para os Trumái (Murphy e Quain, 1955, págs. 42-44) e para· os 
Kuikúro ( Dole, em: Carneiro e Dole, 1956-58), parece reger-se, 
em essência, pelos mesmos padrões que presidem ao comércio 
entre grupos étnicos diferentes. A semelnança dêste, baseia-se, 
em parte, na especialização industrial de produtores (Oberg, 
1953, pág. 41 ) , sendo empregado "não somente como instrumento 
de integração social, mas para ganho individual econômico e so
cial, êste último em forma de prestígio" ( Dole, em: Carneiro e 
Dole, 1956-58, pág. 133). Segundo um informante trumái de 
Quain, êste "jôgo" de comércio no interior da aldeia seria um 
costume bakairí, e na opinião dêsse etnólogo "talvez fôsse intro
duzido por negociantes bakairí que traziam m~rcadorias do pôsto 
indígena do Rio Paran~tinga" (Murphy e Quain, 1955, pág. 44). 
Em abôno desta opinião, Murphy (ibidem) cita a Oberg ( 1953, 
pág. 72), que descreve "expedições cerimoniais de comércio" entre 
os Bakairí, devendo notar-se, porém, que aí se trata de comércio 
entre aldeias diferentes. A ser válido o argumento, dever-se-ia 
inverter a hipótese acima e considerar a troca ritual no interior 
das aldeias como imitação do comércio intergrupal. A favor de 
uma origem nativa do comércio intergrupal militaria talvez o 
testemunho de von den Steinen, igualmente lembrado por Murphy, 
de que já naquela época - antes, portanto, do estabelecimento 
do f ôsto indígena - se havia constituído a especialização indus
tria das várias tribos. 

Nesse contexto considero de interêsse mencionar incidental
mente o senso de propriedade que, segundo Dole (em: Carneiro 
e Dole, 1956-58, págs. 125-126), permeia tôda a cultura dos 
Kuikúro e que é manifesto também na de outras tribos xingua
nas.19 Relaciona-se com isso, sem dúvida, o grande valor atri-

19. Tal como entre os Kuikúro ( Dole, em: Carneiro e Dole, 1956-58, 
págs. 125-126), entre os Kamayurá ninguém perde uma oportunidade para 
pedir ou dar qualquer coisa em paga de outra. Um dia, quando na aldeia 
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buído, como que a título de contrapêso, à generosidade dos par
ceiros de troca, manifestação de um "traço de personalidade tido 
como de grande importância na cultura kuikuru" ( op. cit., pág. 
129 ). De modo análogo, a expressão de conceito favorável ou 
depreciativo de uma tribo com relação a outra gira sempre em 
tôrno da generosidade ou avareza com que se tratam os estra
nhos. Por aí se poderia. bem supor que um traço fundamental da 
cultura (ou quiçá das culturas da área), e que encontra a sua 
expressão formal nas trocas intracomunitárias, teria imprimido 
um cunho peculiar ao comportamento observado no moitará entre 
tribos diferentes. 

O comércio externo baseia-se em grande parte, como já foi 
dito, numa relativa especialização industrial das várias tribos, de 
modo análogo, aliás, ao que se dá com o sistema de trocas in
ternas, que se liga igualmente a uma tendência para a especia
lização técnica, individual. Como, além disso, ao que podemos 
depreender das fontes, os parceiros do comércio intertribal não 
são propriamente os respectivos grupos enquanto tais, mas sem
pre indivíduos de uns e outros, não é difícil entrever a relação 
funcional eritre as duas modalidades de troca. Acontece mesmo 
que membros de uma tribo empreendem por sua própria ini
ciativa expedições com o fim de em outra aldeia se proverem 
de alguma mercadoria de que necessitem. A êste respeito escreve 
Herrmann Meyer: "Na aldeia dos Kamayura encontrei um ho
mem dos Yana,rikuma-Akuku, estabelecidos a uma distância de 
cinco dias de viagem, que viera com mulher e filho, a fim de 
obter, por tróca, vermelho de urucu para pintar o corpo" ( 1898, 
pág. 143 ). 

Entre os produtos que se negociam no mercado externo, 
alguns há que representam monopólios tribais, enquanto outros 
podem ser fabricados virtualmente por quaisquer grupos. Os da 
primeira categoria correspondem, mas não exclusivamente, a habi
lidades técnicas especiais. Em parte são determinados também 
pelas condições do ambiente natural. Informa von den Steinen que 
a matéria-prima para os machados de pedra, por exemplo, a diá
base, era encontrada em um único local de tôaa a região, situado 
no território dos Trumái; o arenito de que os demais dispunham 
não se prestava para a fabricação.20 Dessa maneira, tôdas as tribos 

kamayurá fui mordido por um cachorro, admiraram-se os índios de que eu 
me abstivesse de exigir indenização ao dono do animal. Disseram-me que, 
se fôsse Kamayurá, a vítima receberia um colar de miçangas. 

20. Consta que a guerra entre os Suyá e os Trumái, cujo desfêcho 
desfavorável a êstes últimos iniciou a decadência da tribo, teve por motivo 
a rivalidade no comércio com machados de pedra. Por uma passagem de 
Karl von den Steinen ( 1894, pág. 333) somos informados de que também 

• 
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do Batovi, do Culisevo e do Culuene dependiam dos Trumái para 
obterem um dos utensílios mais indispensáveis ao amanho da terra 
( von den Steinen, 1894, pág. 203; cf. também Ehrenreich, 1929, 
pág. 258), fato que não se há de subestimar quando se considera 
que tôdas essas populações entram na categoria das tribos la
vradoras. Somente os Suyá, mais ao norte e já na margem do 
próprio Xingu, faziam os seus próprios machados e não preci
savam importá-los (ibidem) .21 

Em todo caso não há dúvida de que as características geo
gráficas do habitat das diferentes tribos são até certo ponto res
ponsáveis pela especialização industrial ou comercial. Ao tratar, 
por exemplo, dos diferentes tipos de colares por êle vistos na 
área, von den Steinen já formula uma hipótese neste sentido. 
"Havia diferenças nítidas quanto ao material, provàvelmente de
vidas a condições locais, o que, aliás, é certo para as pedras. 
Todos os colares de peças de conchas brancas remontavam aos 
Baka!rí, todos os de conchas vermelhas aos Nahuquá, todos os 
de pedras aos Trumái ou aos Yaulapiti." ( von den Steinen, 1894, 
pág. 183.) Consta que as terras de domínio dos Kamayurá são 
sobremodc;> ricas em mangabais e que na época da colheita êsses 
índios fornecem aos vizinhos grandes carregamentos de mangabas 
(Magalhães, 1947, pág. 63); os Nahukwá, por seu turno, expor
tam pequis, especialmente abundantes em seu território (Maga
lhães, ibidem). Eu mesmo obtive no alto Xingu a informação, 

os Suyá, não sabemos em que medida, negociavam machados de pedra, 
recebendo em troca rêdes de dormir, colares de concha, penas de arara e 
panelas. .M:eyer, em sua viagen1 de 1896, verificou que os Suyá se havia1n 
tornado os únicos produtores de n1achados de pedra em tôda a área; se
gundo êle, retiravam a matéria-prima de um ponto situado, no leito do 
Xingu, a quatro dias de viagem a jusante da aldeia. "També1n os Trumai 
haviam explorado outrora essa jazida, até que os Suya procuraram mono
polizar essa indústria, provocando assim a briga com os Trumai" (Meyer, 
1898, pág. 143.) O texto de Meyer prossegue com algumas observações 
interessantes, que vale a pena reproduzir: "Assim mesmo, os Trumai pos
suem ainda uma série de machados, pelo que, embora no mais sejam pobres 
diabos, são tidos na conta de ricos pelas restantes tribos do Xingu. Por 
enquanto, essa posse os sustenta; pois, não lhes sendo possível êles própdos 
cultivare1n mandioca, devido às devastações dos Suyá, celebraram um acôrdo, 
não sei em que têrmos, com os Kamayurá, segundo o qual êstes lhes for
necem mandioca, recebendo em co1npensação um tributo em machados de 

dr 
,, 

pe a. 

21. Situação semelhante foi outrora a dos Bakairí do Paranatinga. Ti
nham de adquirir os machados de pedra aos Kayabí, que mantinham o 
monopólio e que mais tarde se tornariam inimigos figadais dos primeiros. 
( von den Steinen, 1894, pág. 203.) 



ASPECTOS E PROBLEMAS ETNOLÓGICOS DE UMA .. . 85 

que entretanto não pude verificar, de que na terra dos Waurá 
não se encontram os caramujos que fornecem o material para os 
colares. Quanto ao wyrá pitã, a madeira dura de que os Kamayurá 
fazem os seus cobiçados arcos, ouvi dizer que não existe na região 
dos Kalapálo e dos Kuikúro,22 e Quain anota a sua ausência no 
território dos Trumái (Murphy e Quain, 1955, pág. 18 ) . Mais 
ainda, assim como os dados de Karl von den Steinen ( 1894, págs. 
110 e 154) sugerem que a situação ecológica dos Awetü se rela
ciona com a grande inclinação dessa tribo para o comércio ( cf. 
ta1n bém Oberg, 1953, pág. 42), a ponto de se terem especializado 
como os principais mercadores da região, convém lembrar que,, 
na atualidade, os Kamayurá tendem a destacar-se como distri-· 
buidores de artigos de "caraíbas", ou seja, dos brancos, e isto pelo
simples fato de terem, pela localização de sua aldeia, contactos 
mais freqüentes com o civilizado. - Durante algum tempo tam
bém os 'Nlehináku se encaminharam para a atividade de merca
dores ( Saake, 1952, pág. 1024 ). 

As relações intertribais, como já foi assinalado, não se ba
seiam na hegemonia política de uma das tribos sôbre as restantes. 
Ao contrário, o sistema tem sido caracterizado como uma espécie 
de "Liga das Nações", o que, entretanto, não impede que haja 
grupos de maior prestígio e outros em situação menos favorável. 
Note-se, em todo caso, que nenhum dos idiomas da área conse
guiu impor-se como "língua franca". A comunicação se faz atra
vés de um póliglotismo bastante generalizado. O fato de cada 
grupo conservar o seu idioma tribal fornece-lhe ao mesmo tempo 
um elemento importante para manter e afirmar a sua consciência 
de unidade étnica distinta das demais. 

Nem tôdas as línguas têm o mesmo grau de difusão, o que 
é sem dúvida até certo ponto indicativo do conceito mais ou 
menos elevado dos respectivos grupos no conjunto. Nos dias de 
von den Steinen, os Trumái eram. dos mais fortes, respeitados e 
mesmo temidos. Derrotados depois pelos Suyá e atingidos por 
outros infortúnios, passaram a ocupar uma posição bastante pre
cária em comparação com os Kamayurá, por exemplo. A sua lín
gua parece ser a única inteiramente ignorada fora do âmbito da 
aldeia, parte talvez por se tratar de idioma isolado ( cf. Mur
phy e Quain, 1955, pág. 17), mas parte também por causa do 
menor prestígio que os Trumái desfrutam hoje na área. Já em 
1938 Buell Quain dizia, em carta a Ruth Benedict, que nenhum 
estranho falava essa língua ( apud Murphy e Quain, op. cit., pág. 
103 ) . Quanto a mim, tampouco me lembro de ter encontrado 

22. Outro infonnante, é verdade, contestou isso, dizendo que essa 
madeira cresce também no domínio das demais tribos, que, só por não 
saberem trabalhá-la, fazem os seus arcos de pindaíba. 
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em minhas viagens ao alto Xingu, em 1957 e 1958, qualquer indi
víduo de outra tribo que a falasse. Quain refere que, na época 
de sua estada com os Trumái, o idioma dos Kamayurá começava 
a. assumir o papel de segunda língua mesmo no interior da aldeia, 
e isto em conexão com a tendência geral dêsses índios de imi
larem · os Kamayurá e a sua cultura (Murphy e Quain, op. cit., 
·págs. 17 e 103). Diga-se de passagem que os Kamayurá, por sua 
vez, "tratavam os Trumaí com arrogância e despeito" (pág. 17) . 
. Como vimos atrás, Krause ( 1937) afirma que os Trumaí "entra
ram numa relação de servitude com seus antigos fregueses" de 
machados de pedra. Se é verdade, como tudo faz crer, que foram 
mais receptores do que doadores de elementos culturais em seu 
convívio com outras tribos da área, êsse fato toma compreensível 
a infiltração, já notada por Karl von den Steinen ( 1894, pág. 
156), de uma quantidade de vocábulos culturais de proveniência 
estranha em sua língua, vocábulos êsses, segundo o autor, toma
dos de seus vizinhos Kamayurá e Awetü:23 Mas a concorrência 
que na época de Quain o idioma kamayurá começava a fazer ao 
trumái na própria vida da aldeia tem, por certo, r~ízes mais pro
fundas. Justifica-se pelo menos a hipótese de. que o fato reflete, 
.como vários outros observados por Quain, o declínio, nesse grupo, 
da consciência tribal e da altivez características das populações 
.xinguanas, tôdas elas tão ciosas de seu valor. 

De modo geral, continuamos mal informados sôbre o grau 
de infiltração de têrmos estranhos nas diferentes línguas da área. 
Na dos Bakairí não havia, segundo von den Steinen, quaisquer 
·elementos de origem tupí ( 1886, pág. 291). Ehrenreich afirma 
sumàriamente que tôdas as tribos xinguanas empregam palavras 
tupí e bakairí ( 1891 b, pág. 86). Se tivéssemos informações me
nos vagas a respeito da difusão de vocábulos e com referência 
-a· tôdas as línguas, haveria aí por certo uma pista promissora para 
melhor explicar o processo de aculturação intertribal. E para 
·determinar o prestígio relativo das diferentes tribos, seria de uti-

23. "O vocabulário trumaí. . . mostra forte influência da parte de seus 
vizinhos, especialmente dos Kamayurá, estabelecidos na proximidade. Essa 
influência manifesta-se principalmente em nomes de plantas e de objetos 
da cultura material e em canções cerimoniais. Os cantos de duas das priq

cipais cerimônias trumaí, ambas também realizadas pelos Kamayurá, mos 
tram a preponderância de palavras e frases kamayurá. Palavras carib e 
arawak são freqüentes em outros cantos. Também a palavra para zunidor 
é uriuri em Kamayurá como em Trumaí. As palavras trumaí para plantas 
domesticadas tão tlpicamente ligadas à floresta tropical como feijão e 
cuieira, e para o filhó chato de farinha de mandioca, o beifú, são quase 
·idênticas às corrt>'-Oondentes palavras kamayurá." (Murphy e Quain, 1955, 
págs. 8-Q > 
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!idade também saber qual a ordem crescente do domínio dos res
pectivos idiomas por indivíduos bilingües ou poliglotas. Tenho 
a impressão de que, se na a~ualidade é o dos Kamayurá qu~ ten~e 
a levar a palma, isto se da em parte como reflexo da s1tuaçao 
privilegiada dêstes pelo número maior de presentes recebidos da 
administração do pôsto indígena estabelecido a cêrca de uma 
légua de sua aldeia, situação que lhes proporciona sobretudo 
maiores vantagens no comércio intertribal. Além disso, a maior 
difusão de tal ou qual idioma ou de elementos dêle provenientes 
pode ser indicativa de um nú1?ero maior de. mulheres da respe~
tiva: tribo incorporadas, atraves da exogam1a, a outras comuni
dades. Quanto ao poliglotismo em geral, é bem possível que êle 
tenha aumentado em época recente pela circunstância de os re
manescentes de algumas tribos que deixaram de existir como tais 
se terem espalhado pelos grupos locais de tribos amigas. 

Mais perguntas do que respostas. Mas estas e outras ques
tões não podem, por enquanto, ser discutidas satisfatoriamente. 
Como fato dos mais importantes é possível, todavia, salientar 
que, apesar da densa rêde de relações intertribais, nada pa
rece denunciar a tendência para a formação de línguas mistas, 
à semelhança do que se observou em outras partes da América, 
em especial entre os Karíb e Aruák setentrionais ( cf ., por exem
plo, von Steinen, 1894, pág. 156). O apêgo de cada grupo ao 
idioma dos antepassados eleva êste à categoria de um dos prin
cipais símbolos de identidade tribal, com a função de uma espécie 
de contrapêso às inúmeras concessões feitas em todos os demais 
setores da cultura. Uma vez que a aculturação intertribal avançou 
até a um limite ou ponto crítico em que a consciência cultural 
poderia começar .a arrefecer, a língua constitui, tal como a õspe
cialização para b comércio, um elemento distintivo de inegável 
importância. ~ 

· A conclusão principal a que nos leva a análise dos fatos rela
tivos às relações intertribais é a de que o processo de integração 
se orientou no sentido de tornar a pluralidade étnica imprescin
dível à continuidade e à subsistência das próprias culturas.24 Difi
cilmente se poderia imaginar uma fase subseqüente, por assim 
dizer final, em que, mesmo na hipótese de não ter sobrevindo 
a interferência perturbadora do mundo dos brancos, a aculturação 
recíproca resultasse na formação de uma "tribo xinguana" una e 

24. Informa o Padre \V. Saake que, ao tempo de sua viagem ao Xingu, 
os últimos seis representantes dos Tsúva residiam na aldeia dos Kuikúro. 
"De tempo em tempo, visitam a sua antiga aldeia, da qual continua exis
tindo uma casa apenas, para assin1 mostrarem que constituem uma tribo 
independente." ( 1952, pág. 1024.) O conceito de tribo sobrevive, pois, à 
própria existência desta como grupo organizado. 
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homogênea, portadora de cultura uniforme. Uma vez que a si
tuação inicial não foi de ordem a favorecer a emergência de uma 
sociedade estratificada, mas conduziu ao estabelecimento de vín
culos predominantemente horizontais, isto é, com relativa pari
dade dos grupos étnicos, o ajustamento mútuo dêstes tomou o 
caráter de uma aculturação temperada pelo etnocentrismo e pela 
resistência à assimilação. 

Nestes últimos decênios o sistema de relações intertribais se 
transformou sobretudo pela ruptura do relativo equilíbrio demo
gráfico, um dos fatôres que mantinham status mais ou menos 
equivalente para as diferentes tribos integradas na área. Entre
tanto, não convém estabelecer aí uma relação mecânica de causa 
e efeito. Sem considerar a situação peculiar dos Suyá, que du
rante mais de sessenta anos viveram fora da comunidade xin
guana - em atitude sempre hostil, e_ alvo, muitas vêzes, de excur
sões para rapto de mulheres - a tribo que n1ais prestígio perdeu 
foi a dos Trumái. Na medida em que as observações de Quain 
nos auxiliam a compreender o fenômeno, êste parece ligar-se à 
mudança provàvelmente sofrida pela auto-imagem da tribo, pela 
atitude desta diante de si própria e de seu futuro. Não teria sido, 
pois, pura e simplesmente a redução numérica de seus membros. 
Outras, como a dos Awetü e dos Yawalapíti, também tiveram o 
seu efetivo humano grandemente desfalcado, sem que por isso 
o seu status houvesse declinado em igual medida. Nem se pode 
dizer que a "morte da cultura" dos Trumái seja conseqüência 
direta das fôrças desintegradoras da civilização ocidental e da 
integração com os seus agentes, como bem reconhece Murphy 
(Murphy e Quain, 1955, pág. 97). ~ste etnólogo (ibidem) se 
inclina a dar como causa o despovoamento produzido pelas mo
léstias pulmonares introduzidas pelos brancos. Contudo, parece 
que a filosofia do desespêro a que se refere (pág. 101 ), a perda 
do ethos positivo e de auto-afirmação tribal, a tendência, possi
velmente não intencional, ao suicídio étnico através do infanti
cídio e da redução da natalidade (pág. 98), e tudo o mais que 
exprime a desintegração cultural e a desorganização da persona
lidade trumái, se prende a uma constelação de fatôres bem mais 
complexa. O processo se desencadeou antes que os resfriados e 
as gripes tivessem dizimado a população da tribo. Decorreu, ao 
que se depreende dos relatos de von den Steinen e Meyer, da 
situação humilhante da derrota infligida pelos Suyá e da inca
pacidade de os Trumái, acossados por êstes, manterem as suas 
roças, ben1 como do fato de, pela súbita desvalorização dos ma
chados de pedra, já não terem com que garantir a sua posição 
no comércio intertribal. Passaram a depender de seus vizinhos, 
especiahnente dos Kamayurá, sem que êstes dependessem dêles. 

Logo mais voltaremos ao problema. Aqui basta dizer que 
tudo isso teve, sem dúvida alguma, efeitos psicológicos sobre-
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maneira deprimentes, tanto mais graves para um povo que, como 
os xinguanos em geral, preza a altivez do grupo como o supremo 
dos valores. Daí o pessimismo que lhes feriu de modo decisivo 
a vitalidade. O que sucedeu depois veio apenas acelerar o pro
cesso. As outras tribos, ao serem atingidas pelas epidemias, man
tinham intacto o seu vigor cultural e o conceito de si próprias, o 
que lhes permitiu reagirem de forma diferente à perda mais ou 
menos brutal de seu efetivo humano. Esta me parece ser a expli
cação mais satisfatória. 

Com isso, porém, já entramos em outra ordem de problemas 
que dizem respeito à transformação do quadro geral das culturas 
xinguanas pela presença - a princípio esporádica e casual, e hoje 
constante - dos fatôres novos de que o elemento branco foi por
tador. Vejamos pelo menos alguns aspectos dessa recente fase do 
processo aculturativo, que, se não veio interromper a marcha de 
aculturação intertribal e o funcionamento das instituições e dos 
vínculos tradicionais entre os vários grupos étnicos, não deixou, 
em todo caso, de pô-los em bases inteiramente novas. 

Vimos que na época de Karl von den Steinen a área do alto 
Xingu se caracterizava, em sua composição étnica, pelo convívio 
de tribos de variada procedência e, por conseguinte, outrora hete
rogêneas quanto às línguas que falavam e aos respectivos siste
m3s c:-ulturafa. A rêde de relações que, havia séculos talvez, se 
estabelecera entre elas levara, de um lado, a uma relativa homo
geneização cultural, ao passo que de outro, apesar da exogamia 
intertribal bastante generalizada em tôda a área, as primitivas 
unidades mantiveram, cada qual, a sua identidade, expressa sobre
tudo na pluralidade lingüística. A grande maioria dos indivíduos 
se tornou, por isso, poliglota, havendo não poucos que dominam 
quatro ou mais idiomas. 

Dos tempos de Karl von den Steinen aos nossos dias, em 
menos de um século, portanto, o quadro étnico sofreu profundas 
transformações. Tribos houve que se desligaram do grêmio, diri
gindo-se para regiões mais 9u menos distantes: os Bakairí, pela 
atração que nêles exerceu o mundo dos brancos; os Suyá, por se 
haverem desentendido com os demais. Outras se extinguiram ou 
estão em vias de extinguir-se: os Aipatsê, os Nahukwá, os Nava
rúte, por exemplo, que já não existem como unidades tribais, 
contando apenas com uns poucos indivíduos esparsos por aldeias 
estranhas, os Awetü, os Yawalapíti e os Trumái, que não somam, 
cada uma, mais do que duas dezenas de pessoas, ou menos. 
Tôdas as demais sofreram sensível diminuição no número de seus 
componentes em conseqüência de sucessivas epidemias de sarampo 
e de gripe. 

Essas transformações são recentes. Até os fins do ano de 1945, 
quando a turma de desbravamento da Expedição Roncador-Xingu 
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avançou até as nascentes dêste rio, os aborígines não haviam tido 
~m seu território senão contactos esporádicos e fugazes com repre
sentantes do mundo civilizado.25 Foi somente nestes últimos vinte 
an?s que experimentaram um convívio mais prolongado com 
gente estranha, especialmente com funcionários da Fundação 
Brasil Central e do Serviço de Proteção aos índios, que ali esta
beleceu um pôsto, e com pessoas ligadas à Fôrça Aérea Brasi
leira, que, por seu turno, construiu um campo de aviação perto 
da confluência dos vários rios que formam o Xingu. Com o movi
mento regular de aviões amiudaram-se naturalmente também as 
visitas de cientistas, jornalistas, caçadores, pescadores, turistas e 
aventureiros, que não podiam deixar de perturbar o ritmo no1mal 
da vida dos silvícolas. Em conseqüência de tal situação, os xin
guanos sofreram sensíveis danos em sua vitalidade, quer do ponto 
de vfata biológico, quer do cultural. 

Em confronto com outras áreas do Brasil, as condições em 
que se desenvolve o processo aculturativo no alto Xingu se dis
tinguem por uma série de características peculiares, das quais 
convém destacar algumas de especial importância: a ligação com 
o mundo civilizado se faz quase que exclusivamente por via aérea, 
de forma intermitente e fora do contrôle dos naturais da região, 
que, por conseguinte, têm pouco influência sôbre a seleção dos 
elementos novos que entram em seu horizonte cultural; salvo 
poucas exceções, os forasteiros que para lá se dirigem o fazem 
a título de excursão e sem o intuito de se estabelecerem por longo 
tempo no território dos índios, de modo que êstes têm oportu
nidade apenas de conhecer indivíduos isolados, mas não as insti
tuições sociais e econômicas que regem o mundo dos brancos; 
só excepcionalmente os índios têm sido recrutados para trabalho 
assalariado de qualquer espécie; salvo por uma missão protes
tante norte-americana que existiu entre os Nahukwá de 1926 a 
1938, nenhuma das tribos foi até hoje submetida a catequese 
religiosa; a falta de comércio com núcleos civilizados, que im
pede, entre outras coisas, a entrada de bebidas alcoólicas. Além 

2$. Das várias expedições que se seguirain às de Karl von den Steinen 
poucas se demoraram na região. O coronel inglês Fawcett e seu filho, que 
chegarmn aos Kuikúro em 1926, viveran1 na aldeia pelo espaço de um ano. 
Em 1938, o antropólogo norte-americano Buell Quain conviveu com os 
Trumái durante quatro meses. Além disso, deve-se mencionar a estação 
missionária protestante fundada pelo Rev. Thomas Young entre os Nahuk~1á 

e que ali existiu de 1926 a 1938 ( Oberg, 1953, pág. 4). Mas a única ti:ibo 
que em todo êsse tempo teve contactos mais freqüentes e regulares com o 
mundo dos brancos foi a dos Bakairí. E isso através de suas relações con1 
os Bakairí mansos do Paranatinga e com o Pôsto Indígena Simões Lopes 
ali existente, para onde afinal se mudaram todos os remanescentes da tribo 
Bakairí do alto Xingu. 
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disso, cumpre não subestimar a longa experiência de intensa acul
turação intertrihal anterior à situação presente e que, sem dú
vida, deve ter desenvolvido nos diferentes grupos uma recepti
vidade bastante grande face a elementos culturais de proveniên
cia estranha. 

Foram revolucionárias e bastante desintegradoras para a ins
tituição do comércio intertribal as conseqüências da entrada do 
mundo dos brancos no horizonte cultural das populações xin
guanas. Vimos que as funções da primitiva atividade comercial, 
longe de corresponderem apenas a interêsses de ordem econômica, 
diziam respeito principalmente à vinculação social das tribos entre 
si. Através das trocas, como de outras formas de relação inter
tribal, mantinha-se um equilíbrio, instável que fôsse, entre as 
fôrças de tensão e as de coesão que se manifestavam entre grupos 
potencialmente inimigos, mas que haviam chegado a um moâus 
vivendí relativamente pacífico. A especialização industrial, uma 
das expressões mais visíveis da autoconsciência de cada um dos 
grupos, era um recurso satisfatório pelo qual a comunidade paten
teava o caráter próprio, cumprindo uma exigência ditada pela 
orientação provàvelmente comum à cultura de tôdas aquelas tri
bos, tão ciosas, tôdas elas, de sua identidade em oposição às 
demais. Ora, os objetos manufaturados de nossa cultura, vindo 
em grande parte satisfazer a necessidades econômicas e técnicas 
tradicionalmente satisfeitas por artigos negociados no mercado 
intergrupal e - uns mais, outros menos - monopolizados por esta 
cu aquela tribo, não podiam deixar de produzir desde logo um 
des11ível entre as comunidades. 

Está em primeiro lugar o caso dos Trumái, citado atrás na 
formulação de Krause ( 1937). O rápido declínio dêsses índios 
resultou em primeiro lugar,-e Krause o reconhece, da derrota que 
lhes foi infligida pelos Suyá, de cujos efeitos entretanto provàvel
mente se teriam recuperado, pelo menos em parte, se houvessem 
mantido o monopólio dos machados de pedra, que partilhavam 
com os Suyá e que começou a ser destruído pela introdução do 
machado de ferro desde as expedições de Karl von den Steinen. 
Antes de serem alvo do duplo infortúnio, os Trumái se destaca
vam pelas suas roças extensas e bem cuidadas ( von den Steinen, 
1894, pág. 124). Em 1886, Herrmann Meyer os encontrou homi
ziados junto aos Kamayurá, os quais, mediante acôrdo entre as 
duas tribos, lhes forneciam regularmente as necessárias provisões 
de mandioca e beijus, ainda a trôco de machados de pedra ( Meyer, 
1897, pág. 22; 1898, pág. 143 ). Daí a três anos viviam num acam
pamento provisório a alguma distância dos Mehináku, que ha
viam casado com muitas mulheres dêles (Meyer, 1900, pág. 126). 
Posteriormente reconstruíram as suas aldeias, mas nunca mais 
puderam superar uma relativa situação de inferioridade face às 
outras tribos da área. A falta de energia e de disposição para 

' 
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resistirem às impos1çoes de seus vizinhos, em particular dos Ka
mayurá, fêz com que êstes lhes tomassem as mulheres, de pre
ferência as que se encontravam em seus anos de maior fertilidade 
(Murphy e Quain, 1955, págs. 13 e 20). É óbvio que está aí uma 
das razões explicativas do enfraquecimento biológico e da redu
ção cada vez maior do efetivo humano da tribo. Na época de 
Quain, "a idade média das mulheres parecia ser consideràvel
mente superior à dos homens" ( lvlurphy e Quain, op. cit., pág. 
20). Nada mais significativo para caracterizar o estado de de
pressão a que em 1938 haviam chegado os Trumái do que a sua 
falta absoluta de combatividade potencial; para êles, consoante 
o testemunho de Quain, "a guerra era uma ocasião para mêdo, 
e não uma oportunidade para elevar o status da pessoa" (Murphy 
e Quain, op. cit., pág. 15 ). E uma vez que o machado de ferro 
suplantara o de pedra, já não havia mesmo interêsse em vencer 
a relutância à guerra e fazer tentativas para talvez arrebatar aos 
Suyá a jazida de diábase e reconquistar à fôrça o monopólio do 
an6go produto comercial da tribo. Limitaram-se então os Trumái 
a negociar com artigos que não eram de sua fabricação exclusiva. 
No período da visita de Quain procuravam especializar-se na pro
dução de sal de aguapé (Murphy e Quain, op. cit., pág. 18 ), 
1nuito apreciado em tôda a área, mas fabricado também por outras 
tribos. Mais recentemente conseguiram impor-se como os melho
res produtores de flechas ( Oberg, 1953, pág. 42). Num mito reco
lhido por Quain e relativo à origem da especialização industrial 
e co1nercial, já nem sequer fazem menção de sua obsoleta mer
cadoria tradicional, mas dão como atributo seu a cêra de abelha, 
artigo cuja obtenção não requer conhecimentos técnicos especiais; 
quanto aos brancos, escolheram êles, segundo o mito, o machado 
de aço, razão pela qual "foram capazes de construir uma grande 
civilização" ( lvlurphy e Quain, 1955, págs. 74-75). 

As tribos de língua karíb, originalmente as produtoras exclu
sivas de colares e cordões de cintura feitos de caramujos ou de 
conchas de moluscos, trabalhados com grande esmêro, sofreram 
notável redução em seu comércio pela introdução de miçangas 
de vidro. Muitos viajantes distribuíram consideráveis quantidades 
dessa mercadoria entre as tribos que visitaram, provocando, com 
isso, não só a emergência de novos padrões estéticos26 mas sobre
tudo uma perturbação do equilíbrio das relações econômicas. As 
tribos que receberam maiores quantidades de miçangas de vidro, 

26. Note-se, de passagem, que os índios de tôda a área quere1n apenas 
miçangas azuis e brancas. Se acaso as recebem de côr diferente, põem-nas 
cm crianças, nunca em adultos. Oberg, por certo, se enganou ao escrever 
que as côres preferidas eram o vermelho e o azul ( 1953, pág. 12; cf. tam
~)ém pág. 58). 



ASPE.CTOS E PROBLEMAS ETNOLÓGICOS DE U}..1A .. . 93 

entre elas os Kamayurá, naturalmente começaram a fazer concor
rência aos antigos especialistas em colares e cordões de cintura. 

À posse de uma arma de fogo ligam os xinguanos especial 
prestígio. Oberg ( 1953, págs. 37-38) notou com surprêsa que os 
Kan1a yurá mantinham as suas velhas cara binas sempre limpas e 
bem polidas. Como, no entanto, a caça tem importância 1nuito 
reduzida no conjunto das atividades de subsistência, o uso do 
rifle se limita a eventuais ações guerreiras ( Oberg, op. cit., pág. 
38), e isto na medida, é claro, em que se possua a necessária 
munição, difícil de obter. E como a pesca, essencial na econo
mia, ainda hoje se faz de preferência com arco e flecha, os ex
celentes arcos dos Kamayurá continuam tendo boa procura.27 Não 
havendo, por conseguinte, sofrido depreciação de seu artigo tra
dicional de comércio, e tendo, além disso, maior facilidade de 
receber com regularidade objetos do mundo civilizado, em vir
tude da localização de sua aldeia a pouca distância do pôsto indí
gena, os Kamayurá alcançaram uma situação favorável em con
fronto com outras tribos da área, o que, evidentemente, é por sua 
vez um fator de desequilíbrio ou desnível no sistema de relações 
econômicas intergrupais. De modo geral, os Kamayurá são consi
derados hoje os mais ricos, isto pelas suas Erovisões de miçangas 
d e vidro, anzóis e linha de nylon e, sobretudo, utensílios de ferro. 

Os Waurá são fa1nosos pelos seus produtos de cerâmica, entre 
êstes as grandes panelas de barro - algumas com 80 ou mais cen
tímetro de diâmetro - usadas no preparo da mandioca. Por en
quanto, não parece ter caído de modo sensível a cotação dessa 
mercadoria, na medida em que se trata de panelas grandes. Toda
via, o vasilhame de ferro e de alumínio começa a tomar, aos 
poucos, o lugar dos potes e panelas waurá. Não fôsse a técnica 
peculiar de preparo da mandioca, que requer panelas de tamanho 
excepcional, já de há muito se teria manifestado maior decadência 

27. Apesar disso, parece que os Kamayurá sentem de algum modo que 
as armas de fogo não deixam de representar uma concorrência ao arco, de 
·cuja fabricação tanto se orgulha a tribo. Vimos acima uma passagem de 
um mito trumái, segundo o qual, na aurora do mundo, o branco escolheu 
como sua principal característica de cultura o machado de aço, precisamente 
-0 objeto que veio a tornar obsoleto o machado de pedra, ou seja, o artigo 
e111 que os Trumái se haviam especializado. Ora, na versão kamayurá dêsse 
mito não se faz menção de machados, mas de espingardas! O Kamayurá 
primevo escolheu os arcos de boa qualidade, mas não quis saber das espin
gardas, o que aborreceu a Mavutsiné, o criador. O branco, que iicou com 
as espingardas, foi mandado embora por Mavutsiné, espalhando-se e1n tôdas 
as direções. "Os homens brancos são mais fortes, porque escolhera111 as 
espingardas, mas os Camayurá são os favoritos de Mavutsiné, porque êle 
lhes disse que ficassem no Morená" ( Oberg, 1953, pág. 30). 
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da cerâmica. É interessante assinalar que os Mehinákú, urna das 
tribos aruák, - que no tempo de von den Steinen eram tôdas cera
mistas - se decidiram a "mudar de ramo". Passaram a apresentar-se 
no moitará já não apenas com panelas de sua fabricação, mas 
principalmente com grande quantidade de artigos de ferro ob
tidos do Serviço de Proteção aos lndios (Galvão, em Carvalho 
et al., 1949, pág. 44), ou melhor, recebidos através dos Bakairí, 
estabelecidos junto a um pôsto indígena, que também lhes for
necem rniçangas para o comércio ( cf. Galvão, 1953, pág. 11). 
Segundo o testemunho do Padre Saake ( 1952, pág. 1024) , "os 
mercadores da região, os Mehinaku, chegam, em suas viagens, até 
os estabelecimentos do Serviço de Proteção aos índios no Batovi 
e no Paranatinga, para trocarem panelas de barro, colares, arcos 
e flechas pelos produtos da civilização, machados, enxadas e outros 
utensílios de ferro". Coisa semelhante se afirma, aliás, dos Awetü 
( Oberg, 1953, pág. 42). 

Como é natural, as tribos que experimentaram maior declínio 
em seu efetivo populacional tendem a ocupar posição desvanta
josa no comércio. Em vez de se concentrarem em determinado 
produto, mais ou menos monopolizado, que lhes assegure certo 
domínio do mercado, apresentam-se com artigos antes ocasionais 
do que ligados a uma especialização técnica. Há alguns anos, 
quando estive na área, disseram-me que os Yawalapíti e os Awetü, 
uns e outros reduzidos, corno já vimos, a pequeno número de 
indivíduos, ofereciam, na época, principalmente adornos de penas 
de tucano, artefatos que tôdas as tribos produzem, ao passo que 
os Trumái não tinham outra coisa para vender senão vermelho 
de urucu. Tal necessidade de se ir substituindo com freqüência 
a mercadoria enfraquece, é óbvio, uma das funções específicas 
do comércio intertribal xinguano, a de dar a cada tribo uma opor
tunidade para se afirmar perante as dernais.28 

28. Já estavam escritas estas páginas quando apareceu o estudo de 
Eduardo Galvão e Mário F. Simões sôbre mudanças recentes na área do 
alto Xingu. Quanto às principais tendências registradas nas técnicas e no 
comércio intertribal, os autores, acentuando outros aspectos, as resumem nas 
seguintes palavras: "Ao mesmo tempo observa-se, apesar da crescente pro
cura por parte dos visitantes de fora, um declínio do artesanato indígena, 
em especial no que tange aos adornos. Assim, os colares de conchas, os 
diademas, as braçadeiras, os banquinhos e vasos zoomorfos, que outrora 
constituíam elementos importantes no mercado intertribal de troca, deixaram 
de ser especialidades de determinados grupos tribais, não constituindo hoje 
senão habilidades individuais de certos representantes dêsses grupos. Tôdas 
essas coisas já· não entram em questão como objetos de troca entre as aldeias, 
mas apenas entre os respectivos produtores. Proveio disto uma reformulação 
dos valores tradicionais, já que no comércio intertribal se trocavam arcos, 
panelas e outros objetos, tomando-se como padrão de valor o que naquele 
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Tal como a instituição do comércio intertribral, também o 
cerimonialismo foi afetado, embora talvez em escala menor, pela 
chegada do branco às nascentes do Xingu. Tradicionalmente, de
terminadas festas, em especial a do kwaryp, se realizam ora em 
uma, ora em outra aldeia, que recebe como hóspedes os membros 
de comunidades amigas. Isto, é claro, importa sempre em gastos 
consideráveis, com que hoje nem tôdas as tribos estão em condi
ções de arcar, sobretudo quando se trata de grupo já bastante 
reduzido. O que é grave, quando se considera que o hospedeiro 
generoso é um dos conceitos que mais contribuem para o pres
tígio e o "bom nome" nacionais. Afirma-se, por exemplo, que em 
1956 os Trumái não participaram do kwaryp promovido pelos 
Yawalapíti tão somente por serem pobres e pouco numerosos, 
incapazes, portanto, de retribuir o convite.29 De igual forma, 
alguns dos grupos muito dizimados n~o têm mais os necessários 
recursos humanos para se apresentarem a competições esportivas, 
especialmente ao yawarí. Vêem-se compelidos a não aceitar o 
desafio, quando acaso recebem o convite formal, fato que pre-

tempo tinha o valor mais considerável, a saber, os colares de conchas feitos 
pelos Karib, hoje em dia inteiramente suplantados (enquanto padrão de 
valor ) pelas miçangas de vidro de proveniência européia ou por armas de 
fogo. Daí resultou que tôda espécie de artesanato ficasse excluída do co
mércio de índio para índio, passando do índio para o visitante de fora" 
(Galvão e Simões, 1964, págs. 147-148). O interêsse dessas observações 
está antes dé mais nada no fato de sugerirem uma tendência . diruptiva n_o 
sentido de um caráter cada vez mais individual do comércio de trocas, não 
somente no interior do âmbito nativo, como também nas relações entre o 
aborígine e os representantes do mundo civilizado. 

Tendência análoga para a ' individualização está implícita também em 
outras observações de Galvão e Simões, particularmente no que diz respeito 
ao "afrouxamento das famílias-grandes, com um enfraquecimento da coesão 
dos grupos ·formados de famílias-grandes e a emergência de famílias nu
cleares, o que se reflete na mudança do conceito e da avaliação da chefia 
das casas comunitárias e da própria aldeia" ( op. cit., pág. 148). De onde 
se concluiria que, apesar de tudo o que a área do Xingu tem de peculiar 
no tocante à situação primitiva e às condições do contacto com o branco, 
não deixa de haver um significativo paralelismo com o que se verifica em 
outras tribos das mais diferentes regiões do País. 

29. O kwaryp, festa em comemoração dos mortos, particularmente dos 
chefes, é a maior das festas xinguanas. };: interessante notar que o kwaryp 
de 1956, em que se homenageou também um "capitão" yawalapíti havia 
muitos anos morto numa excursão guerreira dos Awetü (Ferreira, 1957, 
págs. 62-63, baseado em informação de Orlando Vilas Boas), contou inclu
sive com a participação dos remanescentes desta tribo ( Lhullier dos Santos, 
1956, pág. 114, e informação pessoal). 
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senciei em 1958 entre os Yawalapíti, solicitados pelos vVaurá. Ora, 
o yawarí é uma das oportunidades mais salutares, do ponto de 
vista das relações interétnicas, que as culturas xinguanas oferecem 
às várias tribos para, de tempo a tempo, darem vazão à carga de 
agressividade mútua que aos poucos se vai acumulando e recal
cando. Representa, afora a luta livre, a expressão mais comum 
da consciência do valor tribal. Mas também na luta livre levam 
quase sempre vantagem os grupos que tenham maior número de 
indivíduos fortes, dentre os quais êles possam destacar alguns n1ais 
aptos para conquistar o título de campeão. Assim, a vinda do 
branco, com as epidemias que levou aos índios, rompeu o equilí
brio demográfico indispensável à coexistência satisfatória de tri
bos que baseiam o seu convívio acima de tudo num estado perene 
de tensão controlada. 

Indício do declínio do cerimonialismo parece ser também o 
nú1nero relativamente menor d e referências às danças com más
caras, na literatura mais recente, em comparação com os dados 
abundantes a êste respeito nas obras dos primeiros viajantes que 
percorreram a região. Se não em tôdas, pelo menos em algumas 
tribos, ao que tudo indica, as danças e cerimônias eram outrora 
bem mais freqüentes do que nos dias atuais. É difícil dizer 
até que ponto isso possa refletir uma intensidade menor da vida 
religiosa em geral. Entre os Trumái, a decadência da interação 
com o n1undo sobrenatural havia atingido notáveis proporções 
na época de Buell Quain, numa fase, portanto, anterior aos efeitos 
mais diretos do contacto com os brancos. Já nem sequer possuíam 
a "casa das flautas", nem quaisquer máscaras cerimoniais ( 11.lur
phy e Quain, 1955, pág. 62 ). Notou Quain uma grande indiferença 
diante da perda dêsses elementos, fato que ~1urphy considera não 
muito surpreendente, "uma vez que muita coisa de sua religião 
foi recebida, há não n1uito tempo, de seus vizinhos do alto 
Xingu" ( i,bidem). 

É bem possível que esteja aí uma explicação válida não so
mente para o caso sem dúvida peculiar dos Trumái, como para os 
xinguanos em geral. A religião de todos êles se afigura como um 
mixtum compositum de elementos de variada procedência, se 
bem que taivez relativamente bem integrados num sistema coe
rente. Mas ainda hoje os Kuikúro acompanham as suas cerimô
nias em grande parte com canções cuja letra nem sequer enten
dem ( Dole, em Carneiro e Dole, 1956-57, pág. 199). "De acôrdo 
com a tradição, uma quantidade de canções e danças foi obtida 
de tribos vizinhas." (Ibidem.) "Parece provável que uma grande 
difusão de cerimônias tenha tido lugar na região do Xingu Su
perior nos últimos séculos e ainda em área mais ampla" (pág. 
200). Quain se impressionou com "a falta completa de conteúdo 
emocional das cerimónias religiosas" entre os Trumái (carta a 
Ruth Benedict. em Murphy e Quain, 1955, pág. 106 ), o que, é 
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bom notar, não se relaciona necessàriamente com a situação de 
"sociedade moribunda", como Murphy (pág. 62) caracteriza com 
acêrto a dêsses índios. O que as fontes sôbre as culturas xin
guanas em seu conjunto sugerem é que se trata de culturas tribais 
excepcionalmente seculares, ao contrário do que nos poderia fazer 
supor a riqueza do primitivo cerimonialismo. Para os Kuikúro 
de nossos dias, por exemplo, que neste sentido parecem ter so
frido perdas menos consideráveis do que outros, temos o teste
munho de Dole, segundo o qual "os cantos e as danças se realizam 
primàriamente pela diversão que prop?rcionam, e não como 
meio de influir sôbre fôrças sobrenaturais" (em Carneiro e Dole, 
1956-57, pág. 199). Da mesma forma, os Awetü e os Kamayurá, 
as duas únicas tribos tupí hoje existentes na área, devem surpreen
der pela sua pouca preocupação com os problemas de ordem sobre
natural a qualquer etnólogo que tenha trabalhado com as popu
lações tupí-guaraní de outras regiões do Brasil. Tem-se mesmo a 
impressão de que um dos efeitos mais profundos gue sôbre êles 
exerceu o processo aculturativo intertribral se traduz na perda 
de um ethos determinado acima de tudo por valores místicos e 
religiosos. Não seria, aliás, de admirar. A difusão, em grande es
cala, de cerimônias e crenças de variada procedência há de, ne
cessàriamente, romper a unidade e o caráter hermético dos pri
mitivos sistemas de religião. E se, de um lado, há um enriqueci
mento,30 verifica-se, do outro, um "esvaziamento" de conteúdo 
emocional e, por conseguinte, uma diminuição do apêlo à capa
cidade de yivência. Danças religiosas recebidas de tribos vizinhas, 
incorporando-se à cultura antes de mais nada em seu aspecto 
formal, e em grande parte sem as funções e os significados de 
origem, são fàcilmente secularizadas e assumem talvez a função 
de mero divertimento ou p~ssatempo. Ou então, como se deu até 
certo ponto no alto Xingu, se integram no sistema de relações inter
tribais, vindo corresponder à necessidade de uma comunhão de 
interêsses entre grupos étnicos de atitudes antagônicas. 

A religião, tomada no . sentido clássico, isto é, como sistema 
de idéias e técnicas para lidar com os problemas sobrenaturais, se 
transformou, em muitas de suas manifestações, numa parte inte
grante da teia de laços que vinculam as tribos entre si. Foi posta, 
portanto, a serviço das preocupações nucleares das sociedades 
xinguanas. Ritos de fundo religioso realizados no interior de 

30. Gertrudis E . Dole recorda a êste respeito: "É interessante obser
var que, enquanto a cultura material se desenvolve em grande parte pela 
substituição de utensílios e técnicas antiquados por outros mais eficientes, 
o aspecto cerimonial da cultura pode aumentar por adição, mediante em
préstimos de novas formas sem que se descartem as antigas" (em Carneiro 
e Dole, 1956-57, pág. 200). 
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cad~ um dos grupos assumem funções restritas, de natureza mais 
"técnica", ligadas principalmente a atividades econômicas e à cura 
de doenças. Quanto à religiosidade individual, parece ser ela 
fenômeno bastante alheio a tôdas aquelas culturas. Tudo isto 
deve ter favorecido a progressiva redução do cerimoniaJismo na 
situação criada pela presença do branco. 

Refere Kalervo Oberg que na época de sua pesquisa entre 
os Kamayurá, em 1948, continuava intacta a cultura da tribo e <àue 
a tecnologia se conformava ainda ao padrão tradicional. •As 
coisas estranhas que possuem foram selecionadas para um fim 
especial e não interferem na tecnologia como um todo" ( Oberg, 
1953, pág. 38.) Se isto se aplica aos Kamayurá, há de valer em 
maior grau para as outras populações xinguanas. Mas a obser
vação de Oberg deve naturalmente ser tomada cum grano salis. 
Diante do que vimos nas páginas .precedentes, parece não haver 
dúvida de que as culturas da região, inclusive no tocante à tecno
logia, se ressentem (e se ressentiam já em 1948) das influências 
da civilização. O certo é que essas influências se manifestam 
em menor escala na adoção de padrões técnicos novos do que na 
perda de traços tradicionais. Em sua quase totalidade, os objetos 
provenientes do mundo dos brancos entraram nas culturas xingua
nas como artefatos industriais, sem que o silvícola tivesse oportu
nidade para ao mesmo tempo aprender ou pôr em prática corres
pondentes técnicas de produção. Serviram assim para colocar os 
índios em contínua situação de dependência com relação aos seus 
fornecedores. Estão neste caso não somente os artigos de ferro 
- panelas, pratos, machados, enxadas, machetes, facas, tesouras, 
anzóis, lâminas de barbear etc. -, como também fósforos, peças 
de roupa, rêdes de dormir "cuiabanas", linha de nylon para pes
car, miçangas de vidro, espingardas, espelhos, lanternas elétricas 
e outras coisas mais. Vale notar que todos êsses produtos vieram 
substituir-se em certa medida a outros já existentes na cultura, fei
tos com material quase sempre encontrado sem maiores dificul
dades e segundo técnicas nativas. O empobrecimento ligado à 
adoção de tantos elementos estranhos, sem dúvida mais "efici
entes" e mais cômodos, se evidencia desde logo ao visitante branco, 
que, mal desce do avião, se vê abordado por uns tantos índios 
cheios de expectativa que lhe pedem balas "22", pilhas para lan
ternas, linhas de nylon e assim por diante. Outrora satisfeito com 
as soluções tradicionais de sua cultura - ou das culturas da área 
em seu conjunto -, o índio hoje com relação às mesmas neces
sidades depende de fontes estranhas, sôbre as quais não tem o 
menor contrôle e que se lhe revelam, portanto, sempre aleatórias. 
Tem apenas uma vaga idéia de que também as maravilhas de 
nossa indústria devem ser adquiridas por compra e de que repre
sentam igualmente no contexto da civilização objetos de valor 
econômico, como passam a sê-lo para o silvícola, que desde logo 
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os faz circular em seu sistema de trocas, dentro ou fora da co
munidade. Não admira que o branco seja encarado como espécie 
de Papai N oel, cuja função é distribuir belos presentes. 

Não obstante o que foi dito, os xinguanos se distinguem por 
uma resistência cultural bem maior do que possa parecer à pri
meira vista. É verdade que a sua longa história de aculturação 
intertribal deve ter gerado nêles uma grande receptividade para 
elementos novos. Se, referindo-se aos Trumái, que, embora talvez 
estejam na área há tempo relativamente curto, adotaram em grande 
escala a cultura dos grupos vizinhos, Wilhelm Saake invoca "a 
fôrça aculturativa da região" ( 1952, pág. 1023), cumpre reco
nhecer que, efetivamente, as várias tribos podem ter alcançado o 
grau de homogeneidade cultural que as caracteriza, somente gra
ças à forte tendência de imitarem umas às outras no que de 
interessante houvesse nos respectivos sistemas de cultura. Mas, 
co1no acabamos de ver, com relação aos elementos do inundo civi
lizado essa tendência depara, de modo geral, a impossibilidade de 
se aprender a tecnologia ou, conforme o caso, os respectivos pa
drões de comportamento dentro de um contexto mais amplo. Neste 
sentido se justifica plenamente a passagem de Oberg acima citada. 
Com raras exceções, a difusão de artigos manufaturad<?s estabelece 
apenas alternativas (no sentido de Linton) , mas não leva ainda 
à perda dos elementos tradicionais. O mesmo se dirá da substi
tuição do material. Na medida, por exemplo, em que se obtenham 
pregos ou peda:ços de arame, fazem-se dêste material as pontas 
de fisgas para pescar (o que observei entre os Yawalapíti ), mas 
ao 1nesmo tempo continuam sendo feitas de madeira. O recurso 
aos medicamentos da farmácia não impede que o doente seja 
submetido também às práticas da pajelança. E assim por diante.31 

Maior é ainda, o que não. admira, o conservantismo no domí
nio da cultura não-material e, particularmente, no que diz res
peito às instituições. Em virtude das circunstâncias peculiares do 
contacto, os xinguanos pràticamente não chegam a conhecer a 
religião dos brancos, o seu s.istema de parentesco, as suas insti
tuições econômicas e políticas de forma a lhes servirem de modêlo 

31. Von den Steinen ( 1894, págs. 131-132) e Ehrenreich ( 1929, pág. 
251) informam que os Bakairí trataram iinediatamente de construir uma 
casa de tipo caboclo, quadrada e de duas águas, imitando um rancho que 
haviam visto no acampamento da segunda expedição alemã ao Xingu. Mas 
não substituíram logo em sua cultura as habitações de forma tradicional. 
Só em época mais recente aparece entre os Kamayurá, e assim mesmo a 
título de exceção, a casa de planta retangular, possivelmente por interfe
rência direta da Expedição Roncador-Xingu ( cf. Oberg, 1953, págs. 13 e 
14). Em 1958 vi na aldeia yawalapiti uma construção dêsse tipo, não como 
habitação, mas como "casa de flautas". 
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que possa ser copiado. Difl.cilmente saberão, por exemplo, o que 
seja uma família em nossa sociedade, salvo quando um ou outro 
indivíduo é trazido, a passeio, a São Paulo ou ao Rio de Janeiro, 
onde passa uma temporada. Por isso, tôdas ou quase tôdas as 
mudanças havidas no quadro da cultura não-material resultam em 
primeiro lugar da transformação do quadro demográfico, em vez 
de decorrerem de um confronto entre o mundo nativo e o dos 
brancos. 

Em suma, é preciso ter em mente que o processo acultura
tivo a que as tribos do alto Xingu estiveram sujeitas antes da che
gada dos brancos se baseava acima de tudo em fatôres inerentes 
à interação de sociedades distintas e em pleno funcionamento, bem 
ao contrário do que viria caracterizar as relações destas com os 
mais díspares agentes do mundo ocidental, com gente que cos
tuma apresentar-se ao índio ou como indivíduos isofados ou, quan
do muito, como grupos de constituição frouxa e duração efêmera. 
Em caso algum, se trata de unidades sociais que estabeleçam laços 
definidos e estáveis com alguma das comunidades indígenas.32 

Além do mais, as dificuldades de acesso à região permitem um 
contrôle mais eficiente das relações entre índios e brancos por parte 
da administração do pôsto indígena e do Parque Nacional do Xingu 
(criado em 1961 ), razão pela gual se toma possível coibir a inter
ferência de uns tantos fatôres ae desintegração comuns em outras 
situações de contacto, entre êles a exploração econômica, o 
alcoolismo e a prostituição. Tudo isso faz com que entre os xin
guanos, apesar de tudo o que os atingiu nestes últimos decênios, 
a cultura e a sociedade conservem, no fundo, o seu caráter original. 
Não parece, pelo menos, haver coisa alguma que nos autorize a 
admitir que se tenha verificado a emergência de novos valores, 
capazes de induzir uma reorientação geral do sistema de vida. 
Nem chegou a estabelecer-se um conflito cultural propriamente 
dito. 

Isto se explica também em parte pelo fato de a área do alto 
Xingu não se enquadrar em nenhum dos casos típicos que nas 
diferentes regiões do país se configuram pelo encontro de popu
lações tribais com determinadas frentes de expansão econômica 
da sociedade nacional: a extrativa, a pastoril e a agrícola. As 
terras e os recursos naturais em que se baseia a economia nativa 
despertaram, mas ainda não ativaram a cobiça dos brancos e, por 

32. Até certo ponto, o branco e a sua cultura permanecem envoltos 
num halo de mistério. Lembro-me da apreensão que se estampou no rosto 
de alguns índios, principalmente Awetü, quando em julho de 1958 a F AB 
realizou exercícios de pára-quedismo nas proximidades do então Pôsto Indí
gena Capitão Vasconcelos. Mais de uma vez me perguntaram se os homens 
uniformizados que descimn de pára-quedas eram "polícias" e se era verdade 
que comia1n carne humana. 
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outro lado, as atividades de subsistência não se enriquecem com 
elementos novos, salvo pelo cultivo de algumas plantas antes des
conhecidas, entre estas a banana e a cana-de-açúcar. E até o 
presente o aproveitamento do índio como mão-de-obra remunerada 
se tem limitado a serviços ocasionais que, por exemplo, os Trumái 
ou os Kamayurá prestam ou prestavam num entreposto da F AB 
(Jacaré) , a fim de receberem um pouco de banha de porco (para 
assar pintados) , sal ou açúcar. A administração do pôsto indígena 
não "vende" nada aos índios, mas distribui-lhes objetos de ferro 
e outros artefatos; nem procura estimular o comércio com os 
visitantes brancos, permitindo apenas que êstes recebam objetos 
etnográficos em troca de presentes que lhes ofereçam. 
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( )APÍTULO III 

Fases da Aculturação Religiosa 
dos Guaraní 

403 

São muito precários os nossos conhecimentos sôbre o sistema 
religioso guaraní anterior à época das missões jesuíticas1• É signi
ficativo, a êste respeito, o fato de que Alfred Métraux, ao escrever 
a sinopse da cultura guaraní para o "Handbook of South American 
Indians", nas páginas que dedica ao assunto pràticamente se li
mita a fontes modernas ( ~1étraux, 1948). E não estamos em con
dições, pelo menos por enquanto, de determinar quais os grupos 
contemporâneos que acaso já não perpetuem em seus ensinamentos 
e práticas religiosas um certo número de reminiscências dos dias 
da catequese do período colonial. Os antepassados de algumas 
comunidades atuais do Guairá paraguaio, pertencentes à subtribo· 
dos Mbüa~ e estudados por León Cadogan, talvez não tenham 
entrado na órbita de influência da ação jesuítica e conservem, por 
isso, isenta de elementos cristãos a mitologia, a doutrina e as prá
ticas de culto ( Cadogan, 1959 a). A grande maioria dos grupos 
contemporâneos, porém, quer os do Brasil meridional, quer os de 
áreas contíguas de países vizinhos, apresenta em seu sistema mí
tico-religioso um conjunto tão considerável de semelhanças e 
correspondências com o Cristianismo, ainda que de significação 
diversa, que não parece fora de dúvida não se tratar de simples 
analogias, mas aí persistir, em grande escala, o património que a 
seus maiores foi transmitido pelos padres da Companhia. Além 
do mais, êsses grupos sofreram também, em grau variável, in
fluências relativamente recentes da doutrina cristã, alguns poucos 
através de missionários católicos ou protestantes, a quase totali
dade pelo contacto mais ou menos prolongado com populações 
rurais não-índias. É possível, dessa forma, dividir a aculturação 
religiosa dos Guaraní em duas fases distintas. 

1. "Muito poucos dados ou nenhuns fornecem os primeiros documen
tos sôbre a religião dos Guaraní." ( Hernández, 1913, tomo I, pág. 79.) 
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Se houvesse descrições mais ou menos satisfatórias da cultura 
guaraní pré-jesuítica no tocante à esfera espiritual, seria relativa· 
mente fácil determinar em que medida se perpetua na religião da 
tribo a marca da ação cristianizadora dos tempos coloniais. Já 
que não as possuímos, o que se pode fazer é tentar uma análise 
do sistema pós-jesuítico com referência ao que nêle se encontra de 
~emelhante ao Cristianismo e, a título complementar, a eventuais 
correspondências existentes na religião de outras populações do 
grupo tupí-guaraní. Embora êste procedimento não se preste, me
todologicamente, a garantir a necessária segurança a ponto de 
autorizar afirmações categóricas com relação à origem cristã de 
tais ou quais elementos em particular (salvo em alguns casos em 
que a evidência se impõe), os seus resultados em conjunto talvez 
sejam bastante convincentes para pôr a descoberto a maneira pela 
qual os ensinamentos jesuíticos foram absorvidos pela religião 
tribal, nela se integrando depois de sofrerem a reinterpretação ne
cessária para se coadunarem com os valores determinantes do 
ethos da cultura. Naturalmente se deve levar em conta também 
o perigo de se tomar por pertencente à primeira das duas fases 
de aculturação religiosa acima distinguidas um certo número de 
elementos manifestantemente cristãos que talvez tenham sido ado
tados no decorrer da segunda. Para a inaioria dêstes, entretanto, 
se afigura menor a dificuldade de identificação, parte pelo seu 
caráter sincrético manifesto ou até pela sua relativa incongruên
cia com o sistema total, parte pelo consenso bastante reduzido 
que a respeito se observa nos indivíduos que compõem as respec
tivas comunidades. 

Um dos primeiros etnólogos a se preocupar com o assunto 
foi Curt Nimuendajú. Discutiu-o ao investigar a função e o signi
ficado dos relatos míticos sôbre a origem e a destruição do mundo 
na vida religiosa de um bando de I'Jandéva, os Apapokúva, aldea
dos desde os princípios dêste século nas proximidades da cidade 
de Bauru ( Nimuendajú, 1914). A sua conclusão com referência 
ao problema apresentou-a nas seguintes palavras: "A cruz, o ba
tismo, o caixão de defunto, a idéia de se representarem por meio 
de imagens os heróis da tribo, a história de 'Fl andef áry e o motivo 
da casa de tábuas na lenda de Guyrapoty - eís em que parece 
resumir-se o quanto os Apapocúva adotaram do Cristianismo" 
( 1914, pág. 380). A seguir, refere-se à cataclismologia guarani, 
i·esponsável pela obsessão da iminente destruição da terra (o mba'e 
meguá), e, embora o pessimismo desesperador ligado à idéia do 
cataclismo não lhe pareça característica primitiva da religião dos 
Apapokúva, por outro lado não acredita que nela se reflita qualquer 
coisa da ideologia cristã : "Se pudéssemos considerar o mba' e 
111eguá como conseqüência dos ensinamentos cristãos, o que à 
primeira vista parece muito provável, deveríamos reconhecer aos 
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jesuítas o brilhante êxito de terem logrado não impor a êsses índios 
as formas externas do Cristianismo, como sempre se afirma, mas 
imbuí-los inteiramente de suas mais profundas idéias básicas: 
teriam conseguido, como em nenhum outro caso, desviar o olhar 
de seus discípulos dos gozos dêste mundo e dirigi-lo para o Além. 
Entretanto, a inesperada pureza com que entre os Apapocúva se 
mantiveram até hoje as idéias fundamentais do antigo paganismo, 
a falta absoluta de quaisquer tendências cristãs nos demais aspectos 
de sua imagem do mundo, me fazem conceber essa hipótese como 
totalmente improvável. Não se identifica no conjunto um único 
motivo estranho sequer, embora a sua adoção e conservação tivesse 
sido muito mias fácil do que a mencionada concepção cristã do 
mundo inteiramente abstrata" ( 1914, págs. 381-382 ). Para ex
plicar aquêle pessimismo, prefere atribuí-lo, antes de mais nada, 
aos efeitos deprimentes a que os Guaraní estiveram expostos, pelo 
espaço de três séculos, no contacto com os representantes do 
mundo ocidental e na luta que lhes era movida por tribos agres
sivas que lhes faziam guerra, da qual sempre saíam perdendo. 

Ora, as minhas pesquisas em grande número de aldeias gua
raní (inclusive apapokúva) da atualidade me levaram a uma po
sição diferente da de Nimuendajú, como, aliás, se depreende de 
vários trabalhos meus sôbre a cultura guaraní ( cf. especialmente 
E. Schaden, 1962 a). A análise que me proponho fazer aqui visa 
a fundan1entar melhor o meu ponto de vista: o de que a religião 
guaraní, sofrendo profundas influências cristãs, assimilou durante 
longo períoqo os elementos estranhos de maneira não a obliterar, 
mas a acentuar ao extremo certos valores centrais da própria 
doutrina primitiva, reinterpretando ensinamentos do Cristianis
mo segundo o espírito desta. Nem por isso tenciono apresentar 
uma discussão exaustiva do_ assunto, que levaria .muito longe e 
comportaria, por si só, um estudo bastante extenso. Limito-me a 
aspectos essenciais, apoiando-me de preferência em dados colhidos 
em minhas pesquisas de campo nos anos de 1946 a 1954. 2 

Ao mesmo tempo considero necessário mostrar em que sen
tido a situação encontrada, por exemplo, por Nimuendajú entre 
os Apapokúva de há pouco mais de meio século, cujo sistema era 
de tal maneira coerente que o etnólogo não teve dúvidas em se 
decidir pelo seu caráter original aborígine, não reconhecendo senão 
a existência de püuquíssimos elementos cristãos, passa a modi-

2. Nesta discussão distinguirei as três subtribos dos ~andéva, dos 
Mbüá e dos Kayová, a que se reduzem todos os Guaraní hoje existentes em 
território brasileiro e talvez a totalidade dos grupos paraguaios ( cf. E . 
Schaden, 1962 a, págs. 9-23). Entre os do Noroeste da Argentina há os 
Txiriguâno, os Tapietê e os Txané, populações tidas como tribos "guara
n:izadas" e que constituem grupos à parte. 
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ficar-se em nossos dias. Idéias e valores da doutrina cristã com
petem hoje com elementos correspondentes da antiga religião e 
da antiga interpretação do mundo, e, não podendo, pela sua 
natureza contraditória, ser assimilados pelo espírito, geram conflito 
aberto na personalidade. Como foi dito acima, a nova situação se 
distingue da anterior, ao menos no essencial, pela insegurança e 
pela falta de consenso, a tal ponto marcadas que o pesquisador 
por sua vez se desorienta quando se propõe descobrir um deno
minador comum entre os dados obtidos de vários informantes de 
uma aldeia e, mais ainda, quando tenta resolver as contradições 
observadas de uma aldeia para outra. E não poderia ser de outra 
forma, desde que as experiências decorrentes da grande varie
dade de condições de contacto a que estão expostos os núcleos 
da tribo, e às vêzes os indivíduos de um só núcleo, não per
mitem que se venha a constituir, à maneira de outros tempos, 
um nôvo sistema uniforme e integrado de crenças e atitudes. 

Parece ser uma característica fundamental não somente da 
religião guaraní, mas também do sistema teogônico de outras tribos 
do tronco tupí, a notável facilidade com que se desdobram os 
personagens divinos em uma série de figuras distin(as, ligadas ou 
não entre si por uma seqüência genealógica e por outros laços de 
parentesco, e cada uma com determinados atributos ou funções. 
Ao estudar a religião dos Tupinambá, Alfred Métraux, retomando 
uma suposição já manifestada por Ehrenreich, desenvolveu uma 
argumentação convincente a favor de sua opinião de que os vários 
"deuses civilizadores" da mitologia daqueles Tupí litorâneos, tal 
qual nô-la transmitiu Thevet, se reduzem em última análise a um 
só personagem que seria Tamoi ("Avô"), o grande ancestral da 
tribo ( Métraux, 1928, págs. 7-22). No caso de Thevet como no 
de muitos outros autores, inclusive contemporâneos, a subdivisão 
de uma figura mítica numa série de outras talvez se explique 
por um equívoco devido aos diferentes epítetos com que a ela 
se referem os índios. Em parte, porém, a existência dêsses epí
tetos, correspondentes a outros tantos atributos ou funções, pode 
fàcilmente induzir os próprios roem bros da tribo a por assim dizer 
personificarem a cada um dêles e a estabelecerem, secundària
mente, uma relação de parentesco entre as figuras assim criadas. 
De outra forma não se compreenderia, por exemplo no caso dos 
Guaraní, a extraordinária diferenciação da teogonia, às vêzes de 
aldeia em aldeia e até no espírito dos indivíduos da mesma comu
nidade, diferenciação a tal ponto desorientadora que seria utópica 
a tentativa de descrever o sistema de cada subtribo como algo de 
fixo e constante. Diante disso, já não é preciso demonstrar que 
a noção do Deus uno e trino do Cristianismo não poderia ter-se 
mantido entre os Guaraní a partir do momento em que, com a 
expulsão dos jesuítas, os tutelados de outrora perderam os mestres 
que zelavam pela doutrina ortodoxa. Não nos cabe, pois, investi-
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gar a existência do Deus cristão entre os descendentes dos índios 
das missões, mas, quando muito, perguntar se em sua religião se 
encontram idéias que devem ou podem ser identificadas como 
sobrevivências a êsse respeito. O nosso problema seria, prelimi
narmente, saber se a teogonia dos diferentes grupos guaraní 
conhece um personagem central que de algum moâo se conforma 
à concepção de um Ser Supremo e, em caso positivo, descobrir se 
a sua origem é autóctone, cristã ou mista. Isto exigiria, porém, 
uma análise prévia de grande parte dos textos míticos e dos can
tos religiosos, tarefa que, pela riqueza do material existente, nos 
afastaria muito de nosso intuito principal. Contentemo-nos, pois, 
com uma observação básica sôbre o assunto. 

Do ponto de vista da teologia cristã, o problema da divin
dade máxima na religião guaraní talvez merecesse ser abordado 
antes de todos os demais, uma vez que evidentemente a catequese 
se deve ter concentrado de forma primordial em inculcar no es
pírito indígena a noção do Deus do Cristianismo. Mas vale notar 
que a assimilação e a retenção dessa idéia, sobremodo abstrata, 
devem ter sido particularmente difíceis e, além disso, êsse aspecto 
é menos significativo para a análise etnológica do que, por exem
plo, a existência de um símbolo, como a cruz; de um ritual, co
mo o batismo; de uma imagem mais concreta, como o inferno; de 
um ente mais "humano", como Cristo; de uma figura de natureza 
menos sutil, como o diabo. 

Seria ocioso retomar neste contexto a discussão da teoria do 
monoteísmo primitivo, tão cara aos ade.[>tos da escola histórico
-cultural e inúmeras vêzes debatida por defensores e adversários. 
Basta advertir em que, se falamos em monoteísmo com relação a 
populações tribais, não tomamos o têrmo necessàriamente no rigor 
do sentido etimológico, o dª crença numa divindade única - caso 
em que, aliás, seria necessário estabelecer um acôrdo prévio sôbre 
o conceito de divindade e os critérios de como distingui-la de 
outras categorias de personagens do mundo sobrenatural -, mas 
referimo-nos à idéia de um Ser Supremo que se destaca do con
junto de sêres superiores como entidade de existência eterna, 
de natureza profundamente ética, de um ser onisciente, benefi
cente e onipontente, criador do universo e da humanidade, e autor 
dos preceitos morais, que recompensa os bons e castiga os maus 
e que, acima de tudo, mantém relação vital com os negócios hu
manos, sendo, por isso, objeto de preces, de sacrifícios e de ceri
mónias formais. Esta conceituação corresponde, em linhas gerais, 
à proposta pelo Pe. Wilhelm Schmidt, o etnólogo que mais reite
radamente se ocupou do assunto ( cf., por exemplo, W. Schmidt, 
1935, págs. 262-282). Contudo, nem todos os elementos aqui enu
merados são indispensáveis para caracterizar o Ser Supremo no 
sentido do monoteísmo tribal. Segundo observação de Métraux 
( 1949, pág. 562), endossada, entre outros, por Zerries ( 1961, pág. 
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273), é de ordem mais teórica do gue prática a distinção entre uma 
simples figura mítica, alheia ao destino dos homens, e a de ;um 
deus supremo, que governa o mundo e é objeto de culto for· 
mal. Não obstante, êste aspecto costuma ser tido como essencial, 
de importância muito maior do que o conjunto dos atributos da 
personalidade do deus máximo, um ou outro dos quais pode sofrer 
limitação ou ser transferido para algum personagem de categoria 
inferior. 

É difícil, se não impossível, decidir hoje em dia de maneira 
inequívoca se a idéia do Ser Supremo é original na religião gua
raní. Certo é que na atualidade todos os grupos têm, em sua mi
tologia, uma figura máxima, reverenciada nas preces e no culto 
em geral e com atributos tais que dela se pode afirmar, sem 
restrições, que corresponde a essa concepção. Por outro lado, é 
sempre o filho ou um dos filhos da divindade suprema que, ou 
concebido como deus solar ou até identificado com o próprio 
Sol, apresenta as características a um tempo de figura divina e 
de herói civilizador, fenômeno, aliás, corriqueiro nas mitologias 
sul-a1nericanas e até certo ponto correspondente à definição da 
divindade Dema segundo a terminologia de Ad. E. J ensen ( 1951, 
págs. 116-117). Ao passo que o Ser Supremo, embora invocado e 
"adorado", se afasta dos negócios da terra como deus otiosus, o 
destino dos homens é regido pelo filho, Pa'i Kuwará ( ry) ou Ke'y, 
para os Kayová; Nanderyke'y, para os J\landéva; Koarahy, para os 
Mbüá. À primeira vista, a concepção do filho de deus, que é 
por sua vez deus, poderia parecer fruto de influência cristã. No 
entanto, diante da já mencionada tendência de se estabelecer 
uma geneologia das divindades, observada também entre outros 
Tupí-Guaraní, torna-se dispensável o recurso a essa explicação. 
O que sem dúvida ocorreu foi uma inclusão da figura de Cristo 
no panteão primitivo. Assim o rezador3 Miguel, um dos meus 

3. Os Nandéva e os Mbüá designam o chefe religioso por iíanderú 
("nosso pai"), ao passo que os Kayová lhe dão em geral o título de pa'í, 
palavra provàvelmente cognata do maíra dos Tupina1nbá. No caso, em por
tuguês a tradução mais acertada talvez seja "sacerdote", uma vez que a 
função principal (e, por vêzes, exclusiva ) ligada ao cargo é a de dirigir 
as cerimônias religiosas. Em trabalhos anteriores usei também a expressão 
"médico-feiticeiro", que, entretanto, me parece deva ser proscrita. Se bem 
que o iíanderú se considere portador de poderes mágicos, sentir-se-ia ofen~ 
dido se o chamássemos de feiticeiro, palavra de sentido pejorativo por 
sugerir a idéia de magia negra. Eu me julgava, aliás, responsável pela introu 
dução do têrmo "médico-feiticeiro" na literatura etnológica brasileira; apa
rece amiúde na tradução portuguêsa da obra Unter den Naturviilkern Zen· 
tralbrasiliens de Karl von den Steinen. Herbert Baldus chamou, porém, a 
minha atenção para o fato de caber a êle a prioridade. Nem por isso se 
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informantes entre os Mbüá-Guaraní do Itariri (litoral de São 
Paulo) , distinguia entre Koarahy (também chamado f:landerú · 
Tenondé-Ra'y e f:Janderú Namandú Ruvetê ) e seu irmão Nanderú 
Pa'í, êstte identificado como Nandedfára Djesú Krito e concebido 
con10 "dono da Terra", isto é, dêste mundo4 • 

De uma forma ou de outra, a figura de Cristo está presente 
na teologia ou nas tradições de quase todos os grupos guaraní 
da atualidade e quase sempre de tal maneira ligada às tradições 
aborígines que é difícil não remontar a sua adoção à época da 
catequese jesuítica. O próprio Nimuendajú (tão cético a êste 
respeito), que registrou a morte de Cristo ( N andedjáry, "Nosso 
Senhor", considerado como grande mago, não como deus) entre 
os Apapokúva, sem que êstes no entanto lhe reconhecessem qual
quer relação com a cerimônia do batismo, a cruz ou outro ele-

torna melhor a expressão, que, ao contrário talvez do alemão "Zauberarzt", 
tem o caráter depreciativo do "witch-doctor" dos inglêses. ( "Witch-doctor" 
tem, aliás, duplo sentido, pois é usado também con10 "curador de feitiço". 
Ver Soga, apud Jeffreys, 1956, pág. 724.) Como têrmo genérico seria mais 
aceitável "pajé", em analogia con1 outros de origem tupí-guaraní incorpo
rados aos português maracá, tembetá etc.) . - Os próprios Guaraní (pelo 
menos os I\Jandéva) cha1nam em vernáculo o seu chefe religioso de "re
zador", o que de fato corresponde à atividade mais importante de seu ofício. 
Em muitos casos~ nlas não em todos, seria cabível o emprêgo de "curador", 
voz caboc1a com que já em 1895 Capistrano de Abreu traduziu o piahi dos 
Bakairí ( Captstrano de Abreu, 1938, pág. 251 et passim). E . Galvão, 
embora empregue, por sua vez, "curador" ( p. ex., 1959, pág. 52) a par 
de "rezador" ( 1959, pág. 47), parece dar preferência a "xamã" (pág. 51), 
distinguindo, para os Baníwa do Rio Negro, "duas classes de xamãs, os 
Maríri, mais poderosos, cha1nados pajés de maracá, e os Dzuri, mais pro
priamente benzedores". Uns e outros, a que os Baníwa aplicam o nome 
genérico de "matiára" (da língua geral), podem usar também de feitiçaria 
(ibidem), o que, cumpre reconhecer, não é nada raro entre índios do Brasil. 
- Em abono de "pajé" conviria lembrar ainda que no Maranhão e em 
outras regiões do norte se conhecem mesmo "pajés" caboc1os que praticam 
a "pajelança", imitando em parte os processos de cura de seus colegas 
indios ('i\laglc}. 1943, págs. 11-12; Wagley e Galvão, 1961, pág. 183, e, 
e1n especial, Galvão, 1955, págs. 118-147). 

4. Para dizer "dono da Terra", o sacerdote usou o têrmo ywydjá, que, 
note-se de passagem, no dialeto kayová não significa outra coisa senão uma 
espécie de "cobra da terra". 

Ao contrário de outros Mbüá.,.Guaraní, o rezador Miguel distinguia, aliás, 
entre FJ andedfára Djesú Krito e a figura do Djesuíta ( Kesuíta, para outros), 
que, para êle, não era nenhum deus, mas um Guaraní do Paraguai que se 
tornara idfáguydf~, "dançador para passar o mar", tendo assim chegado 
ao ParaÍ['O. 
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-mento ritual, não deixou de admitir que se tratava da "única tra
dição oral que sobrou da doutrina dos jesuítas" ( 1914, pág. 380; 
cf. também Nimuendajú, 1954, págs. 48-49, onde se publica uma 
versão reduzida e um pouco diferente). Entre os Nandéva atuais, 
como adiante se verá, Cristo já aparece com êste nome e como 
filho de Nanderuvutsú, "que é Deus". 

Para os Mbüá, ou melhor. para a maioria dêles, a figura de 
Kétxu .Kíritu ou Kétxuíta or& se confunde com o deus solar ou 
outra divindade, ora é simplesmente um velho sacerdote da tribo 
que há muito tempo, atingindo o estado de aguydjê, foi morar 
no paraíso mítico. Ao contrário dos Apapokúva, que, segundo o 
testemunho de Nimuendajú, apresentavam a história de Nanded
f áry como de proveniência estranha, se bem que tida como ver
dadeira ( 1914, pág. 180), alguns Mbüá a integraram no texto 
de sua própria mitologia original. Assim, os de Xapecó contam 
que, após a destruição da primeira terra com todos os seus habi
tantes, apareceu Kétxu Kiritu ou Kétxu Krítu Tupã, "que tornou 
a criar o mundo e fêz reviver os que tinham sido sacrificados" 
(E. Schaden, 1962 b, pág. 29) .5 Aliás, a identificação com Ketxuíta, 
de um lado, e, de outro, a estreita conexão que, êsses mesmos 
índios estabelecem entre o personagem e determinados lugares 
geográficos do território das antigas missões no teste do Paraguai 
são argumentos tão claros e decisivos que a origem missioneira 
não pode ser posta em dúvida ( op. cit., pág. 28). E como hoje 
em dia os Mbüá são das três subtribos a mais conservadora no 
tocante à pureza de sua doutrina e ao mesmo tempo a menos aba
lada em sua organização social, talvez não seja de estranhar muito 
que não tenham reinterpretado em época recente a concepção da 
figura de Kétxu Kíritu em têrmos de novas experiências.6 

5. O Pe. ~1üller ouviu entre os Mbüá do Paraguai um canto de dança 
profano - em sua opinião, possível fragmento de um auto dos índios das 
reduções - com o seguinte teor: "Kétsu Kirito, Kétsu Kirito eipea ne okenda 
t'ahecha Tupãtsy", isto é, Jesus Cristo, Jesus Cristo, abre a tua porta, desejo 
ver a mãe de Tupã". Informa êsse missionádo que os índios, interrogados 
sôbre quem seja Jesus Cristo, nada sabem dizer ( Müller, 1934-1935, pág. 
192). 

6. Possível exceção é a de uma história mítica ouvida por Baldus 
entre os Mbüá de Guarita (Rio Grande do Sul) : Jesus Cristo, desafiado 
pela onça, "para ver quem podia assustar o outro", acaba vencendo por 
meio de seus relâmpagos e trovões ( Baldus, 1952, pág. 485). Baldus cita 
a versão de Müller ( 1934-1935, pág. 44 ), em que o lugar de Jesus Cristo 
é ocupado por Tupã, o Ser Supremo na religião dos Mbüá paraguaios estu
dados por êste autor. - Como, entretanto, Jesus Cristo não figura entre as 
várias divindades dos Mbüá de Guarita mencionadas por Baldus, é provável 
que, no caso, a substituição do nome não signifique ter sido o personagem 
incorporado à mitologia do grupo. 
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Segundo o Pe. Müller, os Mbüá do médio Monday, no Pa
raguai, acreditam que todo infortúnio, inC{1usive enfermidade, 
decorre de atos reprováveis do indivíduo. Disse-lhe um infor
mante que Tupã, o Ser Supremo da religião dêsses Mbüá, "'cas
tiga os assassinos, ladrões, adúlteros e adúlteras, incestuosos, fei
ticeiros e transgressores das interdições" - ao que parece, sem
pre nesta terra. Em situações dessas requer-se uma confissão, ao 
menos indireta, da culpa e a promessa de melhor comportamento. 
"Para ser capaz de levar a efeito essa melhoria, pede-se a Tupã 
que envie à terra o seu filho, a fim de prestar a sua ajuda" ( Mül
ler, 1934-1935, pág. 184). Possivelmente êsse filho de Tupã, cujo 
nome é omitido, seja uma sobrevivência da idéia de Cristo, da 
mesma forma como no restante parece persistir a da confissão 
dos pecados. 

É bem peculiar o caso dos Kayová. O nome de Cristo não 
ocorre em sua mitologia, e Nandedfára ("Nosso Senhor") é hoje 
- como, aliás, tambén1 entre muitos :&andéva e alguns Mbüá -
simples sinônimo de divindade ou espírito celeste, salvo p~.:a 
aguêles que, por influência mais ou menos recente de ação mis
sionária, empregam o têrmo conscientemente para designar o 
Deus do Cristianismo. Até os Tavyterã ou Kayová do céu per
tencem à categoria dos Nandedfára. Não obstante, a presença de 
Cristo na doutrina, como no culto, em minha opinião, não pode 
ser contestada, 

Em Amambai, onde deparei a teologia mais complexa, com 
.;I 

dezenas de divindades espalhadas por um sem-número de regiões 
celestes, vários dêsses sêres se apresentam com traços da figura 
de Jesus Cristo. Dos diferentes filhos de Nané Ramõi Papá, o 
Ser Supremo, "o mais ajui~ado" é Pa'í Kuará( dfú) ou Nandé 
Ryke'y, o deus solar, que faz o Sol caminhar e brilhar para os 
homens. Todavia, Pa'í Kuará "só olha de cima" e não desce à 
Terra. Tem, entretanto, um irmão, Nandé Ryke'y Rusú Mba'édjára 
("Nosso Grande Irmão Senhor das Coisas"), que igualmente cuida 
do bem-estar dos homens, descendo à terra na "Semana Santa". 
(Não pude saber o que entendem por Semana Santa.) Cabe-lhe 
"abençoar" o ''Ano Nôvo'', as plantas, as flôres e outras coisas 
mais. Há também uma filha de tvané Ram.õi Papá, de nome Mba
ríadfú Guasú e espôsa de Pa'í Kwará Afíangá, e que não se con
funde com Nandé Sy ("Nossa Mãe"), às vêzes também chamada 
Nané Dfaryi ("Nossa Avó"), que é a espôsa de Nandé Ramõi 
Papá. "!Vandé Ryke'y Rusú Mba'édjára e Mbaríadfú Guasú, em
bora irmãos, não podem ser senão Jesus e Maria. Quanto à Vir
gem, não há dúvida, pois a identificação decorre do próprio nome; 
e quanto a Cristo, é significativa não somente a afirmação de 
que desce à terra, aliás como a única das divindades maiores da 
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teologia tribal,7 mas também a sua relação explícita com a "Se
mana Santa". Entretanto, o Cristo kayová se desdobrou em dois 
ou mais personagens. Existe um deus, ao que parece irmão de 
Nandé Ryke'y Rusú "f.1ba'edjára, de nome Neengaridjá Rusú, 
("Grande Senhor da Reza") que "morreu no dia santo" e que 
habita a região celeste chamada Ara Djerovía. Nem a estas duas 
figuras masculinas, nem à irmã, Mbaríadjú Guasú, ouvi qualquer 
alusão nas canções rituais ou nos relatos míticos. Ainda assim, 
há nas canções várias passagens que se relacionam direta ou indi
retamente com a pessoa de Cristo, embora sob outro nome. 

Ao descrever a imperturbável .serenidade com que o Apapo
kúva enfrenta a hora da morte, afirma Nimuendajú: "Ao Guaraní 
não apavora nenhum purgatório e nenhum inferno, e sôbre o 
destino certo de sua alma após a morte não paira, para êle, som
bra de dúvida" ( 1914, pág. 307}. Não lhe é preciso fazer as 
pazes com Deus, nem arrepender-se de pecados que tenha come
tido. (Diga-se de passagem que a noção de arrependimento é 
das que mais repugnam ao espírito guaraní, ao qual parece ser 
totalmente incompreensível. ) Não pode, porém, a alma do morto 
dispensar boa dose de esperteza e habilidade, a fim de escapar 
a umas tantas situações ameaçadoras que terá de enfrentar no 
caminho da felicidade, não acaso para evitar que seja arremessada 
a um lugar de tormentos eternos, mas simplesmente para não ser 
aniquilada de uma vez por tôdas. 

Já em trabalho anterior (E. Schaden, 1962 a, págs. 143-144) 
me referi aos perigos que espreitam as almas dos defuntos fian
déva e kayová em sua peregrinação pelo Além, viagem penosa 
a que, na falta de melhor têrmo, chamei de "corrida de obstá
culos". Pelo menos para os Kayová os espíritos dos mortos, não 
tendo moraàa fixa no céu, andam vagueando desorientados pelo 
espaço.8 A representação daqueles perigos, ao que tudo indica 

7. Conquanto se afirme isto categoricamente, há, não obstante, a crença 
de que, uma vez ou outra, o próprio deus solar Pa'í Kuará pode descer 
ao chão, a fim de se mostrar a algum devoto como prêmio de fervor religioso 
e de abstinência sexual. - Pa'í Tomás, de Dourados, n1e disse certa ocasião 
que hoje em dia tal coisa pode dar-se, quando muito, com crianças, "porque 
só as crianças são castas". 

8. Dão-lhes o nome de Tavyterã, palavra que, segundo as minhas notas 
de campo, crmtém o têrmo tavy, tonto, zonzo, bôbo. Às vêzes usam Tavyterâ 
também como autodenominação tribal, dizendo que significa "índio legítimo". 
Cadogan, que encontrou o nome igualmente como autodenominação entre os 
Kayová do Alto Ypané (Paraguai) , o traduz por "habitantes de la ciudad 
del centro (de la tierra)" ( Cadogan, 1962, pág. 81), caso em que proviria 
de távy ( taba, aldeia). Por seu turno, registra os ma' etirõ, espíritos das 
trevas, que, segundo seus informantes, são "almas de habitantes de la tierra 
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genuinamente indígena, pôde fàcilmente ligar-se e mesmo fundir
se com a do Inferno cristão. Certa vez, Pa'í Vitaliano, velho sacer
dote kayová de Dourados, me enumerou algumas das ameaças 
que amedrontam as pobres almas: pytft aywa .kuá (buraco das 
trevas, em que habitam morcegos; é o Saco de Carvão na Via 
Láctea), itakarú,9 tatá pirirí (região em que saltam fagulhas), 
yvy ku'í akú (zona de areia quente ), veráva akú (reflexo quente 
da água; refere-se a uma passagem da mitologia ), yvydjê potá 
re'y (riacho que se alarga quando se pretende atravessá-lo), aiíã
karú ( demônio antropófago), 1nbopíkarú ou guarudjê (morcego 
monstro), dfytapakarú ou kyvukyvú guasú (formiga-leão gigante), 
tatá yvy kuá (buraco do fogo· celeste) e outros mais. Todos êsses 
lugares e sêres originaram-se do desgôsto de Pa'í Kuará ( "Pa'í 
Kuará fiemoy rõgue"), que ficou inconsolável por causa da morte 
da mãe, devorada pelas onças, segundo o mito tribal. (De acôrdo 
com outro informante, essas "pragas" nasceram do aborrecimento 
de Pa'í Kuará, que não fôra reconhecido como filho pelo pai.) 
Os perigos da alma são, assim, o fruto da profunda mágoa do 
deus solar, que as deixou pelo seu caminho. Tão estreita ligação 
com a mitologia aborígine me parece provar à evidência o ca
ráter primitivo dessas idéias, que não têm nada que ver com o 
Inferno cristão.10 Monstros e outros sêres medonhos que aguar-

como nosotros, que pecaron" e por isso não puderem entrar no Paraíso (pág. 
73). A única tradução possível de ma' etirõ serià "sêres inquietos" e Cadogan 
insiste na semelhança dêstes espíritos com as almas do Purgatório cristão 
( págs. 45 e 73 ). 

9. Pa'í Vitaliano não 1ne explicou o sentido dêste obstáculo. Acredito, 
entretanto, tê-lo identificado. ~ que também entre os Guarayú da Bolívia 
oriental (culturalmente afins aos Guaraní) a alma dos mortos passa por 
tôda uma série de peripécias antes de alcançar a terra do avoengo mítico, 
Tamoi ("Avô"). Nenhuma das estações descritas parece coincidir com as 
mencionadas por Pa'í Vitaliano, salvo precisamente uma que se chama 
ítakarú. Trata-se de dois rochedos, à direita e à esquerda do caminho, que 
batem um contra o outro, para por curto instante voltarem ao seu lugar 
( Métraux, 1942, pág. 106). ~ o conhecido motivo das Simplégadas, da 
iuitologia universal. - l!: interessante notar, de passagem, que a alma gua
rayú ·se encontra também com izoi-tamoi, o "avô dos vermes", monstro 
enorme à distância, que no entanto decresce à medida que o morto se 
aproxima, a não ser que êste tenha sido mau indivíduo, quando então se 
dá o contrário; neste caso, vai aumentando e corta afinal o transeunte em 
dois pedaços. É o único exemplo em que se faz menção do comportamento 
moral. 

10. ~ verdade que Pa'í Vitaliano, interrogado sôbre a razão pela gua] 
Pa'í Kuará( ry) deixou pelo caminho o kyvukyvú guasú, respondeu: "Ha'é 
omõi osy iie' en hapiar~ oasárõ oisu' ú ha' é oity gu1Japy ho' ú hãguã." O que 
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dam o espírito do defunto são representações bastante comuns 
entre índios sul-americanos. Nimuendajú, por exemplo, encontrou 
entre os Kaingáng uma série de obstáculos comparáveis à da alma 
kayová; somente um dêles lhe sugeriu a possibilidade de influên
cia cristã: o caldeirão com água fervente em que a alma pode 
parar ( Nimuendajú, 1914, pág. 372). ~ste caldeirão, aliás, existe 
também entre os N' andéva de Dourados (E. Schaden, 1962 a, 
pág. 144), ao passo que os Kayová ("Pafi' ") do Paraguai estu
dados pelo Pe. Müller acreditam que a morada de Aiiáy, espírito 
mau, é uma lagoa grande, de água fervente, em que o demônio 
lança a quantas almas possa apanhar na viagem destas para Tupã 
( Müller, 1934-35, pág. 200). Algo de precido talvez haja entre 
os Mbüá; dão êstes a Afiá, adversário de Tupã, a quem todavia 
não consegue dominar, o epíteto de Tatá Dfá, Senhor do Fogo 
( M üller, 1934-35, pág. 192 ) . Se bem que nesses aspectos, sem 
dúvida predominantemente formais, talvez se reflitam mudanças 
ou intrusões trazidas pelo contacto antigo ou recente com o mundo 
ocidental, nem por isso deixaríamos de forçar a interpretação se 
no conjunto daquelas idéias quiséssemos enxergar algo de equi
valente ao destino da alma culposa no sentido cristão da palavra. 

Hoje, porém, já existem grupos guaraní, embora talvez ainda 
a minoria, em que a idéia da responsabilidade moral ligada ao 
destino da alma depois da morte começa a ganhar terreno, índios 
para os quais, por assim dizer, destino e fado deixam de ser sinô
nimos. Os justos entram no Céu e os maus são destruídos na ida 
para o Além. 

Em primeiro lugar, é preciso referir um exemplo que parece 
constituir exceção ao que se acaba de dizer. Trata-se de um grupo 
que, embora tenha incorporado à sua religião uma série conside
rável de elementos manifestamente cristãos, os assimilou a todos 
de maneira tal que não se justificaria supor adoção recente. Re
firo-me aos Kayová do Alto Ypané, no Paraguai. Ora, entre êstes 
índios, Léon Cadogan acredita ter identificado a imagem do In
ferno (ou, como diz, possl.velmente do Purgatório), mais ou me
nos no sentido cristão do têrmo. Segundo as informações que 
colheu, a palavra piraguái, que designa o "fogo divino", é tam-

significa que o colocou aí para morder, derrubar em seu sítio e comer, 
quando passarem, os que desobedeçam às ordens da mãe. Se é que a 
resposta, que não se coaduna bem com a explicação geral dada pelo infor
mante, não lhe foi sugerida pela própria pergunta, um tanto inábil, ela 
provàvelmente mostra antes de mais nada a função educativa das idéias 
míticas, que fazem as vê;zes de bicho-papão. Mais ou menos como a mãe 
mbüá que diz ao filhinho manhoso: "Edjái ó emé, oú wa'erã txíwi ndererá." 
Não chores, senão a onça vem te buscar. Ou: "Aipó, kondó oiíendú; kondó 
oú ndererá wa.' erã." Olha lá, a coruja está gritando; a coruja virá buscar-te. 
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bém lugar de tormento para as almas dos condenados; com o 
mesmo significado usa-se igualmente a expressão mba' é meguã 
( Cadogan, 1962, págs. 45 e 78), que, como é notório, entre os 
Apapokúva corresponde ao cataclismo final que fará o mundo 
soçobrar (Nimuendajú, 1914, passim), A descrição do Inferno 
apresentada por Cadogan se resume numa série de obstáculos 
em suas linhas gerais análoga à que Pa'í Vitaliano me deu em 
Dourados, isto é, numa sucessão de provas a que parece ser 
submetida a alma de qualquer defunto. Entretanto, a estação 
final tem, com efeito, um caráter diverso: "Si [ el alma] llega a 
saltar todos estos obstáculos, llega al bordo de Pytü-voy (casa de 
las tenieblas), abismo que debe cruzar utilizando como puente 
a Mbói Jusú ( serpiente grande). Si el alma ha sido condenada 
a la perdición: kafiy-mbávy, se retuerce el puente-víbora: one
koní yryvovõ == se retuerce el puente, y el pecador se hunde 
para siempre en el abismo" ( 1962, pág. 78). ~ pena que não 
saibamos com precisão o que é que os índios entendem por kafíy
mbávy. A julgar pela etimologia da expressão, tratar-se-ia, ainda 
aqui, da destruição definitiva da alma e não de um tormento 
eterno, como o conté1n a idéia do Inferno bíblico. De qualquer 
modo, distingue-se entre almas condenadas e outras que não o 
são, o que representaria uma diferença fundamental entre a con
cepção indígena primitiva e a daqueles índios. O perigoso ca
minho pelo Além, com as suas provas de sabor dantesco, teria 
perdido, talvez em época remota, a sua significação original, ainda 
que mantendo a forma. 

Pa'í Tomás Guerra, sacerdote bastante conservador dos Ka
yová de Dourados, mas por certo já influenciado pelos ensina
mentos do missionário protestante, dizia que os mortos vão pri
meiro ao yváy fiemondehê, a.. fim de vestirem os indumentos ce
lestes11 e depois percorrerem as diferentes regiões do céu em 

11. Vestem-se ( iíemondehé) com os indumentas e adornos rituais dos 
próprios Kayová. Pelo contexto das explicações, êsses adereços simbolizam a 
imortalidade. A idéia dos indumentas das almas indica, por um lado, a 
natureza "corpórea" dos que habitam o céu, e é interessante, além disso, 
pela analogia com o "vestido da graça santificante", da linguagem teológica 
cristã. - Pe. Anchieta, descrevendo a maneira pela qual "se passam desta 
vida" os Tupinambá cristianizados, informa: "Outro de dez ou doze anos, 
chegando ao último artigo, disse: 'Já tenho mui boas e fermosas vestiduras', 
e daí a pouco expirou." ( Anchieta, 1933, pág. 93.) - São freqüentes, nas 
canções cerimoniais kayová, as referências aos indumentos das almas, como 
das divindades; nada de semelhante encontrei entre os Nandéva e os Mbüá, 
salvo talvez, entre êstes últimos, a afirmação de que no paraíso mítico não 
se permite o uso de roupas de tipo europeu. 
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companhia das divindades.12 ~sses indumentos, porém, que lhes 
dão a felicidade, são reservados aos justos e aos que morreram 
vítimas de feitiço. Os maus feiticeiros, os assassinos e outros mal
feitores não os recebem e a sua alma sofre a destruição total, 
desaparecendo definitivamente. - Ainda aqui, não há a concepção 
do inferno como lugar de sofrimentos por tôda a eternidade. 

Vejamos também, a título de mais uma ilustração, o que a 
êste respeito ouvi de Fernando Taparí, fíanderú da aldeia de Pôrto 
Lindo ou J acareí, no extremo Sul de Mato Grosso: O céu ( yvága) 
fica ben1 no alto ( yvaté). Os trovões que se ouvem quando chove 
são as almas que se dirigem para lá. No caminho ficam os demô
nios, Anã, à espera de quem passe para lá, a fim de devorá-lo. 
Nandedjára (Nosso Senhor! ), vendo que os Anã estavam exter
minando a humanidade que passava para o yvága, armou um 
mundéu, com o qual matou quatro dêles. Além do mundéu fica 
a morada de Nandesy (Nossa Mãe) ou Tupãsy (Mãe de Deus); 
em cima da casa, um papagaio que anuncia a chegada das almas. 
Ao lado, uma porta se abre em direção do Sol, para dar passagen1 
às almas que têm "pouca falta". Os culposos não passam e são 
devorados pelos Anã. Mais adiante, de um lado do caminho, o 
sapo ( Kururú), por sua vez destruidor da huµianidade, e. do 
outro, a cobra caninana ( Nakaninana), que também procura de
vorar os transeuntes. Chega-se depois à morada de Koarahy (Sol). 
À direita fica o Diaguaretê (onça) e à esquerda o Mbóídiaguá, 
cobra com cabeça de cachorro. São os últin1os obstáculos que 
ameaçam a alma. Atrás da casa continua o caminho, qt!e vai dar 
no Paráry, "água que não tem fim". Bem longe, nessa água, uma 
terra, que é o céu, Y vága. Os que têm "pouca falta" vão até lá 
e possuirão o opá héywa, a vida eterna. - Já não basta, pois, ter 
astúcia e habilidade para escapar às ameaças do Diabo e entrar 
no Céu. É preciso ter "pouca falta" e merecer o reino celeste. 
Apesar do fundo mítico aborígine, que persiste ligeiramente mo
dificado, reflete-se nessa atitude a tendência para aceitar uma 
nova visão do mundo e, com ela, uma nova maneira de avaliar 
a vida hun1ana. As velhas imagens n1Íticas, como a da Ilha da 
Felicidade ( cf. Nimuendajú, 1954, págs. 50-51), fundem-se com 
concepções correspondentes do Cristianismo, como a do Paraíso 
Eterno. Mas a antiga religião tribal já não assimila simplesmente, 
como na fase anterior, aspectos externos ou formais dos elemen
tos novos (com a ressalva da exceção citada). As idéias aliení
genas começam agora a suplantar o sistema tradicional de va
lores, processo que corresponde à segunda fase de aculturação 
religiosa dos Guaraní, caracterizada por um conflito aberto entre 

12. Em sua opinião, a alma do" adultQs não se reencarna nunca, nem 
teria motivo para desejá-lo. Só as crian~as podem renascer, através da pró
pria mãe, quando a família sente muito ~ sua morte. 
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concepções antigas em retrocesso e uma nova imagem do mundo, 
que, entretanto, não chega a impor-se de maneira definitiva, por
que o conflito coincide com uma crise profunda da organização 
social. Por outro lado, essa mesma situação de crise é responsável 
pela incapacidade de se interpretarem, ao contrário do que se 
deu outrora, os elementos estranhos em têrmos dos valores tra
dicionais e de, assim, manter coeso e coerente o antigo sistema. 
Surge daí um dilema insolúvel, em que reside a tragédia da atual 
geração guaraní e, de uma forma ou de outra, a da grande 
maioria dos índios brasileiros de nossos dias. 

Tudo isto gera, ·como é óbvio, uma grande insegurança psí
quica na mente indígena, que, por paradoxal que pareça, reage 
ao sentimento de inferioridade face ao mundo ocidental com ati
tude etnocêntrica acentuada, com ênfase cada vez maior nos va
lores centrais da cultura de origem. Procura-se intensificar a vida 
religiosa, na medida em que ainda o permita a ordem social que 
lhe serve de substrato. A noção de culpabilidade se liga então 
com a inobservância do comportamento religioso nos moldes da 
tradição. E a mitologia se transforma no sentido de se adequar 
a essa nova maneira de ver as coisas. Para exemplificar, vejamos 
em resumo como é que hoje se narra o mito da destruição da terra 
primeva e da origem do Paraíso entre os mesmos Nandéva de 
J acareí: N andedjára destruiu a primeira terra, mas dela se des
prendeu um pedaço com a morada de um grupo de Guaraní,. 
chefiados por ,Avá "A.tfba' ekuaá (Homem Sabedor das Coisas)~ 
que, realizando as danças prescritas, conseguiram salvar-se, le
vados pelas 'águas até o longínquo Paráry, o Mar Eterno, onde 
se formou uma ilha, a terra de Avá Mba' ekuaá,. que será pou-· 
pada no dia em que o inundo em que hoje vivemos, por sua vez: 
fôr destruído. Na ocasião daquele cataclismo, os que não levaram 
a sério os cantos religiosos c~coisa outrora inconcebível) perece
ram junto com a terra. ·Mas como castigo nem todos foram des
truídos, aproveitando Nandedjára as almas dêles para criar por
cos do mato, macacos e outros animais. Dos sabugos criou os 
ratos. Dos que eram comilões fêz os tatus.13 - Com velhas idéias 
míticas combinam-se aqui provàvelmente elementos cristãos. Mas 
não nos interessa neste contexto a análise mitológica propriamente 
dita. Na maneira de corttar a história espelha-se, antes do mais, 
um problema prático que hoje em dia preocupa os Guaraní em 
geral: o de conseguir que todos os membros da comunidade, 
sem exceção, participem das cerimônias, sem o que, segundo a 
velha doutrina, estas perdem a sua "fôrça". A vida religiosa de 
cada um em particular é responsável pela salvação coletiva e, 

13. ~ interessante anotar, de passagem, a analogia entre êsse pensa
mento mítico e o elos ~if undurukú. 
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de acôrdo com a nova ordem moral, o ímpio é o que se exirr1t 
desta responsabilidade. 

Ainda um pormenor interessante. Para os Nandéva de Ja
çareí a idéia de culpa se refere sempre ao indivíduo, nunca ao 
grupo, que se opõe com valoração positiva ao mundo dos estra
nhos. Falaram-me da futura destruição da terra. Do outro lado 
<lo Paráry existe um rochedo, de onde se levanta a Estrêla d'Alva 
( djasy tatá). Sôbre êsse rochedo íVandedjára lançará fogo e a 
terra queimará. E explicou-me o iíanderú Fernando Taparí: "l!:ste 
mundo vai mal e encaminha-se para a destruição. É porque os 
'civilizados' são pouco religiosos."14 

Mas tampouco o grupo Nandéva de Jacareí, bastante hereje 
de muitos pontos de vista, assimilou realmente a concepção do 
Inferno, nem mesmo em nossos dias. A sua grande preocupação 
continua sendo o cataclismo q~e virá acabar com o mundo, se 

14. Aliás, os "civilizados" ou "estrangeiros" ocorrem com freqüência, 
e sempre com valoração depreciativa, na mitologia dos ~andéva de Jacareí, 
que, além disso, contém diversas passagens de evidente origem bíblica. A 
maior diferença, de sua teologia em comparação com a de todos os demais 
núcleos guaraní que conheço é o seu expresso monoteísmo. Reconhecem a 
um Deus somente, Nandedjára Kurupísa ( tsíandedjára quer dizer "Nosso 
Senhor"; quanto a Kurupísa, não pude saber o que significa e não creio que 
tenha qualquer relação com kiirupíra, ou kuropí, como se diz em guaraní 
paraguaio). - Embora não caiba aqui a análise comparativa dos elementos 
colhidos na comunidade com os de outros grupos fiandéva, não quero deixar 
de resumir mais alguns dêsses dados, especialmente por darem uma idéia 
da imagem do branco na mitologia daqueles índios: outrora existia um 
inundo, em cujo centro havia uma luz, que era tsíandedjára Kurupísa (ou 
simplesmente tsíandedjára), o único Deus. Sua companheira, Kuiíã Kuarahy 
( sic!), foi seduzida pelo civilizado. tsíandedjára descobriu que a espôsa lhe 
fôra infiel e ficou aborrecido. A n1ulher disse então ao civilizado que para 
viver com ela era preciso matar a luz, que era tsíandedjára. O civilizado 
matou a 'FJandedfára, mas depois a mulher morreu também. Depois tsían
d edjára ressuscitou por sua própria "sabedoria", tomando o nome de Gua
ririn. A espôsa ressuscitou também, com o nome de antes. O mundo era 
r edondo, como um círculo. As mulheres saíram do mundo e passaram a 
viver com estrangeiros. Mais tarde voltaram, mas tsíandedfára não as re
cebeu mais. Destruiu-as e com elas o mundo, através do fogo. Deixou s6 
u1n pedaço, no qual colocou uma vela ( tatáendy) . 1!:ste pedaço tomou a 
crescer, daí surgindo o mundo atual. Do cataclismo sobreviveram apenas 
um homem e uma criança de sexo feminino. - Diga-se, de passagem, que 
a mitologia dos índios de Jacareí é, no grupo guarani, a que mais parece 
ter perdido o seu caráter primitivo, embora, de modo geral, a cultura se 
nos afigure muito menos influenciada pelo contacto com as populações 
vizinhas do que a de outras aldeias. 
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bem que a felicidade eterna da alma ou a destruição desta de
corram do comportamento aprovado ou condenado do indivíduo 
em vida, e embora em sua doutrina êsses Guaraní não adotem, 
pelo menos hoje em dia, ao contrário da teoria ainda dominante 
em todos os demais grupos da tribo, a noção da dualidade da 
alma humana. Esta concepção pluralista, tal como é formulada 
pela primitiva psicologia guaraní, afigura-se, no fundo, incompa
tível com o Inferno bíblico, en1 que pêse à hipótese, possivel
mente errônea, por mim expressa em outra ocasião, de que "a 
redução dessa pluralidade à oposição entre as manifestações espi
rituais e as tendências vitais do indivíduo parece constituir caso 
excepcional, que talvez corra por conta da catequese jesuítica» 
( E. Schaden, 1962 a, págs. 114-115). 

Ainda na época de Nimuendajú a caracterização das duas 
almas não era feita pelos Apapokúva em têrmos de inclinações 
boas e más, como alguns decênios mais tarde a encontrei, embora 
não de forma generalizada, entre os mesmos Nandéva do Araribá. 
Nimuendajú é peremptório a êste respeito: "Manifestamente não 
se trata, porém, de uma oposição entre o bem e o mal, mas da
quela entre os diferentes temperamentos humanos: ao fleumá
tico-melancólico contrapõe-se o sangüíneo-colérico" ( 1914, pág. 
314) . Volta a insistir no ponto mais adiante, ao discutir o pro
blema da originalidade das concepções animistas dos Apapo
kúva (pág. 370) . Não obstante, a sua descrição do "acyiguá" (a 
alma de natureza animal) já encerra também o germe do con
ceito moderno, na medida em que lhe atribui as "reações ruins 
e violentas" da pessoa (pág. 305). E são estas precisamente as 
manifestações que para a primitiva filosofia social guaraní cons
tituem, ao lado da magia negra, o comportamento anti-social por 
excelência, sendo por isso invariàvelmente reprovadas pelo con
senso geral dos membros da comunidade. Quer em um, quer em 
outro sentido, porém, a dualidade da alma não se coaduna, senão 
n1uito dificilmente, com a idéia do Inferno. O ayvú, a alma espi
ritual, não é só de origem divina, mas compartilha da natureza 
dos deuses para todos os efeitos. É inconcebível para o Guaraní 
que, uma vez libertado das contingências da vida terrena, e dei
xado para trás o seu atsyyguá (que passa a vaguear pelo mundo 
como anguera, anguéry ou mboguá) , que era o único empecilho, 
o seu ayvú não torne à condição que lhe cabe de direito - a não 
ser que venha a ser destruído, por falta de habilidade ou de 
presença de espírito, na caminhada para o Além. Mas não é pas
sível de sofrhnento. f:ste fica a cargo do anguéra ( em que se 
transforma o atsyyguá), espécie de bode expiatório. O atsyyguá, 
pela própria etimologia da palavra, "se originou da dor", ou seja, 
dos mil e um aborrecimentos e dissabores que o ser humano expe
rimenta em vida. E se no céu existem perigosas estações que 
atrapalham a viagem do defunto, é - na teoria de Pa'í Vita-
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iiano -, como vimos atrás, porque Pa'í Kuará, ao dirigir-se para 
a casa de seu divino pai, foi largando pelo caminho a mágoa 
que lhe causara a morte da mãe, e que não pode ter sido outra 
coisa senão o seu atsyyguá. - Do Inferno, o Guaraní, enquanto 
razoàvelmente ortodoxo, não pode ter mêdo, porque, embora o 
atsyyguá seja uma de suas almas, não é com êste, mas com o 
ayvú, que êle relaciona a consciência de sua personalidade. Por 
seu turno, o heterodoxo, em cujo espírito se instale a idéia da 
condenação eterna do ímpio, começa por não admitir mais a dua
lidade da alma. Mui tos tendem então a reinterpretar o conceito 
primitivo de anguéra, que deixa de ser o atsyyguá de qualquer 
falecido, para ser simplesmente a alma do pecador. Assim, alguns 
Nandéva e Kayová de Dourados mais sujeitos à ação missionária 
acreditam que anguéra se torna a pessoa que em virtude de vida 
desregrada não tenha ingresso no ~Céu; obrigada a voltar, vagueia 
pela terra sem descanso.15 

Segundo Nimuendajú, a mitologia apapokúva desconhece ou 
desconhecia qualquer figura comparável ao Diabo da doutrina 
cristã. O Aiíãy que tem a sua rêde armada por s~bre o caminho 
das almas ( Nimuendajú, 1914, págs. 308 e 309) é um demônio 
perigoso co1no outro qualquer. E os sêres de igual nome de que 
fala o mito das origens são "mortais e não só destituídos de po
deres mágicos especiais, mas, ao contrário, até de qualquer astú
cia htnnana" (pág. 320). Representariam possivelmente a tribo 
inimiga dos Kain9áng. "O certo é que o Aiíay dos Apapokúva não 
é nenhum 'Diabo. Não é o sedutor, mas, ao contrário, o seduzido; 
não êle, mas os Eternos Morcegos é que são os representantes das 
trevas; não está em nenhuma oposição a Nanderuvuçú, a quem 
se poderia conceber como o deus da luz" (pág. 322). 

Se :isto vale para os Apapokúva dos princípios do século, já 
não se há de dizer o mesmo de uma parte dos Nandéva da atua
lidade. :É:: verdade que a identificação do Diabo cristão como espí
rito do mal que seduz e confunde os homens não se dá com Afíã 
(correspondente ao Afi.ánga dos antigos Tupí da costa), mas com 

15. Diante do que acabamos de ver, talvez não seja de estranhar que 
a noção do Purgatório se encontre muito dificilmente nos Guaraní, mesmo 
nos mais influenciados por idéias cristãs em época recente. Segundo Ca
dogan, como vúnos, os 1na' etirõ ( "sêres inquietos") da doutrina kayová do 
Alto Ypané serian1 almas do purgatório; nada se diz, no entanto, de um 
período de dolorosa purificação que afinal habilitará êsses pobres coitados 
a iren1 para o Paraíso. - 0 único grupo em que deparei algo de parecido 
com o Purgatório foi o dos Nandéva do Araribá, onde o fianderú Sebastião 
me disse que o ayvúkuê de quem tenha levado uma vida "mais ou n1enos" 

. " d d " C' precisa esperar segun a or em para entrar no en. 
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o anguéra ou anguéry.16 A crença antiga é, corno já se disse atrás, 
a de que, após a morte do indivíduo, se transforma em anguéra 
o atsyyguá, a alma que representa as manife~tações vitais e tem
peramentais do homem em oposição ao fie'ê ou ayvú, a compo
nente espiritual, de origem divina. Ora, o anguéra, espécie de 
asso1nbração, é, segundo a religião guaraní, uma entidade peri
gosa, causadora de doenças e da própria morte. Por sua natureza 
maléfica, pode com relativa facilidade assumir o papel do Ti
nhoso. E se o anguéra em sua feição original, e por certo ainda 
predominante, é uma das coisas que mais apavoram o Guaraní, a 
ponto de êle se arrepiar com a sua simples menção, o anguéra
demônio causa maior horror ainda aos que já o tomam - ao mesmo 
tempo! - em sentido "moderno". Pedro Pires, velho Nandéva do 
litoral paulista, que, aliás, se preocupava muito com o problema 
da conciliação entre as crenças cristãs e as de sua gente, vivia 
angustiado com os males que o demo pode causar, angústia que 
se exacerbava com a sua obsessão do pecado, tão freqüente nos 
Nandéva (sobretudo nos da velha geração) que sofreram a frus
tração de não chegarem ao Yvy mará ey, a Terra sem Males. 

O testemunho de Pedro Pires talvez não seja bem típico por 
conter um núm~ro maior de idéias cristãs do g ue em geral se 
encontra. Mas tem a vantagem de mostrar com bastante clareza 
o sentido em que se dá a transformação e julgo-o por demais 
valioso para que não dê a conhecê-lo, pelo menos em parte. Re
produzo, por isso, algumas notas do meu diário de campo, toma
das por ocasião de uma das conversas com o velho. O texto não 
é rigorosam'énte literal, mas respeita na medida do possível a 
dicção e a feição expositiva do informante: "O Coisa-Ruim faz 
a gente pecar. Quando a gente em carne faz o que a gente quer, 
às vêzes o que não devia fazer, fica anguéra, não tem salvação. 
Por isso anguéra é Coisa-Ruim. É êle mesmo. Anguéra tem fôrça 
só nas horas mortas, de noite. Das dez horas em diante é êle que 
começa a andar, até uma hora da madrugada. Das dez horas até 

16. Nos mitos que colhi nas diferentes subtribos as únicas passagens 
em que Anã aparece como antagonista da divindade são aquelas em que 
assume a feição de "trickster". Assim, o mito das origens, na versão narrada 
por Pa'í Vitaliano, um dos sacerdotes kayová de Dourados, contém as se
guintes frases: "P a'i Kuaráry omoiíemoiiã guavirá iíu, upêei guavirá pytã, 
guakurí yvá hu, guaporoití. Anã oaâsé mo' ã Pa'í Kuarárype odjapó narãka 
hái ha d;arakatí'á." Pa'í Kuaráry criou a guabira do campo, depois a gua
biroba, o Jimãozinho, a jabuticaba, o guaporoiti. Anã quis imitar Pa'i Kua
ráry e f êz a laranja azêda e o jaracatiá." - O fiandéva Pedro Pires, já citado, 
me disse certa vez que !Vanderuvutsú, o deus supremo, não é onipotente, 
pois o "Coisa-Ruim" o teria impedido de "fazer o fogo". Mas o "Coisa
Ruim" é, para Pedro Pires e para outros de seu grupo, o anguéra, e não Afíã. 

.. 
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uma hora é perigoso andar. De dia anguéra tem ordem de N an
deruvutsú, que é Deus, de andar só uma hora, do meio-dia até 
uma hora, porque nessa hora acontecem desastres. Às vêzes an
guéra tem muita fôrça. Anguéra manda o espírito dos homens 
fazer coisas ruins. Por isso foi morto Cristo, porque êle era um 
homem sábio, era filho de Nanderuvutsú mesmo. Foi mandado 
por êle mesmo. Se não matassem êle, não havia guerra, a Europa 
era Terra Santa. Veio para salvar. Para todos ficarem anjos. Mas 
Nanderuvutsú não quer que anguéra mande demais. Por isso está 
perto outro dilúvio. Não vai ser para nós, mas vai haver outra 
vez. Muitos vão ver. Vai ser de fogo. Acaba o mundo. Vai fazer 
outro. Mas vai ser diferente: todos serão anjos. E nós morremos 
todos. E a nossa alma - êle que sabe: os que não tenham pecado, 
êle vai formar outra vez como anjos. Nanderuvutsú mandou Jesus 
Cristo para dizer que havia Deus. E ninguém acreditou nêle. E 
por causa da sabedoria dêle êle foi morto. Tinham inveja dos 
podêres que êle tinha, que eram os podêres do pai dêle. :E:le 
era Deus também. Por isso é que êle foi morto. Depois apareceu 
outra vez. Se não fôsse Deus, não aparecia. Nanderyke'y fêz o mar 
e fêz outros mundos; a Europa e tudo por lá. 'Flanderúvutsú fêz êste 
nosso mundo daqui. No princípio do mundo, a gente da Europa 
era também inocente. Ficaram confundidos, porque mataram 
Cristo. Antes de Cristo tinha Santo Antônio, São João e São Se
bastião e daí a fora os outros santos. Eram em cat:ne, como nós. 
Não tinham pecado nenhum. Tinham sabedorià. E por isso foram 
mortos também. Agora não existem mais, mas ficou o retrato dêles, 
para · a gente ver. A alma dêles existe ainda: é anjo, perto de 
N anderuvutsú." 

Bem se vê que já não é a situação descrita por Nimuendajú 
para os Nandéva (especialmente o bando dos Apapokúva) de há 
meio século. Embora longe de gozar de aceitação geral, a imagem 
do Diabo começa, aos poucos, a instalar-se na mente dos Nan
déva. Para tanto, foi necessário reinterpretar a primitiva concep
ção do anguéra, que não tinha nada de mefistofélico; era apenas 
um ente profundamente infeliz e cheio de perigos para os vi
ventes.17 Mas nisso já reside um ponto de contacto com o Diabo 
cristão, que, ademais, costuma ser apresentado também como 
alma culposa de quem nesta vida deixou de respeitar os manda
mentos de Deus. 

As explicações de Pedro Pires, que à primeira vista não pas
sam de simples algaravia religiosa, principalmente por causa de 
sua natureza sincrética, nos permitem no entanto entrever o con
flito aberto entre as idéias tradicionais e as de adoção recente. -· 

17. Cf. E. Schaden, 1962 a, págs. 117-118, onde se insiste na dife
rença entre a concepção original do anguéra e a do nosso "mau espírito". 
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De um lado, começa a tomar corpo a oposição entre as fôrças 
do Bem, representadas sobretudo por Nanderuvutsú, a divindade 
suprema da religião fiandéva, e as do Mal, que se incorporam no 
anguéra. De outro, percebe-se nitidamente que - apesar da obses
são do pecado, a que atrás me referi - não se substituiu ainda 
o antigo ideal de personalidade religiosa. Cristo e os santos não 
encarnam nenhum modêlo de pessoa justa e boa, mas destacam-se 
pela "sabedoria'', tal qual ocorre na sociedade guaraní, que clas
sifica os indivíduos segundo o grau de sua inspiração religiosa, 
as "rezas" que lhes vêm do Além, e não de acôrdo com critérios 
económicos, nem tampouco segundo o comportamento moral, no 
sentido que nós daríamos ao têrmo. Ao mesmo tempo, Cristo se 
identifica com o herói civilizador da mitologia tribal, Nranderyke'y, 
filho de N'anderuvutsú, de quem recebeu os seus podêres. Por seu 
turno, a "gente da Europa" é descrita como "inocente" antes de 
ter morto a Cristo, ao passo que os santos, que "não tinham pe
cado nenhum'', são caracterizados pela sabedoria, em vez de o 
serem por sua vida de santidade. - Não nos detenhamos, porém, 
na análise do texto, que. poderia dar margem a uma série de 
considerações a mais, mas alheias à questão específica que nos 
interessa no momento. Anotemos, contudo, ainda a relação, a meu 
ver significativa, entre o papel do diabo e o conceito de salvação 
e danação da alma (esta sem o caráter dualista, tão importante 
na religião guaraní ) .. : o comportamento anti-social não é mais uma 
decorrência na'.tural · do atsyyguá com que o indivíduo nasceu; 
é antes fruto da tentação do Biabo, que põe as almas a perder.18 

18. Em que pêse ao paradoxo, não se oblitera por isso o fatalismo 
proposto pela doutrina dos antepassados. A mitologia tribal continua viva 
e tende a impor-se, em oposição às "heresias" que se infiltram. Para ilustrar 
o fato, transcrevo aqui a parte final do mito da Criação, nos têrmos em que 
me foi ditado pelo mesmo informante: "Aí [os irmãos míticos] rezaram e 
dançaram também. Aí começaram a rezar. Aí veio o elevador do céu e 
êles embarcaram e subiram e chegaram lá onde o pai estava. Lá no céu. 
Então êles chegaram lá. Então 'Randeruvutsú disse para o filho mais velho 
que êle fôsse mamar, que a mãe dêle estava ali. 'Randeruvutsú tinha feito 
outra vez a mulher lá em cima, onde êle estava. Aí êle foi, mamou. Aí 
'Randeruvutsú falou para o mais môço que fôsse mamar também. Aí êle 
respondeu assim: que aquela mulher não era a mãe dêle, a mãe dêle tinha 
ficado no mundo, que as onças tinham comido ela. Assim que seja, êle 
disse que não mamava. E disse para êle que assim como êle tinha poder, 
êle tinha poder também. E êle não quis mamar. Aí êle formou outro mundo 
lá por cima. Em cima dêste céu tem outro céu. Foi êle que fêz. O mais 
velho mamou e ficou lá com 'Randeruvutsú, que é Deus e pai dêle. E o 
mais môço gerou outro mundo lá por cima, onde êle se arrumou e não 
mamou. O mais velho perdoou tudo o que o pai tinha feito para êle e o 
mais môço não perdoou É por isso que aqui algumas pessoas perdoam e 
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Creio não haver necessidade de retomar aqui a discussão mi
nuciosa da idéia do paraíso na religião guaraní, uma vez que o 
assunto já foi tratado de forma extensa em trabalhos anteriores 
( v. esp. E. Schaden, 1962 a; 1962 b). Limito-me, por isso, a umas 
poucas observações relativas ao problema aqui focalizado. Se
gundo o ponto de vista de Nimuendajú, tratar-se-ia de concepção 
inteiramente aborígine (pelo menos para os Apapokúva), sen~ a 
m~nor influência cristã, salvo o motivo da casa de tábuas com 
que o herói Guyrapoty consegue salvar-se e alcançar a porta do 
céu antes de o mundo sucumbir pelas águas do Dilúvio ( 1914, 
págs. 380 e 400-403) . Se, porém, - tomamos em consideração as 
várias formas que o mito assumiu nos diferentes grupos da tribo, 
não há como duvidar de que houve contágio com ensinamentos 
trazidos pelos missionários. 

Duas foram, ao que parece, as componentes principais que 
concorreram para a formação da imagem guaraní do Paraíso, como 
em essência persiste ainda hoje. Primeiro, o rnito de uma terra 
de salvação e. imortalidade, em especial a Ilha da Felicidade, a 
que se procura chegar para não perecer numa possível ou pro
vável repetição do cataclismo que já se deu em épôca anterior. 
Na literatura etnológica, a ocorrência de mitos paralelos é ampla
mente documentada para tribos tupí, - como para outros grupos, 
de modo que a sua origem nré-colombiana pode bem ser aceita 
sen1 restrições. Os Guaraní ·atuais localizan1 o Paraíso em dife
rentes lugares. Dentre os Apapokúva dos dias de Nimuendajú, uns 
) situavam no zênite (identificando-o com o reino de Nande
~·yke'y, filho do deus supremo), outros o procuravam no centro 
da superfície terrestre, baseando-se, para isso, no mito das ori
gens, segundo o qual Nanderuvutsú, o criador do universo, erigiu 
a sua casa no centro do suporte da terra, mas a grande maioria 
julgava que a Terra sem Males se encontra a leste, além do mar 
( Nimuendajú, 1914, págs. 354-355). Ainda hoje, os Nandéva têm 
essas opiniões contraditórias a êste respeito. A representação da 
Ilha da Felicidade, talvez em sua forma original, encontrei-a 
entre os de Jacareí, que acreditam alcançar êsse paraíso, sem 
necessidade de morrer, contanto que pratiquem jejum, se des
prendam de todos os interêsses dêste mundo e se dediquem com 
fervor às danças e rezas especiais a que chamam fíandê aguydjê. 
A localização além do oceano, embora derive por certo do mito 
da Ilha da Felicidade, provàvelmente não corresponde mais à 
idéia primitiva. Em abono disso, basta talvez lembrar que os 

outras não perdoarn. Cada um tern o gên-io dêle." - Apesar da "moder
nização" do mito, que fala até nun1 elevador do céu, não se perdeu, pois, 
a sua função pilmeva de explicar o comportan1ento dos indivíduos pelas 
suas qualidades inatas. 
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Mbüá, que sempre imaginam o Paraíso yguatsú rovái, além do 
mar, dão-lhe não somente o nome de Terra de Nunca Acabar, 
mas também o de Terra de Ketxuíta (jesuíta!) ou Kétxu Kíritu 
(Jesus Cristo), em geral um só personagem, filho de Nanderú 
1'enondé (a divindade sup ~ina) e ocasionalmente identificado 
com Pa'í Koarahy, o deus solar. Ketxu-íta, às vêzes também des
crito como velho sacerdote mbüá, morou outrora neste mundo 
( no Paraguai ) e foi para a terra da imortalidade, junto com seus 
compaHheiros, a chamado de Nanderú T enondé, versão que re
corda por certo o episódio da expulsão dos padres da Compa
nhia. - Igualmente para a maior parte dos Nandéva, corno para 
os Kayová, o Paraíso é o reino do filho da divindade máxima, o 
qual, na opinião de uns e outros, mora no zênite. E como na 
mitologia de muitas comunidades guaraní não faltam indícios 
muito significativos de que êsse personagem se fundiu de algum 

, modo com a pessoa de Cristo, compreende-se que se tenharr1 
decidido por localizar a terra da salvação numa das regiões do 
céu. Certos grupos mantêm a distinção entre as duas figuras, 
mas apresentam-ras como irmãos. ~, por exemplo, o que se dá 
com os Mbüá de Itariri, que admitem como irmão do deus solar 
Koarahy (filho d e N anderú T enondé) a N anderú P a'í ou N an
dedjára Kétxu K.1 ítu (ou Kíritu) , considerado ywydjá, "dono da 
da terra". Outro exemplo é o dos Kayová de Amambai. 

A segunda idéia básica do mito do Paraíso guaraní é a da 
bem-aventurança espiritual, que se concretiza na comunhão mís
tica com as divindades. É o estado de pureza da alma e do 
pleno desenvolvimento de suas qualidades, a que se chama 
aguydjê e que se atinge através do exercício constante das dan
ças rituais. Além disso, exigem-se, mormente do chefe religioso, 
freqüente prática de jejum e abstinência, vida sexual reduzida 
e apêgo à cultura tribal. O estado de aguydjê, que se acredita 
alcançar coletivamente, hahHita o grupo de fiéis a ir diretamente 
para o Paraíso, sem passar pela morte. Entre os Nandéva ouvi 
o têrmo aguydjê também . t!·mpregado para a própria subida da 
alma para a Terra sem Males. E o sacerdote mbüá de Itariri 
disse-me que Ketxuíta era idfáguydê, o que explicou como "dan
çador para passar o mar". Se não fôsse o extraordinário relêvo 
do aguydjê na vida religiosa dos Mbüá do Guairá paraguaio, tão 
bem estudados por Cadogan, e em cuja doutrina não se descobre 
nada que nos leve a acreditar em reminiscências missioneiras, ver
nos-íamos induzidos a encarar essa concepção como fruto da cate
quese, ainda mais porque para êsse grupo guaraní o Paraíso cons
titui também recompensa de conduta impecável segundo os pre
ceitos do código da ética tribal. Se.ria, porém, inexplicável que o 
sistema religioso dêsses Mbüá tives'?. conservado a.penas o valor 
abstrato da bem-aventurar•]ª eterna com o enlêvo da visão espi
ritual de Deus, rejeitando tudo o que de mais palpável lhes hou-
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vesse apresentado o culto cristão. Que a mitologia se tivesse con
servado intacta poderia não ter muita significação, porque os 
relatos míticos dos Guaraní são histórias relativamente coerentes 
e por isso talvez bastante impermeáveis à infiltração de elemen
tos vindos de fora, embora muito suscetíveis de se modificarem 
por desenvolvimento interno. A originalidade dos mitos apapo
kúva (com exceção da história de N andedf áry, aliás sem relação 
alguma com ritos e danças) foi um dos argumentos de Nimuen~ 
dajú em defesa de sua tese da ausência quase total de sobrevi~ 
vências jesuíticas na religião apapokúva, e, no entanto, a nossa 
análise tende a contradizê-lo neste ponto. Mas, ao contrário dos 
Apapokúva de há meio século, aquêles Mbüá do Paraguai não 
possuem elementos rituais, nem quaisquer petrechos sagrados que 
tenham ao menos aspecto formal comparável ao que de corres
pondente se encontra no Cristianismo. Assim, o ideal da bem
aventurança decorrente da perfeição espiritual da alma deve ser 
concebido como elemento primitivo enquanto não tivermos razões 
ponderáveis para admitir o contrário. A sua combinação ulterior 
com a doutrina cristã, particularmente com idéias apocalípticas 
enxertadas na cataclismologia do mito tribal, parece explicar de 
sobejo a forma peculiar com que êsse ideal se nos apresenta hoje 
em dia nos diferentes grupos de língua guaraní. 

Citei acima uma passagem de Curt Nimuendajú em que êste 
autor expõe o seu ponto de vista de que o excepcional pessimismo 
que marca a vida dos Apapokúva não tem nada a ver com pos
síveis influências das missões jesuíticas. Se o pavor do fim do 
mundo, tão pronunciado no comportamento dêsses índios, pu
desse ser remontado à obra da catequese, êste fato demonstraria, 
em sua opinião, o êxito indiscutível dos padres em seu empenho 
de transmitir aos Guaraní o espírito da religião de Cristo. O seu 
argumento principal é o de que a mitologia apapokúva, aliás por 
êle magistralmente analisada, se apresenta isenta de quaisquer 
elementos não-índios, sendo que precisamente nesses relatos de
veria manifestar-se com maior facilidade do que nos valores abs
tratos da doutrina a presença do Cristianismo. 

Certo, o fim do mundo ocupa lugar de destaque também na 
doutrina cristã, mas é preciso convir em que o cataclismo aqui 
é concebido em sentido bem diferente daquele que lhe davam 
os Apapokúva no tempo em que com êles conviveu Nimuendajú. 
Segundo as próprias palavras do grande etnólogo, o pessimismo 
dêsses índios "se concentra na concepção de que a destruição da 
Terra está iminente todos os dias - não acaso por causa de seus 
pecados, mas em virtude de seu senil cansaço de viver - e de 
que dessa forma é preferível que, em vez . de corresponder às 
exigências da vida, se procure escapar à ruína pelo recurso à 
dança medicinal" ( 1914, págs. 380-381). Falta (ou faltava), pois, 
ao mba' é meguá dos Apapokúva dos princípios do século o ele-
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mento básico para que se possa compará-lo à idéia do fim do 
mundo tal qual nô-Ia propõe a doutrina cristã: o Juízo Final. 
~ste me parece ser o p-0nto principal. Os Apapokúva de Nimuen
dajú não ligavam o cataclisma final à salvação dos bons e à da
nação dos maus. E é precisamente aí, a meu ver, que reside a 
raiz do conservantismo da religião guaraní, em que tanto insiste 
Nimuendajú, com sobeja razão aliás. Ao que tudo indica, o le
gado do.s missionários transformou em numerosos aspectos a dou
trina pagã, mas em essência apenas no sentido de torná-la por 
assim dizer mais pagã ainda, pela introdução de elementos que, 
uma vez assimilados pelo sistema, vieram afinal acentuar os pró
nrios valores centrais da doutrina autóctone.19 Só muito mais 
.1. 

tarde, na segunda fase da aculturação religiosa, é que êsses va-
lores começariam a perder o seu vigor. 

Como já vimos, a opinião de Nimuendajú sôbre a religião 
apapokúva era a de que se tratava de um sistema de crenças e 
rituais pràticamente autóctone, quase isento de elementos cristãos. 
Uma das pouquíssimas exceções que se vê compelido a abrir é 
a que se refere à cerimônia do batismo, dividida em duas partes. 
A primeira afigura-se-lhe genumamente aborígine; à segunda não 
deixa de reconhecer indubitável origem cristã, mas "de tal ma
neira ataviada de antigos traços indígenas que a sua adoção não 
pode senão datar de séculos, da época dos jesuítas" ( Nimuendajú, 
1914, pág. 302). A cerimônia tôda tem o fim de identificar, com 
auxílio das divindades, a alma que se encarnou ou reencarnou 
num recém-n'ascido e de, assim, descobrir o nome que lhe cabe. 
Na primeira das duas fases, o objetivo principal parece ser o de 
passar para a criança certas fôrças mágicas que o sacerdote recebe 
do Além. Na segunda, cuja finalidade específica não é enunciada 
na descrição, o sacerdote, entre outras coisas, umedece a palma 
de ambas as mãos com "água benta", tocando com elas o vértice 
e o peito do batizando. Enquanto o pai, alheio ao procedimento, 
por estar em geral sujeito à couvade, não participa dêle, há o 
concurso de um casal de padrinhos. A madrinha leva a criança 
nos braços e o padrinho segura nas mãos a pia batismal, uma 
canoinha de madeira guarnecida de duas ou quatro velas de cêra 
de abelha silvestre ( op. cit., págs. 302-303). O batismo dos adul
tos, repetido anualmente na grande festa do nimongaraí, é em 
todos os passos idêntico ao das crianças, faltando apenas a im-

19. Refiro-me, é claro, ao sistema religioso como tal, sem pôr em 
dúvida que os antigos índios das missões, muitos dêles sob a égide dos 
padres desde o berço até a tumba, tenham vivido como cristãos em pleno 
sentido da palavra. Expulsos, porém, os jesuítas, os Guarani ficaram aban
donados a si próprios e, voltando à vida 9ravia, tornaram a praticar a 
religião dos antepassados, que se mantivera intacta. nos grupos que não 
haviam entrado no domínio da catequese. 
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µosição do nome (pág. 350). Basta êste resumo para se concordar 
com o ponto de vista do autor quanto à origem missioneira de 
uma parte do ritual. O que, entretanto, se deve também anotar 
é o fato de não haver nada em tôda a cerimônia que nos permita 
admitir a consciência da significação essencial do Batismo cristão, 
isto é, a sua relação com o pecado original, idéia, aliás, inteira
rnente estranha à mentalidade guaraní. O único aspecto passível 
de ser interpretado como de algum modo análogo - e observado 
na primeira fas e, tida por Nimuendajú como perfeitamente indí
gena - é a transmissão de fôrças mágicas ao recém-nascido. De 
gualquer forma, não parece haver . dúvida de que o sacramento 
foi reinterpretado em têrmos da ideologia aborígine, que o despiu 
de tudo o que com ela não se coaduna~se. 

Quanto a n1im, não tive nunca oportunidade de presenciar 
itm batismo de criança guaraní, que, entretanto, segundo os dados 
que colhi, continua em vigor em qnase tôdas as comunidades 
das três subtribos. Observei sômente num nimongaraí do Araribá 
a "crisma" ( moátendy) ou batismo dos ad11 ltos, à qual eu mesmo 
fui submetido, recebendo na ocasião o n1eu nome guaraní, Ava
riimondyiá. O ritual, porém, se apresentava um tanto modificado 
em confronto com a descrição de Nimuendajú, que, aliás, já se 
refere à "decadência" do nimongaraí naquela aldeia ( 1914, pág. 
350). Segundo as informações que me deram sôbre o batismo 
das crianças entre os Kayová do Sul de Mato Grosso, há nêle 
muita semelhança com o dos Nandéva, mas disseram-me que a 
reza se prolonga às vêzes por quatro ou cinco noites seguidas até 
que o pa'í afinal saiba o nome do recém-nascido. Os Mbüá da 
aldeia do Rio Branco, no litoral de São Paulo, afirmaram-me que 
entre êles o batismo (a que chamam fíemongaraí mitanguê), feito 
com água ,mas sem velas, não se realiza individualmente; o ritual 
se celebraria de ano em ano, "quando tem muita criança para 
batizar". Além disso, fariam anualmente o fíemongaraí avatí, na 
época do milho verde, e o fíemongaraí eí, quando colhem muito 
mel. - Preciso assinalar que os Mbüá do Itariri, também do li
toral paulista, me negaram haver entre êles o uso d~ água e de 
velas por ocasião do batismo. 

A persistência da antiga cerimônia não impede que ao mesmo 
tempo se faça o Batismo católico em alguma igreja. Os padrinhos, 
que silo civilizados, não somente presenteiam o batizando (E. 
Schad0n, 1962 a, pág. 139) , mas tan1bém (pelo menos entre os 
N andéva e os Kayová de Dourados) convidam a família e outros 
n1embros da comunidade indígena para uma festa com baile de 
tipo caboclo. A própria coexistência das duas práticas é o sufi
ciente para demonstrar que a função do Batismo cristão é menos 
religio5a do que econômica e social. 

Nas imediações do Pôsto Indígena Francisco Horta, que con
grega os índios da região de Dourados, existe, há anos, a "Missão 
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Caiuá", presbiteriana, que desenvolve atividade altamente meri· 
tória de assistência aos aborígenes. O trabalho da catequese, 
ao que pude verificar, se concentra de preferência nos indiví
duos da nova geração e não interfere de modo sensível nas ati
vidades religiosas da aldeia. Os índios assistem a reuniões de culto 
protestante que ali se realizam, mas nem por isso deixam de par
ticipar, em sua maioria, das festas religiosas tradicionais. To
davia, há também adultos que são considerados membros da 
Igreja e que levam os filhos à missão para serem batizados. Nes
tes casos é de supor, naturalmente, que haja consciência do 
sentido cristão do ritual e que êste substitua a cerimônia pagã. 

Hoje a maioria dos Nandéva já não realiza o grande nimon
garaí, a importante festa religiosa anual, tal como nô-la descreveu 
Nimuendajú. Em algumas aldeias até desapareceu por completo. 
É que pràticamente se tomou impossível, na atualidade, cum
prir uma das exigências principais, a de reunir todos os membros 
do grupo. Uns trabalham fora da aldeia, em alguma fazenda, 
outros se recusam a participar, porque, receosos das zombarias e 
críticas dos "civilizados", já renegam a religião tribal, pelo menos 
em sua$· manifestações coletivas. Assim mesmo, a maioria dos indi
víduo5> de algumas aldeias ainda reconhece a obrigação de se 
promover a festa, a "crisma" anual, exigida pelas divindades e 
pelos espíritos do céu. Considera-se o nímongaraí indispensável 
para que haja, durante o ano, as condições de clima requeridas 
para a lavoura, "para não ter muita sêca, nem muita chuva, nem 
muito calor?.- nem muito frio, para não dar pragas nas plantações", 
como me explicaram no Araribá. Dizem que as cerimônias têm 
por objetivo pedir a ajuda das divindades e dos demais espíritos, 
que, no Além, por sua vez, "crismando-se todos'', as realizam para 
enviar auxílio aos homens cá na terra. Mas reconhecem-lhes, além 
disso, uma função bem mais importante, esta de natureza social: 
o nimongaraí é uma festa de confraternização, amizade e con
córdia, em que se esquecem os mal-entendidos e as malquerenças. 
É bem provável que a consciência dessa função social seja de 
nrigem recente e que tenhâ nascido com o incremento dos fenô
menos de desorganização social oriundos do contacto mais in
tenso com a população rural brasileira. Depois de receber, em 
sonho, o "aviso" de seu espírito protetor, que lhe comunica o 
dia certo em que se deve iniciar o nimongaraí, o iíanderú, sacer
dote da comunidade, se põe à procura dos companheiros desgar
rados, a fim de persuadi-los a irem participar das cerimónias. 
Dizem que a ausência de um ou vários membros do grupo di
minui muito a "fôrça" das rezas. Quanto ao sentido propriamente 
religioso, afirmam que se trata de "alegrar" os deuses e os bons 
espíritos. 

Outrora o nimongaraí se prolongava por um mês ou dois. A 
sua realização era logo no princípio do ano, época em que se 
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colhem as primeiras espigas de milho verde. Na ocasião se fazia 
também a bênção (''batismo" ou "crisma") das primícias, sem o 
que não se pode consumir os produtos da roça, o que seria pre
judicial à saúde. No Araribá, o encarregado do pôsto proibiu a 
festa nos moldes tradicionais sob o :r,retexto de que os índios 
ficavam "um mês inteiro sem trabalhar'; resolveu transferi-la para 
o Dia do índio, 19 de abril, permitindo apenas umas duas ou 
três noites de danças preparatórias. Foi numa dessas ocasiões, 
em abril de 1947, que tive ensejo de participar de um nimon
garaí, oportunidade em que, como já disse, fui também subme
tido à "crisma". 

Havia então na área do pôsto (hoje Pôsto Indígena Curt 
Nimuendajú ) uma construção rústica, de duas águas, coberta de 
sapé e destinada às cerimônias religiosas dos índios da aldeia. 
Era o oyguatsú, "casa grande", onqe se realizava também o ni
mongaraí. A disposição dos objetos ligados ao culto aparece no 
esquema da página seguinte. 

Basta a simples enumeração de objetos, tal como aparece na 
legenda, para dirimir, se houvesse, qualquer dúvida ' sôbre a pre
sença do Cristianismo na religião fiandéva do Araribá. Alguns 
dêsses objetos talvez sejam de adoção recente, como a pombinha 
de cêra, provável imitação da imagem do Espírito Santo, comum 
em templos católicos. De outros, como da cruz, falar-se-á logo 
mais. - A pia batismal era uma canoinha esculpida em cedro; 
informaram-me que antigamente era feita de barro e que em caso 
algum pode ser substituída por um prato ou uma bacia. Das duas 
velas sôbre a pia e da casca de cedro posta na água batismal 
disseram que davam "fôrça" a esta.20 O barbante entre as cruzes 
era um pára-raios, para evitar "relâmpagos e coriscos, para não 
dar estralo". O côcho (pyiká) para bebida é, sem dúvida, ele
mento da cultura tradicional. Além do hidromel, em anos ante
riores ainda haviam feito cauim ( kã1vidf y) de milho mastigado; 
depois deixaram de fazê-lo, porque abril "não é tempo". (Aguar
dente não se usa na festa por ser "proibida pelo espírito'', isto é, 
pelas divindades). Da cultura aborígine são naturalmente o ma
racá ( mbaraká) usado pelo nanderú, os adornos rituais dêste e 
de outros participantes, os arcos e as flechas usadas na dança 
pelos homens e os bastões de ritmo das mulheres. 

20. Nem todos c,s membros do grupo tinham consciência desta função. 
O velho Poydjú, aliás um dos meus principais informantes, indagado sôbre 
a razão de ser da casca de cedro, respondeu: "l!: porque os antigo punhava 
e nóis não pode largar." 
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1. Cruz de madeira ( kurusú), enfeitada com penas. 

2. Cruz de madeira menor ( kurusú). 
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3. Barbante de algodão esticado entre as extremidades superiores das duas 
cruzes. 

4. Côcho ( pyiká) colocado sôbre forquilhas e contendo hidromel ( eite
kuápyré). 

5. Pombinha de cêra de abelha silvestre, com asas e cauda de penas de 
juriti. 

6. Pia batismal (fia' en), contendo água ( y karaí, "água benta") com 
casca dé cedro e mel de abelha silvestre; guarnecida com duas velas 
de cêra de abelha silvestre. 

7. Candelabros grandes de pau roliço, de quatro e cinco braços, com 
velas ( tatá endy), igualm~nte de cêra de abelha silvestre. 

8. Cercado semicircular de umas vinte varas altas, cada uma com uma 
vela de cêra ( tatá e11dy) . 

9. Armação para encostar os arcos, as flechas e os bastões de ritmo 
( takuapú) usados nas danças. 

10. Rêde de dormir. 

11. Fogueira, onde se assavam, ao borralho, batata doce e milho. 

12. Homens dançando. 

13. Mulheres dançando. 

14. Crianças domlindo. 

Vários e1ementos não-materiais também têm analogia com 
cerimônias ou ritos cristãos: "procissões" alternando-se com as 
danças, aspersões com "água benta" ( y ka1·aí), o sôpro do fían
derú nos fiéis durante a "crisma" ( moátendy), o gesto de bênção, 
a imposição do nome nos que são "crismados" pela primeira vez, 
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a existência de padrinhos e madrinhas para êstes, a melodia de 
certos cantos (parecendo imitar o cantochão da Igreja) , as mu
lheres formando o côro dos fiéis, o oficiante ( iianderú) secun
dado por auxiliares de culto ( yvyraidjá). Se é provável que alguns 
dêsses elementos constituem herança da cultura aborígine, outros 
são evidentemente de origem cristã. Em certos casos talvez tenha 
havido convergência ou fusão de traços indígenas com europeus, 
em virtude da semelhança, pelo menos formal, entre uns e outros. 

A existência da cruz na cultura de duas subtribos guaraní, a 
dos Nandéva e a dos Kayová, tem dado origem a controvérsia. 
Uns a consideram autóctone, outros a atribuem à catequese je
suítica. Tenho a impressão de que o exame dos dados hoje dis
poníveis nos permite identificar aí a fusão do símbolo do Cris
tianismo com elementos indígenas e, em parte, a sua simples 
coexistência. 

Vejamos primeiro o caso dos -Nandéva. Reza o Inypyrú, o 
mito das origens, na versão colhida por Nimuendajú, em seu pri
meiro capítulo: "Aépy ( N anderuvuçú) oguerú Yvyrá joaçá re
coypy, onwí nanderovái coty, opyrú iáno, oifí.ypyrü ma yvy. Coãy 
Yvyrá joaçá recoypy opytá voí terí yvy ytáno. Omoatá mánamõ 
yvy ytá, yvy oáma" ( Nimuendajú, 1914, pág. 388). Em portu
guês: "E (Nanderuvuçú) trouxe o eterno Pau cruzado, colocou-o 

. para o lado do nascente, pisou em cima, começou (a fazer) a 
Terra. Hoje em dia, o eterno Pau cruzado ficou como suporte da 
Terra. Logo que êle tire o suporte, a Terra cairá." Segundo a parte 
final do mito, flanderyke'y, que por enquanto sustém o suporte, 
provocará afinal a destruição da Terra, já por demais cansada, pu
xando aos poucos na direção de leste uma das barras da cruz 
( op. cit., págs. 332 e 339). Em seu comentário, rejeita o autor a 
hipótese de influência cristã na concepção dêsse suporte da Terra, 
que, lembra com acêrto, ··corresponde à cruz que na ornamenta
ção norte-americana se depara com tanta freqüência como símbolo 
dos quatro pontos cardeais" (pág. 369). Mas no mesmo mito 
aparece também uma outra cruz, que, embora leve a mesma 
denominação "yvyrá joaçá" (paus cruzados) em vez de kurusú 
(de "cruz" em espanhol e em português) - têrmo usado parale
lamente pelos Apapokúva para designar a cruz cristã ( op. cit., 
pág. 340) -, é de provável origem jesuítica. O capítulo quinto 
do texto, relatando que 1Vanderuvutsú, após desentender-se com 
a espôsa, abandonou a terra, diz o seguinte: "Aépy Nanderuvuçú 
oipy jiaçaá, nibaracá> yvyrá joaçá avé> jiguaçá omoi oacãre. Ocê, 
onimbojerá, oó. Omaé Jaguareté ypy rapépy, ojatycá yvyrá joaçá, 
ojopiá guaquycué" ( op. cit., pág. 388). Isto é: "Depois flande
ruvutsú pegou as fieiras peitorais, o maracá e também a cruz, 
pôs na cabeça a coroa de penas. Saiu, deu uma volta (à casa) 
e foi (embora). Chegou ao caminho da Onça eterna, fincou na 
terra a cruz de madeira, desviou (de seu rasto ) atrás de si (a 
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mulher ) ."21 Nimuendajú refere-se também a outra versão, 
ouvida de um velho Guaraní do bando dos Oguauíva, segundo a 
aual Nanderuvutsú "teria fechado o caminho do céu vor meio de 
duas penas de arara fincadas no chão em forma de cruz de Santo 
André"; e o autor acrescenta: "e esta é evidentemente a forma 
mais antiga do mito" (pág. 318). É provável que assim seja. Por 
outro lado, é importante notar também que a cruz de madeira 
fazia parte das insígnias ( opopyguá, "o _g_ue estava em sua mão") 
do Ser Supremo, entregues depois a Nanderyke'y junto com o 
govêrno da Terra ( págs. 327 e 392). Ao contrário dos Kayová, 
entre os quais, como se verá adiante, o sacerdote e, às vêzes, todos 
os homens levam na mão esquerda uma cruz de madeira durante 
as danças de culto, nunca vi essas cruzes de manifesta origem 
cristã entre os l\J'andéva, nem me lembro de ter encontrado refe
rência a elas na literatura. Entretanto, à vista do texto mítico 
não é impossível que ali tenham existido. 

Na época de Nimuendajú, a cruz do Cristia~ismo, com o 
nome de 7curusú, ocorria entre os Apapokúva, mas com sentido 
diferente. Não a veneravam, nem lhe davam qualquer signifi
cação na vida religiosa ( op. cit., págs. 300, 340 et passim). Mon
tavan1-na bem visível sôbre a cumeeira da casa de culto, chan
tavam-na na frente e no interior desta, como também junto à 
casa do sacerdote, e não raro a colocavam sôbre as sepulturas. 
Cabia-lhe a função específica e exclusiva de resguardar a religião 
tribal das críticas desairosas dos civilizados. Os Apapokúva tes
temunhavam por êsse n1eio a sua religiosidade perante os estra
nhos, que costumavam qualificá-los como bichos e tratá-los como 
tais. À representação dos heróis gêmeos do mito tribal por meio 
de grandes imagens esculpidas em madeira teria presidido idên
tica função de defesa e, mesmo, de ingênuo disfarce da religião 
tradicional. Como às cruzes: consideravam-nas "bonitas e inte
ressantes, sem contudo, tributar-lhes veneração de espécie algu
ma" ( op. cit., pág. 340). 

Vimos atrás que entre os descendentes dêsses mesmos índios 
observei cruzes de madeira no nimongaraí de 1947. E ~ssas cruzes 
não pareciam ainda ter adquirido qualquer significação religiosa. 
A única explicação que me deram, mas que não me parece muito 
fidedigna, foi a de que Nanderuvutsú as possuía já antes do nas
cimento de Nanderyke'y, da mesma forma como tinha em sua 
cabana a vara transversal em que se encostam os takuá (bastões 
de ritmo das mulheres) e as forquilhas de madeira em que os 
homens penduram os mbariká. 11as nem sequer chegaram a afir-

21. Das vc.1rias versões que ouvi entre os :N"andéva, uma única ( regis· 
trada na aldeia do Bananal, litoral de São Paulo) faz referência à cruz de 
íVanderuvutsií, mas em tê1mos pouco claros. 
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mar que as haviam recebido de t\Tanderuvutsú. Tampouco se faz 
a elas referência no mito da Criação que me contaram. Contudo, 
é possível qué tenha ocorrido identificação secundária com a cruz 
que fazia parte das insígnias de Nanderuvutsú. 

Além disso, encontrei, entre os Nandéva de Jacareí, uma pe
quena cruz de madeira montada numa pia de "água benta" ( y 
karaí apyká; a água é para ''benzer" e para beber), usada no ni
mongaraí. Em outros grupos da mesma subtribo observei também, 
n1as raramente, cruzinhas de cedro ou de alumínio penduradas 
sôbre o peito. Explicavam-nas como "defesa" contra más influên
cias. O mesmo diziam de cruzes e pentagra1nas pintados a carvão 
na porta de uma ou outra cabana. 

Nessa subtribo, portanto, ao que tudo indica, o símbolo do 
Cristianismo não conseguiu nem mesmo em nossos dias invadir o 
terreno das concepções religiosas, não tendo senão função mimé
tica e às vêzes mágica. 

Já em outra oportunidade me referi à provável ou possível ine
xistência da cruz na cultura dos Mbüá (E. Schaden, 1962 b, pág. 
31 ). Não a observei em nenhuma das aldeias por mim visitadas, 
nem me lembro de ter encontrado na literatura qualquer referência 
ao seu uso nessa subtribo. "Em lugar da cruz que o dançador 
Kayová segura na mão esquerda o Mbüá tem uma simples vara; 
mas é interessante notar que na mitologia mbüá de Yroysã apa
rece a divindade máxima agitando nas mãos duas varas, e ba
tendo uma contra a outra" (ibidem) . Num único grupo mbüá, 
com que em julho de 1947 convivi alguns dias no pôsto indígena 
de Xapecó (Santa Catarina) e que infelizmente não pude visitar 
na própria aldeia, ouvi menção da cruz como petrecho cerimonial, 
sem no entanto descobrir qualquer coisa sôbre as idéias a ela 
ligadas. Disseram-me que no óguatsú (casa de cerimônias reli
giosas) há uma mesa com uma cruz de cedro (de mais ou menos 
meio metro de altura) , ladeada de duas velas de cêra. Em certa 
festa ( provàvelmente o fíemongaraí) se colocam diante da cruz 
dois bolos ( mbodjapé) de qualquer espécie de milho nôvo ou 
então de milho ta teto ( avatsí ãtã ey, "milho mole" ). Após uma 
das danças, êsses bolos, uma vez benzidos, são comidos pelo 
fíanderú (sacerdote), que no dia não os reparte com os demais. 
Caso sobre algum pedaço, destribui-o no dia seguinte entre os 
fiéis; do contrário, fazem-se bolos novos para êstes. Preciso fazer 
a ressalva de que não me foi possível verificar a exatidão dêsses 
dados, que bem poderiam ser uma reminiscência do ofício da 
missa cristã e da comunhão, ainda mais porque os índios me 
afirmaram que o fíanderú usa durante a festa a sua cuia de chi
marrão (.ka'á y yguá) própria, havendo outra para os auxiliares 
d e culto ( yvyraidjá) e os demais fiéis ( karaí). Há também, ao 
que me disseram, no interior da casa de culto duas fileiras de 
banquinhos, uma de um lado, para os homens ( avá karaí), outra 
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do outro, para as mulheres ( kufíã karaí); durante certas danças, 
os fiéis ficam aí sentados, de cabeça inclinada. 

O Pe. Franz Nlüller, ao esboçar uma caracterização geral da 
religião dos Guaraní do Paraguai por êle estudados, escreve que 
entre êsses "a cruz não é ídolo, mas um símbolo" ( Müller, 1934-
35, pág. 182). Mais adiante, ao tratar especHicamente das con
cepções religiosas da subtribo dos "Pafi' " ou Kayová ( págs. 193-
200), documenta o seu ponto de vista com textos de canções 
rituais em que a divindade suprema, Hyapú guasú ou Tupã ( ru
vicha) , é invocada como yvyra idjar (na grafia do autor), o que 
significa Senhor do Bastão ou Senhor da Cruz, sendo de notar 
que as denominações yvyrá e yvyrá í são as únicas que ocorrem 
nesses textos com o sentido de cruz, embora se conheça também 
o têrmo kurusú. 22 

De fato, não parece haver, naquele grupo paraguaio, ten
dência para a personificação da cruz, ao contrário do que creio 
ter verificado em algumas aldeias do Sul de Mato Grosso. É o 
símbolo do Ser Supremo. Para os Kayová de Dourados - que 
parecem considerar a cruz, agitada com a mão esquerda por cada 
um dos dançadores masculinos durante as danças rituais, como 
espécie de espírito guardião - é símbolo também, mas em sen
tido bem diferente. Ali simboliza a tribo e a sua cultura. É o 

22. Na descrição da cerimônia do batismo das crianças kayová, re
produz, entre outros textos, o de uma prece cantada nessa oportunidade pelo 
sacerdote com voz trêmula e sem variar o tom. A tradução é a seguinte: 
"Meu Pai, Senhor! Nós somos pobres. Tu nos abandonaste a todos os infor
túnios, e agora instruí-nos, Djacairá nosso, acêrca da terra, a fim de que 
não nos atinjam desventuras de tôda sorte. Por êste batismo, em virtude 
do batismo, advir-nos-ão todos -os benefícios; não nos inquietemos, pois. 
Que êle ( i. é, Dfacairá) não se zangue se vivemos despreocupados. Pois 
esta é a vontade de nosso Senhor. Assim, o Senhor nos abençoará; é isso 
o que lhe agrada. Além do mais, Dfacairá é vivo, êle não pode zangar-se 
conosco, o Dfacairá. - E doravante queremos viver melhor. Por isso fazemos 
un1a cruz ( de madeira ) ; nosso Senhor a olhará ( i. é, aceitará como of e
renda ). Somente assim nosso Senhor estará satisfeito conosco. ~ que todos 
nós, assim se nos ordena, devemos erigir cruzes. Somente assim nosso Se
nhor terá piedade de nós e tornará a desviar de nós tôda desgraça. Tupã 
está agora reconciliado conosco e não nos matará; se Tupã estivesse zan
gado, nos mataria a todos. Acendamos velas à cruz contra todos os males" 
( Müller, 1934-35, pág. 195). - Esta e outras canções cantadas por ocasião 
do batismo patenteiam, aliás, claramente o profundo sentido religioso da 
cruz na cultura dos Kayová. Já não se trata, como entre os ~andéva, de 
un1a simples concessão aos civilizados com o intuito de melhor ocultar o 
persistente apêgo às crenças dos antepassados, mas, ao contrário, de um 
elemento perfeitamente integrado na religião tribal. 

\ 

( 
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principal objeto que se menciona para caracterizar a cultura 
tribal - o "sistema dos índios", como dizem - em oposição à 
civilização dos brancos. Isto se manifesta, por exemplo, com cla
reza no mito das origens, tal como me foi narrado por Pa'í Tomás, 
um dos sacerdotes da comunidade. Eis algumas passagens do 
texto: "Ku1~usú iiandé ypykué. IVandé ypykué Kayová oipyhy ku
rusú. Oipyhy pontxito, txiripá, djeguaká, tembetá - oipyhy. Upé
gui ofíefíypyru Kayová, odjekiriá." Em português: "A cruz é a 
nossa origem. O primeiro Kayová pegou a cruz. Pegou o pon
chinho, o chiripá, o diadema de penas, o tembetá - pegou. Daí 
originaram-se os Kayová, criaram-se" .23 

23. Uma segunda versão do mito das origens, igualmente colhida da 
bôca de Pa'í Tomás, diz, em resumo, o seguinte : "Há dois princípios 
( ypykuêry), o dos brancos e o dos Kayová. Foi Nanderú (Nosso Pai, Deus) 
que instituiu essas duas fontes, como que duas "luzes de origem" ( fíypy
rumhy ). Numa delas colocou o que hoje é dos Kayová: pontxito, djeguaká, 
kurusú, mbaraká, txiripá, ywáyru ( yvahu), isto é, os seus indumentas e 
petrechos cerimoniais. Na segunda pôs outros enfeites, flôres lindíssimas e 
outras coisas. 11andou então dois homens escolherem. Um escolheu a 
fonte dos Kayová, o segundo a dos brancos. Daí a origem das diferenças 
entre brancos e índios. Aquêles dois homens eram Kayová. Em virtude da 
escolha deu-se a diferenciação entre índios e brancos. A "luz dos brancos" 
eram os segredos do saber que hoje êstes possuem. Os Kayová, por terem 
escolhido. apenas o que já era dêles, ficaram "naquilo mesmo'', tendo hoje 
apenas as suas velhas tradições. - Traço interessante desta versão é o sen
tin1ento de inferioridade do índio face ao branco, que nela se manifesta. 
Em compensação, a atitude etnocêntrica torna a aparecer quando, noutra 
ocasião, o mesmo sacerdote, referindo-se uma vez mais à origem dos Kayová, 
afirmou que a tribo começou por um casal enviado por Pa'í Kuará( re) 
(aqui expressamente identificado com koarahy, o Sol). Homem e mulher 
vieram cada qual com uma cruz. ( lt estranho isso, porque no culto, pelo 
menos hoje em dia, as mulheres não usam a cruz, mas apenas o takuá, 
bastão de ritmo.) Os brancos descendem de outro casal, igualmente man
dado por Pa'í Kuará ( re). Também êstes dois vieraiu cada um com sua 
cruz. Os brancos têm ainda hoje no Céu o seu representante, Karaí Ypy, 
"Origem dos Brancos'', ou Tttpã Sy, "Mãe de Deus", que conversa em 
nome dêles com Pa'í Kuará( re), o deus solar, que é quem cuida do bem
estar dos homens na terra. Os brancos do Céu tambén1 realizam as suas 
danças religiosas, mas os da Terra não os podem ver, porque os daqui não 
usa1n a indumentária sagrada, como o ponchinho e o chiripá, que no mundo 
do Alén1 todos usam. - Segundo explicação complementar de Pa'í Tomás, 
a cruz de dança foi "inventada" por um pa'í dos tempos antigos ( provà
velmente aquêle Kayová enviado por Pa'í Kuará) , para assim, ter "maior 
entusiasmo" em seus cantos religiosos. - lt bom notar, ainda, que o mesmo 
informante, em conversa comigo, chamou a sua cruz de dança de txê sarit(I. 
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A maioria dos sacerdotes das várias aldeias Kayová do Sul de 
Mato Grosso possui entre os petrechos de seu "altar", armação 
de madeira a que chamam yvyrá marangatú ("madeira sagrada"), 
um conjunto de em geral cinco cruzes, de mais de um metro de 
comprimento. São feitas de yvyrápadyé (pau-de-incenso, pau-bál
samo ) ou de yvyráryakuã (pau-santo ), madeira de que fazem 
também as cruzes usadas ora pelo sacerdote, ora por todos os 
homens de certas aldeias nas danças de culto. Na mão direita, o 
maracá; na esquerda, a cruz. Às vêzes esta é enfeitada com penas 
de papagaio, parakáu. Por mais que indagasse, não descobri a 
significação precisa dessas cruzes, nem pude atinar com a razão 
da manifesta reserva que os entendidos mantinham a seu res
peito. Pa'í Chiquinho, sacerdote da aldeia de Panambi, se con
tentou a princípio com a seguinte explicação sumária: "Kurusú 
iíeengatú, N andedjára pytú ukáguê", o que se deve traduzir como 
"a cruz da boa mensagem, que deu vida (bafo, alento) a Deus".24 

Em outra ocasião me disse que Kurusú N eengatú é uma divin
dade e que no céu, para os lados de sudoeste, há uma região 
chamada Ara iíeengatú; referiu-se, ainda, a um lugar celeste, 
Kurusú rendá, em que Kuarasydjú, divindade feminina ( sic), 
tem o seu altar. Nada mais pude saber. E os outros informantes 
foram mais reticentes ainda. 

Mas é o bastante para se verificar que a cruz ( com a sua 
designação ibérica) tem lugar de importância nas idéias reli
giosas dêsses Kayová e que a sua significação se afasta conside
rà velmente das representações cristãs. Além do nome, há apenas 
um pormenor, ainda que significativo, que justifica a hipótese de 
reminiscência jesuítica. É a ligação entre a cruz e a "boa nova" 
(esta sugerida também pelo papagaio, com cujas penas se enfei
tam as cruzes do altar), que talvez represente a pregação do 
Evangelho. A "boa nova" õcorre igualmente num longo canto 
religioso que ouvi entre os Kayová de Amambai e que descreve 
a caminhada dos acólitos celestes (yvyraidjá) à morada de Hyapú 

24. A minha tentativa de interpretar a frase como significando a morte 
de mna divindade foi rejeitada decididamente pelo sacerdote. Advertindo
me que as palavras da linguagem religiosa não devem ser tomadas em sen
tido corriqueiro, afirmou tratar-se, ao contrário, do nascimento de um deus. 
Mas não é preciso recorrer à linguagem religiosa para obter a tradução 
correta; o causativo uká teria apenas assimilado ou absorvido o instrumentivo 
há: pytú uká há guê, isto é, foi instrumento para fazer respirar. Nem por 
isso desconhece a teologia de Pa'í Chiquinho a morte de um deus: Nanderú 
(distinto de Nané Ramõi Papá, de Páí Kuará e de muitos outros, todos 
imortais ) faleceu, mas hoje está vivo no céu. A morte de 'Flanderú, que 
deu origem à mortalidade dos homens, é comemorada na "Semana Santa". 
Foi êste o único ponto em que Pa'í Chiquinho estabeleceu uma relação 
entre a sua doutrina e o Cristianismo. 
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Guasú, o deus do trovão, e, a seguir, à sede de Nané Ramõi 
Papá, a divindade suprema. Numa das estrofes se canta: "Nan
derú fíeengá pyahú oroguerú. N andevy ra' é ngai": "Trazemos a 
boa nova de Nosso Pai. Nós pobres coitados." Aliás, também a 
cruz é mencionada em várias estrofes dêsse canto. Assim, por exem
plo: "N anderúva kurusú rendy rupí kó orodju. N andevy ra' é ngai": 
"Nós vimos pelo brilho da cruz de Nosso Pai. Nós pobres coi-
t d ,, 25 a os . 

De um lado, temos aí indícios bastante sugestivos, se não 
seguros, de sobrevivências dos tempos das missões. Por outro, não 
parece haver dúvida de que a idéia da cruz, ou melhor, a sua 
designação kurusú, se ligou com representações autóctones. Se
gundo as observações do Pe. Müller ( 1934-35, esp. págs. 188 e 
460) e de Cadogan ( 1962, págs. 48 e 73) entre os Kayová do 
Paraguai, êstes empregam o nome também como sinônimo de 
yvyrá'í, o bastão de dança usado pelos homens (às vêzes em 
substituição à cruz de dança ) e que, a dar crédito a antigas fon
tes ( cf. Documentos para la Historia Argentina, tomo XXI, pág. 
364) era, entre os primitivos Guaraní, a insígnia da autoridade 
delegada a seus prepostos pelos grandes chefes réligiosos da 
tribo. 26 Ademais, os Kayová estudados por Cadogan já passaram 
também a empregar a denominação como sinônimo de mba' é ma
rangatú ou yvy djekoká, suporte da terra. E os Nandéva ("Chi
ripá") paraguaios visitados por êsse autor, embora não tenham 
a cruz entre os seus petrechos de culto, chamam kurusú (como 
sinônimo de yvyrá'í) às colunas que se elevam no centro da casa 
de culto e que, segundo a hipótese sugerida pelo pesquisador, 
representam as divindades cultuadas em certas danças religiosas, 
à semelhança do que se dava entre os antigos Tupinambá ( Ca
dogan, 1959 b, págs. 82-83 e 88). 

De qualquer modo, não há nada que nos autorize a admitir 
que a existência da cruz ou da respectiva denominação européia 
na cultura dos Kayová e dos Nandéva por si só tenha afetado a 
primitiva doutrina guarani no sentido de uma correspondente 
adoção de idéias cristãs, ou de uma transfonnação de crenças 
em têrmos do Evangelho. Ao que tudo indica, os elementos autóc
tones se revelaram por longo tempo bastante fortes para resistir 

25. O estribilho, que n1e afirmaram exprimir a condição humilde dos 
servos celestes, lembra a repetição do "Tende piedade de nós", da ladainha 
cristã. Não sabemos até que ponto semelhanças ou analogias como esta, 
numerosas no culto kayová, podem ser remontadas à catequese. Na doutrina 
kayová, pelo menos na medida em que a conhecemos, é difícil identificar 
elementos que sejam tomados no sentido dos ensinamentos cristãos. 

26. Nos textos guarani das várias subtribos o yvyrá í figura como o 
símbolo de poder masculino. Cadogan, 1959 b, pág. 98. 

I 
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a qualquer mudança essencial em sua significação e em suas 
funções. Na medida em que nos dias atuais deparamos mudan
ças que invadiram o sistema de crenças e valores no sentido de 
uma reorientação (em geral frustra) de acôrdo com a imagem 
do mundo cristã, mudanças essas bastante variáveis de aldeia em 
aldeia, decorrem elas com tôda probabilidade quase sempre de 
experiências havidas em época mais recente no convívio com 
gente cabocla. 

Uma análise mais minuciosa do sistema religioso guarani, 
que não cabe nos quadros dêste trabalho, revelaria contudo um 
número bem mais considerável de traços cuja presença muito 
provàvelmente ou até com segurança se deve atribuir à catequese 
jesuítica. Assim, a correspondência em gestos, atitudes e atos ri
tuais, em petrechos, crenças, melodias de canções religiosas e 
textos sagrados é, com freqüência, tão manifesta que a sua re
dução a simples analogias ou semelhanças casuais não basta para 
explicá-la satisfatôriamente. Mas o que à primeira vista mais sur
preende o observador é a perfeita congruência de todos êsses 
elementos alienígenas com o espírito e a estrutura do sistema total, 
uma adequação funcional que se mantém até que, com a adoção 
de conceitos correspondentes a outra imagem do mundo e da vida 
humana, se rompe o equilíbrio e afinal não é mais possível con
ciliar os valores antigos e os novos. 

Isoladamente, cada um daqueles elementos que nos vemos 
levados a remontar à época das Reduções bem poderia ser tido 
como autóctone, salvo algumas exceções em que a conformidade, 
nem sempre apenas formal, é por demais notória e que em parte 
já mereceram o nosso interêsse. O seu conjunto não. Para vários 
exemplos a hipótese mais razoável é a da fusão, convergência ou 
adição, como para a liderança teocrática, o papel dos auxiliares 
de culto ( yvyraidfá), o côro dos espíritos celestes, o conjunto dos 
"servos" das divindades, o espírito protetor individual e assim 
por diante. Enquadram-se aí de modo geral também os que fo
ram discutidos atrás. Para . outros é mais natural admitir cópia 
direta do modêlo cristão: gestos de bênção, o sacerdote que se 
ajoelha durante certas cerimónias ( Nandéva de J acareí) , trajes 
cerimoniais que imitam os paramentos do padre católico ( espe
cialmente Pa'í Vitaliano, de Dourados), hissope (de penas) para 
aspersão com "água benta", a "procissão" dos fiéis no nimongaraí 
dos N andéva, melodias de cantochão e outras que lembram as 
da liturgia eclesiástica. Quanto a certas rezas ou canções rituais, 
ou melhor, a determinados trechos delas, a hipótese da imitação 
de cantos e ladainhas do culto católico dificilmente pode ser des
cartada. Mas não nos detenhamos, já a esta altura, no exame 
dêsses textos, que poderia levar longe. Citemos uns dois ou três 
exemplos apenas. No nimongaraí do Araribá de que participei 
em 1947 cantava-se em côro: "Txerú, oremboatsy porá í reíke. 
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Aí, oremboatsy porã í reíke. Nandetsy, oremboatsy porã í reíke." 
O que significa: Meu Pai (meu Deus), tenha piedade de nós. De 
modo semelhante, a canção dos yvyraidf á por mim registrada entre 
entre os Kayová de Amambai tem como estribilho: "Nandevy ra' é 
ngai", "Nós pobres coitados". A meu ver, o exemplo mais curioso 
é o dos textos míticos kayová recolhidos no Paraguai pelo Ge
neral Samaniego e em que se resume pràticamente tóda a dou
trina religiosa do grupo em forma de dezenas de autênticas la
dainhas ( Samaniego, 1956). 

Procuramos, nas páginas que precedem, limitar a discussão 
a alguns poucos elementos de maior importância, no intuito de 
mostrar a maneira pela qual a religião guaraní assimilou na pri
meira fase da aculturação, reinterpretando-as sóbre a base de 
seus próprios valores autóctones, certo número de idéias e práticas 
de origem cristã, elementos que iriam sofrer posteriormente uma 
como que recristianização a partir do momento em que um con
tacto mais intenso com o mundo ocidental obrigasse o espírito a 
um confronto com a religião dos civilizados e em que, de forma 
concomitante, as transformações da estrutura social aborígine 
viessem subtrair ao antigo sistema as bases institucionais para 
a sua manutenção, momento crucial em que não é r~ro o indivíduo 
confessar-se católico e ao mesmo tempo professar a religião dos 
antepassados. 

Nos anos em que me dediquei ao estudo da cultura guaraní, 
não havia, salvo em um caso, atividade missionária regular nas 
comunidades com que entrei em contacto. As relações com o 
Cristianismo se davam em essência através do convívio com ele
mentos de populações vizinhas, de credo católico ou protestante, 
e pela freqüência esporádica ao culto cristão em localidades mais 
ou menos próximas da aldeia indígena. Sobretudo em algumas 
comunidades fi.andéva os principais agentes da infiltração de 
idéias cristãs eram alguns brancos ou mulatos que, havendo ca
sado com mulheres guaraní, se tinham estabelecido entre os índios, 
em cuja reserva encontravam terras à vontade para as suas pe
quenas roças. ítsses intrusos não só "catequizavam" os Guaraní, 
como, em certos casos, os induziam a freqüentar reuniões em 
igrejas ou capelas de culto católico. O que não impedia que êsses 
mesmos estranhos participassem, de quando em quando, de ceri
mónias da religião tribal, nem, por outro lado, que a maioria dos 
índios que se declaravam cristãos, mais para efeito externo, con
tinuasse a rezar com o maracá. Na medida em que a aceitação 
de práticas cristãs e a assistência a missas e novenas não tinham 
senão funções a-religiosas, isto é, mágicas, econômicas, sociais e 
recreativas, não podia estabelecer-se nenhum conflito ideológico. 
Mas com o tempo êste se tornou inevitável e tanto mais grave 
quanto vinha a c.oincidir com fenómenos mais profundos de desor-
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ganização social. Em grande parte, a tenaz persistência do sis
tema religioso da tribo decorre do fato de que, a bem dizer, cada 
chefe de família-grande ou de um aglomerado de famílias ele
mentares, contanto que sinta vocação, se considera habilitado a 
agir como sacerdote de sua parentela. Dessa forma, o grupo reli
gioso pode fracionar-se indefinidamente, superando até certo 
ponto as dificuldades oriundas da crise social. Mas o exercício 
regular do culto, vinculado por natureza e tradição ao ciclo agrí
cola anual, requer a participação efetiva de todos os membros 
da comunidade maior nas grandes festas e cerimônias. A recusa 
de céticos, por poucos que sejam, ou dos mestiços a comparece
rem a êsses atos de culto gera afinal também a crise da religião. 
Era bem patente a situação no Araribá: o fíanderú não só achava 
muito natural, mas até necessário, que as índias casadas com 
caboclos fôssem com êstes à igreja do "patrimônio" da vizinhança 
("elas precisam acompanhar a religião do marido; eu não vou, 
porque não sei para que serventia que tem a missa" ), mas nem 
por isso êle e os seus companheiros deixaram de ficar muito 
apreensivos diante da impossibilidade de reunir a aldeia tôda 
para a festa do nimongaraí. 

Enquanto a religião guaraní continua desempenhando a fun
ção social, hoje precípua, de símbolo de identidade tribal e cons
titui o único meio de auto-afirmação, embora apenas subjetiva, 
do índio em face das populações vizinhas, tôda a valoração etno
cêntrica tende' a convergir para êsse domínio. Daí a intolerância 
por vêzes fanática dos que -ainda não experimentam, em seu ín
timo, o conflito de valores e ensinamentos contraditórios, se não 
contrários; daí o orgulho e o ar de soberania com que se pro
clama a superioridade de "nosso sistema" sôbre as práticas e ins
tituições cristãs. 27 É a situação ainda característica da maioria 

27. Isto não impede que se abstenham em geral de juízos deprecia
tivos diante de estranhos, que tenden1 quase sempre a ridicularizar o índio 
e suas instituições. Mais freqüentes são as críticas aos companheiros de 
tribo que "abusam" da religião tribal, isto é, que começam a renegá-la e 
a mostrar preferência por certas práticas cristãs. Era típica, a êste respeito, 
a atitude do capitão Alberto, de Amambai, mais loquaz e menos reticente 
do que os seus subordinados, que recriminava acerbamente os Kayová que 
"se batiza1n em qualquer dia, o que para o índio não vale nada". :t preci~o. 
explicava, batizarem-se todos, grandes e pequenos, no nemongaraí do "pri
meiro do ano", dia em que tan1bém os deuses se batizam. ( Nomen Jesu!) 
Após o nemongaraí (que é, ou foi, igualmente a festa da perfuração dos 
lábios dos rapazes) precisa vir chuva, "para apagar as velas". Os que 
acende1n velas em qualquer época do ano e os que se fazem batizar pelo 
rito cristão e arranjam padrinho são os responsáveis pelas doenças que sur
gem, pelas mordeduras de cobra, por tôda sorte de males e desgraç~s. 
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das aldeias kayová e mbüá, ao passo que os Nandéva, em cujo 
seio, aliás, já se amiúdam os casamentos mistos e que, portanto, 
deixam de constituir unidades etnicamente homogêneas, já per
deram ou estão em vias de perder o último arrimo, a tábua de 
salvação, que o culto religioso dos antepassados lhes oferecia em 
suas reiteradas frustrações na interação econômica e social com os 
representantes da civilização ou do mundo caboclo. A certa altura 
atingem um ponto crucial em que o exercício da religião não 
é mais sequer viável no âmbito doméstico, porque o próprio chefe 
da família não encontra rara ~al o necessário apoio nem em suas 
convicções pessoais, confusa~ ~ incoerentes, nem no espírito do 
pequeno grupo que o cerca. 

Mais ainda. Nem JT!esmo , 11bstituindo integralmente os con
ceitos antigos pelos novos de molde a eliminar todos os conflitos 
ideológicos da marginalidade religiosa, se resolveria o problema, 
uma vez que o Cristianismo não poderia, de maneira alguma, 
assumir aquela função da religião tribal, a de representar um sím
bolo de identidade étnica para um grupo que, em virtude prin
cipalmente de sua mentalidade mística, não encontra meios para 
integrar-se a contento numa sociedade que, primeiro;" o considera 
inferior, quase-humano, e que, além disso, constrói a sua imagem 
de personalidade ideal segundo um esquema de valores inteira
mente alheio à mentalidade guaraní. 

Acima referi-me de passagem a um único núcleo em que os 
Guaraní ( l\randéva e Kayová) estavam sujeitos à ação de mis
sionários na época de minhas pesquisas. Trata-se da aldeia de 
Dourados, onde existe a "Missão Caiuá", presbiteriana, que tra
balha junto aos índios do Pôsto Indígena Francisco Horta. De
dica-se, aliás, mais à assistência social e médica do que propria
mente à obra da conversão. Com o missionário colabora um índio 
iíandéva, Marçal de Souza, homem inteligente e bastante ins
truído, que no entanto se considera índio em pleno sentido da 
palavra. Prestou-me excelente ajuda no meu empenho de com
preender a cultura guaraní e as dificuldades da situação inter
cultural. No interior da aldeia, a dez passos da área de dança do 
sacerdote kayová Pa'í Tomás Guerra, o missionário fizera cons
truir um grande galpão aberto, destinado a reuniões de culto 
evangélico. Em julho de 1950 assisti a uma dessas reuniões, diri
gida por Marçal de Souza, à qual compareceram algumas dezenas 
de índios, não só Nandéva e Kayová, como também alguns dos 
Terêna aldeados no pôsto. O tema da pregação era "A esperança". 
Cristo é a nossa esperança, mas para os índios não há mais o 
que esperar neste mundo. Daqui a uns cinqüenta anos estarão 
reduzidos . a uns restos miseráveis. Esperança só no Além, onde 
se medirão a todos com igual medida, pobres e ricos, ignorantes 
e instruídos. Não há no mundo poder capaz de evitar o desapa
recimento, paulatino, mas absolutamente irrevogável, da popu· 
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lação indígena, que se vai processando como que por uma lei 
da natureza e sem que ninguém tenha culpa. - Não fôsse o 
espírito profundamente tranqüilo, resignado e conciliatório com 
que o pregador fiandéva expôs as suas idéias, dir-se-ia que atrás 
delas continuava aceso o velho pessimismo dos avós, apavorados 
com a iminência do mba' é meguá. Como quer que seja, as suas 
palavras traduziam a compreensão bastante clara de um pro
blema muito real e muito concreto, o da sobrevivência, que não 
encontrou solução e que não a encontrará enquanto não se remo
verem os fatôres responsáveis pela crise social (as precárias con
dições de saúde e o declínio biológico, a destruição crescente dos 
primitivos recursos de subsistência, a exploração económica pelos 
patrões, a falta de "senso de economia", o alcoolismo etc. ) e pela 
insegurança e instabilidade emocionais, e enquanto não se ofe
recer ao Guaraní um nôvo objetivo de vida, que lhe dê alento e 
que esteja ao seu alcance. Por enquanto, a única alternativa pos
sível é, com efeito, a resignação. Talvez pareça patética esta 
maneira de colocar o problema, que, entretanto, não prescinde de 
fundamento etnológico. É que uma de suas raízes está. no ethos 
àa própria cultura guaraní, que, pelo relêvo que nela tomou a 
idéia apocalíptica, de há muito orientou a tribo nesse sentido. Já 
.o disse Nimuendajú ao afirmar que os Guaraní - referia-se em 
especial aos Apapokúva - haviam perdido a fé no futuro e que 
a. sua "apatia elegíaca", incapaz de alimentar um messianismo 
genuíno, não encontrara "outra saída salvadora senão a fuga 
para o Além" ( 1914, págs. 335-336). 
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CAPÍ'ru1 .o l \f 

Persistência e Mudança da 
Cultura Tenetehára 

Tal como se dá com quase tôdas as populações indígenas 
do Brasil, a análise dos fenômenos aculturativos dos Tenctehára 
esbarra desde logo com uma dificuldade insuperável que limita 
extraordinàriamente o grau de certeza das conclusões a que se 
chegue. É que o sistema cultural da tribo anterior às influências 
alienígenas não foi descrito por ninguém, podendo hoje ser re
construído apenas parcialmente e por via indireta através do 
exame da cultura atual em confronto com a dos caboclos vizi
nhos, por um lado, e a de diferentes populações tupí-guaraní, por 
outro. Ora, os caboclos daquela área, como os de tôda a Ama
zônia, são, por seu turno, portadores de cultura híbrida, com evi
dente herança indígena, em grande parte sem dúvida tupí, e as 
numerosas tribos desta filiação espalhadas 'pelo continente sul
americano apresentam, apesar do notório fundo comum, uma 
diferenciação muito maior do que o supunham autores antigos. 
Não há, pois, como evitar o cunho hipotético ou conjetural de 
muito do que se enuncie sôbre os traços distintivos da cultura 
tenetehára de origem e, em conseqüência disso, dos correspon
dentes fenómenos aculturativos. Quanto às modalidades do con
tacto a que os Tenetehára estiveram expostos pelo espaço de mais 
de três séculos, as fontes por demais escassas e sumárias, per
mitem somente reconstituí-las em suas linhas gerais, sem que haja 
indícios ou pontos de apoio para se dizer qualquer coisa a respeito 
do grau de influência direta que nas várias fases a presença do 
branco ou do mestiço tenha exercido na cultura nativa, sôbre o 
ritmo da mudança em cada uma delas e sôbre o efeito das rea
ções antiaculturativas ou de simples hostilidade ao estranho que 
de forma interminente talvez tenham surgido no seio da popu
lação tribal. Ainda assim, a criteriosa pesquisa de Charles Wagley 
e Eduardo Galvão, embora necessàriamente restrita a u1n mo
mento apenas do continuum, nos permite compreender em boa 
parte a natureza do processo, pelo menos na medida em que se 

• 
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trata de suas diretrizes atuais, quer no tocante a tendências para
lelas às que se observam em outros grupos, quer a determinadas 
manifestações atípicas. 

Dividem-se os Tenetehára em duas subtribos: os Tembé e 
os Guajajára. Os Tembé moram junto ao Gurupi e outros rios 
do Pará, para onde migraram no século dezenove, vindos do 
Pindaré, no Maranhão. O seu número está hoje reduzido a uns 
200 ou 300 indivíduos. Os Guajajára, com 1500 a 2000 repre
sentantes espalhados em mais de vinte aldeias, especialmente na 
bacia fluvial do Pindaré-Zutiua, no interior do Maranhão, perfa
zem na atualidade a mais numerosa população tupí-guaraní do 
Brasil setentrional. Além dos dialetos tembé e guajujára, a língua 
tenetehára abrange mais quatro : o urubu, o manajé, o turiwára 
e o anambé (Rodrigues, 1958, pág. 234 ), todos êles, ao que pa
rece, do grupo "hê", segundo o conhecido critério de Nimuen
dajú. Mas somente dos Tembé e dos Guajajára consta que "se 
consideram um s6 povo, denominando-se a si mesmos de Tene
tehara" (vVagley e Galvão, 1961, nota à pág. 22). Não obstante, 
a grande proximidade geográfica dos Urubus (que habitam a 
região do Guru pi, do Pindaré e do Turiaçu, no Maranhão ), li
gada à notável semelhança dos dialetos (da qual é lícito inferir 
estreito parentesco cultural), tem particular inter êsse para o es
tudo da aculturação dos Tenetehára. É que os Urubus, pacifi
cados há pouco mais de um quarto de século, e vivendo hoje em 
contacto apenas intermitente com representantes da civilização, 
conservam em escala bem maior a sua primitiva cultura. É de 
supor que, uma vez publicado na íntegra o material entre êles 
colhido em pesquisas intensivas por dois etnólogos modernos 
( Darcy Ribeiro e Francis Huxley), fornecerá o conhecimento dos 
Urubus preciosos dados comparativos para uma reconstituição 
menos precária da cultura tenetehára anterior às mudanças pro
vocadas pelos brancos. Por enquanto, porém, os elementos apro
veitáveis para tal fim não são muito abundantes. 

Do ponto de vista lingüístico, o confronto baseado na simi
laridade l exical revelou, como vimos, uma separação apenas dia
letal entre Tenetehára e Urubus, ao passo que . o idioma de uns 
e outros pertence a uma subfamília diferente da tupí-guaraní 
(Rodrigues, 1958, pág. 234). Do ponto de vista cultural, merece 
destaque desde logo o fato de que na vida dêstes a função social 
da guerra se vinculava estreitamente ao complexo da antropo
fagia ritual, que, a julgar pelos indícios disponíveis, não teria 
assumido igual importância naqueles grupos localizados mais 
para o interior ou talvez nem sequer ocorresse. Se bem que na 
vida de todos êles as atividades guerreiras possivelmente hajam 
tido papel de relêvo, ter-lhes-ia faltado a orientação cultural 
básica dos Tupinambá, determinada em alto grau pela antropo
fagia. De onde se concluirá que a supressão radical da guerra 
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por imposição dos brancos não deve ter acarretado para êles as 
mesmas conseqüências de desorganização e, sobretudo, não os 
terá feito perder, como aos Tupinambá, uma de suas motivações 
centrais ou até mesmo o seu principal objetivo de vida. 

É pena que as fontes antigas sôbre os Tenetehára não sejam 
explícitas sôbre a existência, ou não, da antropofagia na cultura 
tribal. Wagley e Galvão, que baseiam a sua análise dos fenô
menos de mudança e a determinação dos setores de estabilidade 
em cauteloso confronto com os Tupinambá da costa, pondo em 
destaque o que de genulnamente ameríndio na cultura tenetehára 
de hoje lembra traços paralelos na daqueles Tupí, dizem, a res
peito do canibalismo, que "de sua prática não possuímos qual
quer evidência para os Tenetehára"; a sua ausência, afirmam, "não 
pode ser explicada simplesmente como devido ao processo de 
mudança" ( 1961, pág. 169). Por outro lado, os Guaraní, como é 
notório, abandonaram a antropofagia, outrora para êles um dos 
principais motivos das guerras, que também abandonaram. Quanto 
aos Kaapór, belicosos até há poucos decênios; acreditam Darcy 
e Berta Ribeiro terem êles conhecido "ritos antropofágicos" e 
informam que "a tradição oral dos Kaapor recorda nltidamente 
os tacapes, tamarã, ornados de penas, com que davam morte aos 
prisioneiros" ( 1957, pág. 80) . Se está certo o que acima foi dito, 
isto é, que a grande semelhança dos dialetos nos autoriza a 
admitir estreito parentesco entre a cultura dos Tenetehára e a 
dos Kaapór (maior talvez do que entre a daqueles e a dos Tupi
nambá ), haveria aí um argumento a favor da antropofagia entre 
os primeiros. Neste caso, teria a cultura passado, em fase re
mota, por transformação mais profunda do que poderia parecer, 
ainda que a perda do complexo da antropofagia não tivesse tido 
necessàriamente para a tribo, como não os teve para os Guaraní, 
efeitos de desintegração comparáveis aos que trouxe aos Tupi
nambá. Tudo isso, é verdade, se reduz a conjeturas, mas o pro
blema não deixa de ter o seu interêsse para a justa compreensão 
da marcha aculturativa entre os Tenetehára. Esta possivelmente 
não se teria processado sem- grandes abalos. 

Eduardo Galvão (em: Wagley e Galvão, op. cit., pág. 11) 
reconhece, aliás, haver a cultura atravessado períodos de mu
dança ora mais rápida, ora mais lenta, mas insiste - e, por certo, 
com razão - no predomínio de condições favoráveis, devidas so
bretudo ao povoamento gradual do território e ao fato de os 
Tenetehára não terem oposto aos brancos a resistência agressiva 
que tanto prejudicou os Tupinambá. Condições menos propícias 
a uma aculturação progressiva houve-as sem dúvida na fase ini
cial do contacto, numa época em que sucessivas epidemias de
vastaram as populações indígenas do Nordeste em geral, e quando 
se deu forte impacto da cultura européia sôbre as dos nativos 
(Wagley, 1951, pág. 98 ) . Em todo caso, deviam ser bein mais 
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violentos os choques do que em época mais próxima, caracte
rizada pela interação com gente cabocla, ela própria portadora 
de cultura mista, na qual os elementos ocidentais já haviam pas
sado por um crivo. 

A localização dos Tenetehára (ou de parte dêles ) a maior 
distância da costa imprimiu características peculiares à história 
de seus contactos com os brancos. Do esbôço dessa história dado 
por Wagley e Galvão ( 1961, págs. 23-28, 181) depreende-se em 
primeiro lugar a ausência de qualquer empreendimento de colo
nização sistemática na área da tribo. Salvo talvez algumas aldeias 
mais próximas da faixa litorânea, os Tenetehára não se viram, 
pois, nos primeiros tempos, em confronto com núcleos organi
zados em moldes ocidentais: em outros têrmos, não tiveram opor
tunidade de conhecer e observar em funcionamento normal o con
junto das instituições que regem a vida ·dos brancos da região. 
Habitando território de difícil acesso, e escondidos "no labirinto 
de seus matos" (segundo a expressão de José de Morais, apud 
Wagley e Galvão, op. cit., pág. 24), as suas experiências com o 
alienígena ficaram a princípio limitadas pràticamente às incur
sões levadas a efeito por grupos de franceses e de portuguêses 
que ou procuravam metais preciosos ou tinham por objetivo des
cer escravos. Isto desde 1615, quando lá penetrou uma expedição 
francesa. Nova fase iniciou-se em 1653 com a primeira tentativa 
de catequese cristã, empreendida pelos jesuítas. A obra dêstes 
durou mais de um século (até 1759) e o seu êxito se exprime 
no fato de, a certa altura, se contarem em uma das missões nada 
menos de 779 índios. O importante é que os aldeamentos dos 
missionários, já pela sua situação estratégica, "muito contribuí
ram para proteger os Tenehára e as suas terras contra os inva
sores portuguêses" (Wagley e Galvão, op. cit., pág. 25). Por outro 
lado, o resultado das "colônias" estabelecidas de acôrdo com a 
legislação pombalina desde os fins do século dezoito foi insignifi
cante. Assim mesmo, tiveram a vantagem de continuar impedindo 
expedições hostis, mormente de escravistas. Na terceira fase 
dos contactos, que se abre nas últimas décadas do século deze
nove, fundam-se no território dos Tenetehára núcleos de brasi
leiros interessados na exploração da borracha e do óleo de co
paíba. Daí contactos diretos e regulares com brancos, contactos 
êstes que não só geraram relações comerciais, como ainda casa
mentos interétnicos. Missões religiosas estabelecidas nesse perío
do, umas protestantes, outras católicas, tiveram existência efê
mera e não parecem ter produzido efeitos profundos na cultura 
e na organização social tenetehára.1 A quarta fase de contactos 
entre. os Tenetehára e o mundo civilizado é a atual. Distinguem-se 

1. Em um caso, como acima se lembrou, houve reação violenta contra 
uma missão de frades capuchos, fundada no município de Barra do Corda 
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nela dois aspectos essenciais. Em primeiro lugar, uma teia de 
relações sociais, principalmente no campo da economia, entre os 
aborígines e os caboclos que, infiltrando-se na região, se dedi
cavam a atividades extrativas ou simplesmente comerciais. Em 
segundo, a existência de uma instituição de tutelagem e de con
trôle dessas relações: o Serviço de Proteção aos índios, que man
tém vários postos junto aos grupos nativos. "Além do objetivo 
de educar o índio para integrá-lo à comunidade brasileira, os 
postos fiscalizam o comércio e impedem a invasão de terras con
sideradas indígenas" (Wagley e Galvão, op" cit., pág. 27). A 
julgar pelos informes sôbre a situação atual, esta não está intei
ramente isenta de conflitos. Mas é de notar-se que os atritos com 
a população branca (ou melhor: mestiça) parecem confinar-se 
quase sempre a casos em que o avanço desta põe em perigo a 
posse de terras tradicionalrriente ocupadas pelos silvícolas e que 
no mais as relações se caracterizam por um cunho pacífico. Mais 
expressiva é a relutância em aceitar a intervenção do SPI, que 
tolhe a liberdade dos índios, em especial no tocante ao comércio 
c<>m estranhos. As críticas às medidas restritivas do funcionário 
e a freqüente transgressão do regulamento dos postos evidencia 
sem dúvida que o Tenetehára de hoje incorporou em sua orga
nização o tipo de relações que o ligam aos civilizados, e que êle 
encara c<>mo intolerável violência aos seus modos de vida a forma 
de proteção que se lhe dispensa. 

Em resumd: das quatro fases relativamente distintas em que 
se divide a história dos contactos entre Tenetehára e brancos, 
apenas a primeira parece ter constituído experiência negativa no 
sentido de criar atitudes contrárias ao civilizado e, por conse
guinte, à sua cultura. Na medida em que essas atitudes surgiram 
nas fases posteriores, tudo indica reduzirem-se a manifestações 
ou incidentais ou vinculadas a problemas específicos, que não 
envolviam ou não envolvem o mundo dos brancos como um todo. 
(A única exceção conhecida seria o levante contra os missioná
rios capuchinhos em 1901). Em parte isto explica, por certo, a 

em 1895. O estabelecimento, a colônia de Alto Alegre, foi cenário de um 
levante em 13 de março de 1901, em que "um bando de índios selvagens, 
insinuados pelo índio cristianizado João Caboré, acomete os religiosos e, ao 
amanhecer, quando estavam todos reunidos na capela, matam a bala, flecha 
e a pau, frades, freiras e educandos, filhos de famílias cristãs" ( Fróes Abreu, 
1931, pág. 219). Segundo a impressionante descrição do episódio feita por 
Fróes Abreu, os frades teriam suscitado a ira dos Guajajára por prenderem 
as crianças no internato da missão, sem lhes permitir contacto com os pais. 
A situação se tornou crítica em conseqüência de castigos físicos aplicados 
a um polígamo. O levante, do qual participaram índios de várias aldeias. 
tinha por objetivo acabar com todos os civilizados da região. 
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tendência atual do Tenetehára em considerar a cultura regional 
brasileira como "superior" à nativa, embora não se disponha em 
geral a sacrificar-lhe, por isso, os seus principais valores de origem, 
-cuja validade não foi posta em xeque, simp1esmente por não con
trariar a adaptação satisfatória às atuais condições de vida. 

Durante tão longa experiência de contacto houve natural
mente a infiltração de inúmeros elementos do mundo dos bran
cos, elementos que transformaram de maneira sensível muitos 
setores da cultura, sem no entanto atingir-lhe de forma decisiva 
- acaba de ser dito - os valores nucleares. Como em qualquer 
tribo que entre na "Idade do Ferro:', o uso da ferramenta abriu 
uma nova era para os Tenetehára, com maior rendimento do tra
balho agrícola, por um lado, e, certamente, uma fase de dese
quilíbrio na divisão do trabalho, por outro. Talvez um período 
de crise social, hoje difícil de se reçonstruir em seus pormenores. 
Deve ser responsável, também, por tôda uma série de mudanças 
menores ou secundárias no equipamento material, entre estas pro
vàvelmente, para citar um exemplo, o abandono quase completo 
da canoa da casca de jatobá pela montaria dos caboclos. E, tal 
como a ferramenta, outros elementos novos, em geral os mais 
perceptíveis ao observador, valem antes como poderosos fatôres 
aculturativos do que como mudanças em si.2 Tal como o ferro, 
a indumentária e uns quantos produtos industriais, uma vez con
vertidos em necessidades, determinam em todo o sistema da cul
tura ajustamentos, internos e externos, que garantam a sua obten
ção regular. De fechada que era, a sociedade tribal se torna 
aberta, passo irreversível como o é a passagem da Idade "da 
Pedra" para a "do Ferro". 

Enquanto sociedade aberta - o que, diga-se de passagem, 
não equivale sem mais nem menos a "contacto direto e contínuo" 
-, é que a tribo se apresenta vulnerável a fatôres capazes de 
induzir transformações cada vez mais profundas. É esta também 
a perspectiva em que se coloca Eduardo Galvão para definir o 

2. O papel dos instrumentos de ferro como agentes de mudança é 
salientado de maneira nítida por Wagley e Galvão: "A comercialização da 
agricultura tenetehára, a conseqüente alteração das regras tradicionais na 
divisão do trabalho, a exploração individual de lotes cultivados, a modi
ficação de valores de conceitos de propriedade, foi somente possível pela 
substituição dos instrumentos de pedra pelos de ferro, que permitiram a 
exploração e derrubada de áreas muito mais extensas e produtivas que as 
antigas roças dos antepassados tenetehára." ( 1961, págs. 187-188). A intro
dução do ferro desencadeou, assim, uma corrente de reações no interior do 
sistema, às quais se poderia acrescentar os vínculos sociais com a população 
vizinha e os fornecedores da valiosa ferramenta, vínculos que não se redu
zem, é claro, ao plano das transações econômicas. 
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que chama "o fulcro da mudança cultural dos Tenetehára", que 
não se resume, acentua, na adoção de tais ou quais elementos 
estranhos, na coleta do babaçu com fins comerciais, na produção 
agrícola para o mercado, nas relações econômicas com os civi
lizados. Mais do que tudo isso, "a oscilação de preços na praça 
nacional e estrangeira para o babaçu, principal produto de coleta 
e via de integração do Tenetehára na economia local, é um dos· 
fatôres condicionantes de assimilação e de mudança cultural 
dêsses índios" ( 1957, págs. 70-71; cf. também Wagley e Galvão, 
1961, págs. 47 e 171). 

Pelos motivos já indicados, seria pouco prudente pronunciar
se acêrca do grau em que todos êsses fatôres induziram modifi
cações no ethos primitivo da cultura e, através delas, um desvio 
na orientação geral do sistema. Ignoramos quais teriam sido os 
temas dominantes na configuração original. Tomando-se, porém, 
por base o fato de as culturas tupí-guaraní, embora separadas às 
vêzes por grandes distâncias no espaço, se caracterizarem pelo 
mencionado fundo comum,3 é razoável postular que os valores 
da religião tenham constituído também para os primitivos Tene
tehára a esfera nuclear da cultura. Aliás, como veremos logo, con
tinuam vigorosos. Quanto ao rumo do desvio na orientação cul
tural em nossos dias, evidenciou a pesquisa de Wagley e Galvão 
que êle é marcado por um acento cada vez maior em interêsses 
de natureza econômica, os quais, no entanto, apesar da impor
tância que assumiram, não subtraíram ainda à cultura teneteliára 
o seu caráter "essencialmente aborígine" ( Wagley e Galvão, 
1961, pág. 29). Se, pois, de um lado houve mudanças considerá
veis, inclusive no sistema de valores, de outro a cultura se revelou 
capaz de, assim mesmo, preservar o núcleo essencial para não 
se diluir no mundo caboclo_ Além do mais, a emergência dos 
novos interêsses parece não ter provocado (pelo menos por en
quanto) nenhum choque sério com os valores de origem, ao lado 
dos quais vieram instalar-se. Não abalaram os fundamentos da 
antig& concepção do mundo, _já que, apesar da catequese jesuítica 
e de tudo o mais, "é na religião que essa cultura aparece menos 
modificada" ( op. cit., pág. 176). As maiores transformações ha
vidas na religião dizem respeito, não à doutrina, mas ao exercício, 
isto é, às práticas cerimoniais. A progressiva redução destas, é 
verdade, sugere um problema que não tardará a surgir: o de 
saber em que medida e por quanto tempo conseguirá a doutrina 

3. Os Kamayurá e os Awetü, do alto Xingu, cuja cultura se afasta 
bastante da maioria das que se incluem no conjunto tupí-guaraní, experi
mentaram, evidentemente, um notável processo de "destupinização", como 
acredito ter ficado claro pela análise dos problemas etnológicos da área a 
que se procedeu no capítulo anterior. 



~52 ACULTURAÇÃO INDlGENA 

religiosa sobreviver assim destituída de um de seus suportes prin
cipais, a realização regular do ciclo correspondente de cerimônias 
e festas, ainda mais porque em outros setores a aculturação atin- · 
giu um estado tal que as motivações econômicas tendem pro
vàvelmente a tomar um lugar de maior destaque. Como quer 
que seja, o lado-a-lado de dois mundos, divergindo entre si 
quanto aos objetivos de vida e ao ideal de personalidade, coloca 
o indivíduo diante de uma alternativa, que por ora não parece 
traduzir-se em conflitos graves, mas não é impossível que venha 
a gerá-los, se, contra tôda a expectativa, não prosseguir em ritmo 
adequado, o abandono, pela paulatina perda de conteúdo, dos 
conceitos e valores da religião tribal. Em outros têrmos: pelo 
afrouxamento da religiosidade. Nos dias de hoje ( cf. op. cit., pág. 
100 passim), em que já se toma a eficiência no trabalho como 
padrão para avaliar a pessoa, a função de pajé continua em vigor 
como fonte substitutiva de prestígio. 

Mas é possível, também, que a cultura tenetehára, na hipó
tese de não vir a preservar o seu caráter aborígine, leve avante 
a integração no mundo caboclo sem a necessidade de atravessar 
uma crise aculturativa pràpriamente dita. O panorama atual se 
distingue do de outras tribos, entre estas a dos G9araní, pela pre
sença de fatôres favoráveis a uma assimilação sem maiores atro
pelos. Os Tenetehára tiveram, em oposição à maioria dos Gua
raní, não só a vantagem de encontrar um lugar relativamente 
satisfatório na economia regional, mas também a de entrar em 
interação com uma população cabocla, gente mestiça que, graças 
à reduzida distância cultural, não se firmou com relação a êles 
num estereótipo negativo muito pronunciado, embora os seus 
costumes naturalmente sejam depreciados como "pagãos" ( op. 
cit., pág. 178). Isto preveniu, sem dúvida, a exacerbação da cons
ciência étnica e os inúmeros ressentimentos tão característicos do 
etnocentrismo guaraní. 

Graças à atenuada discriminação do Tenetehára e de sua 
cultura da parte dos vizinhos (em comparação ao que se verifica 
em outras partes do país ) , é igualmente diminuída a distância 
social entre os dois grupos, o que representa para o índio maior 
facilidade de estabelecer com o caboclo relações "simétricas", 
horizontais, e muito menos de subordinação. E como, ao que 
parece, o Tenetehára não se vê reduzido à penúria cultural, nem 
econômica, já que consegue levar a existência segundo os ideais 
prescritos pela cultura - na medida em que o tem por desejável 
- e, além disso, produzir o suficiente para não ficar à míngua, 
exclui-se o perigo de se alimentarem sentimentos mórbidos de 
inferioridade. Se é certo gue o índio considera a cultura cabocla 
"superior" à sua, procurando imitá-la numa série de coisas, e se 
é certo também que muitos membros da tribo que conviveram 
por longo tempo com mestiços demonstram hoje vergonha de 

• 
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ser índios ( op. cit., pág. 16 ), a competição de valores não é, em 
todo caso, de tal ordem que ponha a periclitar o equilíbrio psí
quico da maioria dos indivíduos. Eis o que julgo encontrar nas 
entrelinhas do trabalho dos dois etnólogos. A freqüência, aliás, 
com que o Tenetehára encaixa um "marinheiro" (português ) em 
sua árvore genealógica (pág. 179 ) deixa claro que ao estereótipo 
do branco não grava denotação negativa a ponto de fazer com 
que as relações se tornem tensas. 

As duas culturas, a tenetehára e a cabocla, não se firmaram 
por ora numa posição de .. dualidade estabilizada". Isto é, a acul
turação do índio prossegue. Mas, repito, os elementos da civi
lização que a êle chegam, em vez de atingi-lo diretamente, atra
vessam primeiro - tal como o exprimiu J. B. Watson ( 1952, pág. 
9) com relação aos Kayová de Taquapiri, vizinhos dos mestiços 
hispano-guaraní do Paraguai - o filtro seletivo da cultura híbrida 
do caboclo. Entre a civilização e a cultura nativa interpõe-se, por 
assim dizer, um pára-choque através da seleção e da prévia assi
milação dos elementos estranhos pelo crivo da população vizinha. 
Mais ainda, a distribuição ecológica dos próprios Tenetehára pelo 
território que ocupam, havendo grupos mais e outros menos iso
lados, garante por sua vez um ritmo razoàvelmente lento de 
aculturação para o futuro. l!;ste ritmo atenuado, por fim, previne 
os fenómenos agudos de desorganização social peculiares às si
tuações em que é muito marcada a distância entre as gerações. 
Conjuga-se, destarte, tôda uma cadeia de pressupostos favorá
veis ao prosseguimento das mudanças sem maiores conflitos. De 
mais a mais, os apelos do .. progresso" se afiguram ainda dema
siado fracos para que os próprios Tenetehára sintam o desejo de 
uma integração rápida e completa no mundo que os cerca. 

Cabe, a propósito, lembrar que, se hoje, ao que tudo indica, 
o processo aculturativo pràticamente se desenvolve num sentido 
apenas, não há dúvida quanto à sua bilateralidade pelo menos 
até época recente. "Entre os indígenas e os neobrasileiros da 
região tem havido constante intercâmbio de costumes'" (Wagley, 
1943, pág. 11). Tanto que; para o caboclo atual do Pindaré, as 
crenças indígenas em sêres sobrenaturais de proveniência amerín
dia têm muito maior relêvo e importância bem mais imediata do 
que as concepções cristãs (Wagley e Galvão, 1961, pág. 183). 
E, sobretudo, essas idéias aborígines, por modificadas que sejam, 
não parecem ter sofrido nenhuma reinterpretação profunda no 
sentido do Catolicismo rural. Da mesma forma, o pajé caboclo, 
embora invoque também santos católicos, é regido em suas prá
ticas por idéias e padrões essencialmente similares aos que valem 
para o colega tenetehára. Em tal medida isto é verdade que 
numerosos pajés caboclos, segundo o testemunho de Wagley 
( 1943, pág. 11), se dispõem a morar algum tempo numa aldeia 
indígena para aprender a profissão com um especialista da tribo. 



154 ACULTURAÇÃO INDtGENA 

Não admira, diante disso, que a religião tenetehára, no que 
respeita à doutrina, se tenha revelado tão resistente à mudança. 
Páginas atrás aventou-se a idéia de um eventual conflito de va
lores pelo confronto de dois objetivos de vida díspares que soli
citam os interêsses do indivíduo. Aqui, entretanto, é forçoso acres
centar não ser provável que êsse conflito, se ocorrer e por grave 
que possa apresentar-se, venha a tomar o caráter agudo e a 
feição dramática condicionados pela oposição de dois sistemas 
religiosos inconciliáveis, à semelhança do que hoje se dá, como 
vimos no capítulo anterior, com alguns grupos guaraní, desorien
tados e confundidos pelas contradições entre as suas idéias tra
dicionais e as tomadas aos vizinhos brancos. Creio ser decisivo 
para os Tenetehára o fato de a nova concepção do mundo que 
os atrai ser determinada por valores que, situando-se em outro 
plano. têm cunho secular. 

Quanto aos elementos da religlão cristã hoje existentes na 
cultura da tribo, é de acreditar-se que alguns dêles se perpetuam 
como reminiscências dos longos anos de catequese. Os demais se 
infiltraram através do mencionado crivo da cultura cabocla e, 
por conseguinte, despidos já em garnde parte de suas denota
ções ortodoxas. Experimentaram não só um pi;ocesso de se
leção, como, em sua maioria, de reinterpretação. Onde essa rein
terpretação deixou de efetivar-se, as idéias cristãs, ainda que em 
contradição com as nativas, existem ao lado delas como alterna
tivas, que, no entanto, não perturbam a tranqüilidade do espírito 
por terem pouca ou nenhuma influência sôbre as normas de com
portamento. l!:ste continua regido essencialmente pela doutrina abo
rígine. E nas situações em que o comportamento parece ter-se 
conformado a representações cristãs, na realidade não foram estas 
que se incorporaram, mas apenas aquêle, e, o que é fundamental, 
exclusivamente em seus aspectos formais. Bem elucidativa é a 
êste respeito a mudança nas práticas de entêrro. "Formalmente, os 
métodos de enterramento são os mesmos que se observam entre 
os brasileiros" (Wagley e Galvão, 1961, pág. 174). Por outro 
lado, divergem completamente as atitudes diante do morto. Ao 
contrário do caboclo, o índio evita a proximidade do defunto, e 
poucos membros do grupo se decidem a acompanhá-lo ao cemi
tério. "O comportamento observado pode. . . ser uma resultante 
da fusão de métodos formais de enterramento com uma atitude 
de extremo terror aos sobrenaturais" (págs. 175-176).4 Justifica-se 
esta formulação cautelosa pelo fato de desconhecerem os Tene
tehára atuais o costume das lamentações que entre os Tupinambá 

4. Entre os Guaraní é tão grande o mêdo aos defuntos que todos se 
furtam sistemàticamente a falar sôbre a morte e as práticas funerárias; "os 
informantes em geral emudecem logo que a conversa toque nesse domínio" 
(E. Schaden, 1962 a, pág. 134). 
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e os Tapirapé se prolongavam por muitos dias. É possível, por
tanto, ter havido mudança nas antigas idéias e atitudes; mas o 
que importa aqui é não terem mudado no sentido de uma apro
ximação às dos caboclos da área, que, "católicos em sua maioria, 
ressentem a aparente negligência do índio. Porém, a atitude cristã 
em relação à morte é dificilmente compatível com a ideologia 
tenetehára" (pág. 175). 

Enfim, não é, pelo menos por enquanto, a infiltração de cren
ças estranhas que tende a provocar uma eventual reorientação ou 
sequer mudanças consideráveis na vida religiosa e na cultura em 
geral. As mudanças que houve se reduzem em sua maioria a um 
empobrecimento da religião dos antepassados. Se, por um lado, 
"os Tenetehara aceitaram e incorporaram a suas crenças originais 
apenas aquelas idéias e elementos cristãos que lhes pareceram 
coerentes com seu ponto de vista" (Wagley e Galvão, op. cit., 
págs. 105-106) ,5 por outro, "o ritual reflete visíveis sintomas de 
degeneração" (pá~. 106). Os longos preparativos e a realização 
da "Festa do Mel', por exemplo, ocupam vários meses. Os Tene
tehára deixaram de realizá-la porque preferiram aproveitar o 
tempo para a fabricação da farinha e a coleta do babaçu. Ainda 
assim, continuam devotando grande respeito ao cerimonial. Wa
gley e Galvão (ibidem) chegam a afirmar também que a função 
das festas "se vai tornando obsoleta'', o que seria fenómeno para
lelo ao que se deu com os Mundurukú, do qual adiante se falará, 
e até certo ponto oposto ao observado com relação ao nimongaraí 
dos Guaraní ( ut retro) . No caso presente, o aspecto capital se 
exprime na seguinte frase: "Os cerimoniais nativos foram aban
donados, não porque os Tenetehara tenham perdido a crença ou 
já não os considerem atrativos como divertimento: simplesmente, 
os cerimoniais sofrem hoje a competição imposta pelas condições 
econômicas atuais" (ibidem). 

Não pára, porém, aí a semelhança com o que se passou com 
a religião mundurukú. De igual forma como nesta, se observa na 
dos Tenetehára atuais a predominância das práticas que visam a 
~avorecer o indivíduo, entre elas a cura (Galvão, 1955, pág. 160). 
A pajelança cabe, em virtude disso, especial relêvo na vida reli
giosa (Wagley e Galvão, 1961, pág. 176). Galvão considera-a 
mesmo "o ponto focal da religião Tenetehaia" ( 1955, pág. 161), 
conjeturando que a sua persistência se explique talvez por ser 

5. Possuem, é verdade, a idéia do "bem" e do "mal", outrora provà
velmente alheia a sua doutrina, "e a crença, embora apenas esboçada, que 
aquêles considerados 'bons' nesta vida, terão uma recompensa extraterrena" 
(Wagley e Galvão, 1961, pág. 177). Mas rejeitaram a noção do Inferno, 
contentando-se com refundir a do Paraíso cristão nos têrmos de sua "mo
rada dos grandes heróis e pajés" ( cf. ibidem). 
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um traço que os índios têm em comum com seus vizinhos brasi
leiros. É provável que seja uma das causas. Outra é por certo a 
tendência geral para a individualização, manifesta em muitos as
pectos da organização social, em particular no que respeita à 
família, que se encaminha nitidamente para a fie tipo elementar. 

Resumindo, pode-se dizer que a mudança cultural dos Tene
tehára, como é descrita pelos autores que a estudaram, se apre
senta como processo gradual e pràticamente livre de conflitos. 
Devido à inexistência de notícias que nos habilitem a ter uma 
idéia de como o desenvolvimento se deu em estádios anteriores, 
tal caracterização pode naturalmente referir-se apenas à fase 
atual. O certo é que, de um lado, os Tenetehára têm ainda diante 
de si uma série de transformações radicais antes de chegarem a 
identificar-se com a população vi~inha, uma vez que mantêm 
essencialmente coesa a sua primitiva imagem do mundo e um 
núcleo de valores nativos que lhes orientam o comportamento, 
mas, de outro, já deram um passo decisivo para a sua eventual 
destribalização, integrados como se encontram no sistema econô
mico regional, a ponto de terem sofrido em sua éultura as ne
cessárias mudanças para ajustá-la a padrões indispensáveis a uma 
interação satisfatória com a sociedade cabocla. Por enquanto, po
rém, tudo parece indicar que a sua consciência índia continua 
tendo apoio suficiente nos traços distintivos da cultura nativa para, 
apesar da distância social relativamente reduzida que os separa 
dos caboclos, e da notória afinidade cultural com êstes, não se 
descartar sem mais nem menos a hipótese, aventada por Galvão 
(em: Wagley e Galvão, 1961, pág. 10), de afinal acabarem resis
tindo à dissolução definitiva no mundo dos brancos, ou melhor, 
dos caboclos amazônicos. Em abono dessa hipótese poder-se-ia 
mencionar o fato de ser extremamente fraca, mesmo na situação 
atual, a tendência para a miscigenação, como se depreende do 
número de apenas algumas dezenas de mestiços hoje existentes 
no conjunto dos grupos locais tenetehára. Neste sentido continua 
"fechada" a sociedade. Se, porém, prosseguir sem atropelos a subs
tituição do centro principal de interêsses e motivações, que tende 
a deslocar-se cada vez mais do plano religioso para o econômico, 
é razoável admitir que não tardará a vir abaixo também a bar
reira aos casamentos interétnicos,6 devida provàvelmente às dife-

6. Informam Wagley e Galvão ( 1961, nota à pág. 103) que "os Te

netehára se esquivam de relações sexuais com brasileiros", observação que 

sugere não serem êstes os que se opõem à miscigenação. Tanto mais fácil 

que arrefeça a resistência, à medida que se reduzirem os entraves de ordem 

cultural. 
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renças culturais que, a despeito de tudo, persistem entre os dois 
grupos. Dar-se-ia então uma destribalização paulatina e, com ela, 
.a diluição dos Tenetehára na sociedade cabocla. Foi assim que 
.se formou grande parte da população atual da Amazônia e os 
'Tenetehára não fugiriam à regra geral. 
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CAPÍTULO V 

Transf armações Gerais no Sistema Social, 
na Vida Econômica e nas 

Instituições Políticas 

Cabe anotar, desde logo, que poucos etnólogos têm dado a 
devida atenção aos fenômenos de mudança que se processam na 
estrutura e organização sociais de tribos brasileiras em conjunção 
com a sociedade nacional. Há muitos informes esparsos, mas pe
queno número sômente de análises mais profundas. E no entanto 
os autores deixam entrever cada vez mais em seus trabalhos a 
convicção, sem dúvida justificada, de que a desintegração das 
culturas indígenas resulta menos da incorporação pura e simples 
de tais ou quais elementos de origem européia do que da des
truição paulatina de suas bases estruturais e, inversamente, de 
que a maior ou menor vitalidade de uma cultura nativa costuma 
estar em relação direta com a resistência do sistema social. A re
ligião dos antepassados, por exemplo, como atrás foi demonstrado 
para os Guaraní, tende a persistir na medida em que se mante
nham os alicerces institucionais indispensáveis ao exercício do 
culto; ficou claro, também, que nessa tribo a relativa ausência de 
complexidade na organização social tem sido favorável à sobre
vivência da religião. Mas pode dar-se o caso, como entre os Bo
rôro, em que religião e organização social, ambas extraordinària
mente complexas e vinculadas entre si, vêm a constituir conjunta
mente uma área de resistência, duas esferas complementares que 
se apóiam uma à outra. Se, porém, como se observa entre os 
Mundurukú, uma religião sobremodo complexa vai perdendo o 
seu substrato social, pela emergência de novos interêsses e pela 
impossibilidade de se conservarem as instituições necessárias à 
realização das múltiplas cerimônias, ela própria, pouco a pouco 
privada de suas funções, acaba por esvaziar-se de seu conteúdo 
e, com isso, entrar em colapso. É problema a ser retomado adiante. 
Aqui se faz a menção com o fim de insistir nas dificuldades de se 
entenderem mudanças culturais prôpriamente ditas se não se pro-
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cura ao mesmo tempo elucidar as condições sócio-econômicas que 
as geram ou lhes são paralelas. 

Inclusive o próprio sistema social indígena não se transforma 
em primeiro lugar pela adoção de instituições estranhas. Em certo 
sentido, as mudanças ocorrem muito mais de dentro para fora 
do que de fora para dentro. E parecem iniciar-se quase sempre 
pela eliminação de elementos tradicionais, salvo quando se trata 
de instituições que promovem a vinculação com o mundo dos 
brancos. De um lado, os vários fatôres ativos na situação interét
nica solapam aos poucos as bases da estrutura e da coesão social 
do grupo; de outro, o alargamento do horizonte social e cultural 
acarreta funções novas que não podem ser satisfeitas pela orga
nização de origem, mas para cujo desempenho não há tampouco 
modelos satisfatórios na sociedade nacional com que se estabelecem 
as relações. Convém não esquecer, a êste respeito, que os grupos 
aborígines se conformam ao tipo das sociedades fechadas, por 
assin1 dizer "introvertidas" (não no sentido psicológico da pala
vra, é claro) , ou seja, voltadas sôbre si própri_as, ao passo que 
o mundo dos brancos se compõe de segmentos de uma sociedade 
aberta, "extrovertida" em grau variável, de acôrdo com a categoria 
de representantes que invade o mundo indígenp. Somente nos 
casos extremos, em que, a exemplo do que vimos entre as popu
lações do alto Xingu, se desenvolveu em fase anterior ao contacto 
com os brancos um sistema de relações intertribais instituciona
lizadas, a ponto de já não ser viável, normalmente, cada um dos 
grupos confinar-se ao isolamento, é que talvez seja admissível 
falarmos, no âmbito tribal, em sociedades abertas. Aliás, também 
no ambiente caboclo se registram situações especiais em que pe
quenos núcleos separados da civilização levam uma existência 
pràticamente auto-suficiente. A partir do momento, porém, em 
que a sua produção econômica os obriga a corresponderem às 
exigências do mercado nacional ou até internacional, a organi
zação da sociedade deixa de ser fechada. É que ao mesmo tempo 
se manifestam, em maior ou menor grau, laços - de ordem polí
tica e outros - que os ligam cada vez mais ao mundo exterior, 
transformando concomitantemente o sistema interno. 

Ora, o que de mais revolucionário se passa, de modo geral, 
com os grupos ameríndios atingidos pela expansão das frentes 
eoonômicas nacionais é precisamente a sua transformação de so
ciedades fechadas em sociedades abertas. E as mudanças nos dife
rentes setores do sistema total se apresentam em grande parte 
como decorrências dêsse processo. Por outro lado, as variantes 
regionais da sociedade rural brasileira têm quase sempre uma 
organização interna relativamente simples, com reduzido número 
de instituições acima do nível dos agrupamentos de parentesco. 
Nluitos grupos locais se reduzem a agregados mais ou menos frou
xos de famílias elementares. Assim, quando e na medida em que 
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se dá, entre os índios, a paulatina dissolução da comunidade tri
bal, é nessa direção que normalmente tende a encaminhar-se a 
mudança de sua organização social. É uma tendência que acom
panha a integração econômica, qualquer que seja a frente na
cional em que ela se realize. As numerosas exceções, de que fala
remos logo mais, representam precisamente as tribos que não 
conseguiram uma integração tida como satisfatória. Mesmo no caso 
de emprêsas capitalistas que exploram a mão-de-obra indígena se 
verifica o fenômeno, às vêz.es em maior extensão ainda, precisa
mente porque, voltadas para as atividades ~xtrativas do reino ve
getal, promovem a dispersão de seus trabalhadores por áreas bas
tante vastas. De onde a observação corriqueira, um tanto para
doxal, de que a integração dos grupos ameríndios se processa atra
vés e à custa de sua desintegração. 

O exemplo brasileiro mais bem estudado a êste respeito é, a 
meu ver, o dos Mundurukú do Rio Cururu, sôbre os quais pos
suímos excelentes trabalhos de Mraphy. :E: provável que seja um 
dos casos extremos, por se tratar de uma população apanhada, em 
sua fase recente de aculturação, pelas malhas da indústria extra
tiva da borracha, uma das que, por sua natureza, mais provocam 
a mencionada dispersão. A análise comparativa que o etnólogo 
empreendeu em colaboração com Steward e em que se confronta 
a situação dos Mundurukú principalmente com a dos Montagnais 
canadenses ( "trappers"), que experimentaram processo seme
lhante, conduz~u os autores à seguinte hipótese geral: "Se o povo 
de uma sociedade nativa não estratificada negocia produtos sil
vestres encontrados em dispersão extensiva e obtidos através de 
esf órço individual, a estrutura da cultura nativa será destruída, e 
o resultado final será um tipo de cultura caracterizado por fa
mílias individuais com direitos restritos sôbre recursos próprios 
para o mercado, e vinculado· à nação mais ampla por intermédio 
de centros comerciais." (Murphy e Steward, 1956, pág. 353; gri
fado no original.) Não me parece difícil descobrir outros exem
plos brasileiros em abono da hipótese. No caso dos Mundurukú 
tenho por particularmente notável o fato de que a mudança do 
sistema social haja afinal tomado êsse rumo a despeito da grande 
complexidade da estrutura anterior. Esta, entre outras coisas, pela 
divisão em metades e clãs ( com residência matrilocal e descen
dência patrilinear) , prendia o homem ao grupo por vínculos por 
assim dizer cruzados, embora daí pudessem resultar também fon
tes de hostilidade latente. A explicação de como, apesar disso, os 
grupos vieram a fragmentar-se não precisa ser repetida aqui. 
Resumi-a no trecho em que, no primeiro capítulo dêste ensaio, 
tratei da importância da obra de Murphy. :tvias cabe ressaltar que 
o exemplo mundurukú demonstra com especial · evidência que uma 
estrutura social complexa não representa, em si e por si, uma ga-
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rantia contra efeitos individualizadores inerentes à situação eco
lógica de sistemas sociais em conjunção.1 

O caso dos Mundurukú, é verdade, se distingue do de outras 
tribos de organização social complexa pela interferênr.ia de cir
tunstâncias peculiares, que é forçoso levar em conta. Antes de 
compelidos para a individualização, haviam atravessado um long0 
período, por assim dizer preparatório, de relações sócio-econômicas 
com o mundo dos brancos, experiência que os obrigara a uma 
série de ajustamentos sociais para €nfrentarem os novos proble
mas. Foi nesse período também que sofreram o principal impacto 
do despovoamento produzido pelas epidemias. E, mais ainda, 
haviam passado certamente por uma primeira crise aculturativa 
pela snpressão da guerra e da caça de cabeças, que os privara 
de impurtantes motivações, estreitamente ligadas ao primitivo sis
tema institucional. Enfim, a substituição de interêsses centrais não 
se deu de um momento para outro, mas através de um processo 
lento. Em parte, se prolonga até os nossos dias, pois numerosos 
Mundurukú vivem ainda hoje nas savanas, de onde vão migrando 
pouco a pouco para as margens do Cururu, a fim de se integrarem 
no trabalho dos seringais. Outras tribos organizadas ~em complexo 
sistema de segmentos sociais, seja com divisão em metades e clãs, 
s·eja, simultâneamente ou não, com grupos cerimoniais ou espor
tivos, camadas de idade e assim por diante, têm resistido muito 
mais tenazmente à fragmentação em pequenas parcelas. Enquanto 
as antigas instituições sociais (não menos do que as religiosas) 
permanecem vivas, isto é, conservam as suas funções, não é pos
sível descartá-las, se bem que em comunidades já muito reduzidas 
o seu funcionamento real possa esbarrar com os maiores entraves, 
de onde se originam freqüentes frustrações. O problema, ao que 
parece, não foi ainda examinado exaustivamente em nenhum grupo 
ameríndio do Brasil. Há, contudo, informes suficientes para se 
entrever que as instituições vinculativas transversais, ou seja, as 
que se sobrepõem às comunidades domésticas sôbre base de pa
rentesco, assumem importância capital para a manutenção de uni
dades maiores e ainda coesas, embora talvez com significativos 
sintomas de desorganização social. Wagley ( 1951 a) chamou a 

1. Murphy é de opinião "que a direção da mudança foi influenciada 
profundamente pela estrutura da sociedade mundurukú" ( 1960, pág. 180), 
o que, aliás, deixa claro através de sua magistral análise. Assim mesmo, 
considera mais decisivo, pelo menos para as tribos amazônicas, o jôgo dos 
fatôres implícitos no tipo de relações interétnicas: "Uma compreensão do 
processo pelo qual sociedades nativas do Amazonas se tomaram econômica 
e socialmente dependentes do homem branco, e dos efeitos dessa depen
dência, é central para uma compreensão da transição de índio para 
caboclo. Outros aspectos da cultura nativa têm importância secundária" 
(op. cit., pág. 5). 
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atenção. para o exemplo dos Tapirapé (que analisou com refe
rência aos efeitos do despovoamento) 2 e sugeriu a sua analogia 
com o das tribos jê. Os Tapirapé, a fim de poderem sobreviver 
regidos pela sua antiga organização social, decidiram reunir em 
uma só aldeia os remanescentes dos vários grupos locais da tribo, 
muito desfalcados em pouco tempo por sucessivas epidemias. Os 
Tukúna, ainda que em grande parte seringueiros, não sacrificaram 
de modo algum o seu sistema social, nem tampouco a sua religião, 
caracterizaáa por complexo cerimonialismo. Os Borôro, aparente
mente tão aculturados que já há trinta anos davam a Baldus a 
impressão de estarem em vias de abandonar a sua organização 
social,3 mantêm firme, mesmo no âmbito da missão salesiana, a 
sua divisão em metades e clãs, com a fiel observância das respec
tivas regras de casamento exogâmico, e não abrem mão de suas 
cerimônias fúnebres. Poder-se-ia acrescentar uma série de grupos 
com reação semelhante. E, ao que tudo indica, o fato é responsável 
por aspectos particularmente graves da marginalidade sociocul
tural, antes de mais nada pelo desnivelamento a que dá origem 
na própria cultura. Em outras palavras: ao passo que na tecnologia, 
nas atividades de subsistência, em quase todo o equipamento ma
terial e em outras esferas mais ou menos periféricas da cultura 
se fazem tôdas as concessões possíveis ao mundo dos brancos, a 
persistência de grande parte do sistema social (e, a par dêste, 

2. As características da estrutura social, juntamente com as da tec
nologia, determinam os limites populacionais máximos e mínimos para a 
existência normal dos núcleos. O exemplo dos Tapirapé se configura, em 
resumo, da seguinte maneira: "Uma aldeia Tapirapé, a fim de assegurar 
uma representação adequada dos vários graus de idade das metades mas
culinas, bem como dos 'grupos de Festas', deviam necessàriamente compor-se 
de umas duzentas pessoas, ou mais. Uma pequena aldeia de cinqüenta a 
cem pessoas, por exemplo, não teria fornecido número suficiente de homens 
em idade própria para permitir que as metades estruturadas segundo graus 
de idade realizassem as suas cerimônias e organizassem as suas atividades 
cooperativas de subsistência. A organização da aldeia Tapirapé não favo. 
recia, por isso, um processo de separação ( 'splitting off') de grupos de uma 
aldeia para formarem outra. O tamanho das aldeias Tapirapé era limitado 
por seu equipamento tecnológico dentro de seu ambiente de floresta tro
pical, mas a estrutura social dificultava a formação de numerosas aldeias 
pequenas" (Wagley, 1951 a, pág. 101 ). Daí, na fase anterior aos con
tactos com os brancos, uma política de estabilização populacional e, poste
riormente, o desequilíbrio institucional provocado pelo despovoamento. 

3. .. ... sua organização social já desapareceu quase completamente nas 
missões e, em grande parte, em Tori-paru. Como os Borôro me asseveravam 
expressamente, isso não foi devido à influência dos padres, e sim dos bra· 
sileiros.. ( Baldus, 1937), pág. 292). 
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quase sempre da religião ) dificilmente permite que o conjunto 
venha a encontrar uma nova forma de equilíbrio interno, nem 
favorece, por outro lado, a solução alternativa de uma fragmen
tação do grupo em pequenas unidades, tais como famílias con
jugais, relativamente independentes.4 É um impasse que poucas 
tribos conseguiram superar e que, além de seu interêsse teórico, 
in1plica um problema importante para eventuais cogitações de 
antropologia aplicada. 

Diversas são, de modo geral, as perspectivas para tribos com 
estrutura social mais simples, em que os grupos de parentesco, 
tais como a família extensa, gozam de maior autonomia sócio
econômica, cerimonial e política, e que não conhecem as peias 
de um travejamento múftiplo através de instituições cruzadas. 
Graças a sua maior maleabilidade, são capazes de subsistir rela
tivamente organizadas, mesmo enquanto unidades pequenas, re
duzidas ao âmbito doméstico. Podem fragmentar-se sucessivamen
te, de acôrdo com as circunstâncias, e não as afeta, em grau com
parável ao que se passa com as de estrutura mais complexa e 
formalizada, a diminuição drástica do efetivo hum .. ano ou, ainda, 
a destruição dos recursos naturais pelo avanço da sociedade na
cional. É o caso, por exemplo, dos Tenetehára, que Wagley 
( 1951 a) analisou em confronto com o dos Ta pira pé. É o caso, 
também, dos Guaraní, que, ainda quando divididos em grupos 
domésticos, estão em condições de manter vivos os seus antigos 
valores culturais e, em boa parte, transpô-los para a realidade 
através de cerimônias e práticas religiosas. Para bem ou para mal 
- não importa no momento -, conservam a sua identidade étnica, 
e só num estágio final de desorganização perdem a consciência 
d esta através do cruzamento biol6gico com a população que os 
rodeia. 

Diante do que acabamos de ver, não se justifica a idéia de 
que um alto grau de desintegração social represente, por si só, 
a assimilação do aborígine à sociedade cabocla, embora deva ser 
concebido, sem dúvida, como passo essencial neste sentido. Os 
índios, quer dispersos pela fragmentação da comunidade de ori
gem, e por isso mais ou menos individualizados do ponto de vista 

4. Teoricamente poderia conceber-se uma terceira solução, a de as 
instituições nativas ou, melhor, parte delas sofrer mudança de função no 
sentido de corresponderem a exigências econômicas, políticas e outras, im
postas pelas novas circunstâncias. Na prática, entretanto, tal adaptação fun
cional se afigura quase sempre utópica. Até inesmo a chefia tradicional do 
grupo costuma resistir ao processo, como adiante se verá. A título de 
hipótese, caberia talvez len1brar como exceção possível a transformação de 
"grupos de trabalho", como os do Tapirapé, em algo de equivalente ao 
mutirão caboclo. 
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social e econômico, quer mantendo ainda boa parte dos liames 
que os unem num grupo local distinto da população cabocla, não 
somente permanecem índios em sua própria conceituação, mas 
são também definidos como tais pelos seus vizinhos, ainda quando, 
segundo as palavras de Wagley e Harris ( 1958, pág. 21), seja 
"difícil distingui-los dos brasileiros rurais na roupa, na língua e, 
freqüentemente, na aparência física". O simples fato de se terem 
por índios e serem tidos por tais afigura-se como índice de sua 
resistência, voluntária ou involuntária, à assimilação, pouco im
portando a medida em que tenha avançado o processo aculturativo. 

Já não será necessário insistir, a esta altura, em que a acul
turação econômica tem estreita relação com as mudanças que se 
observam na esfera social propriamente dita. Em têrmos gerais, 
essa relação, como é fácil depreender de quanto foi visto, se exprime· 
de forma tal que as transformações da economia são antes causa 
do que conseqüência das que se verificam na organização social.. 
Ou seja: o surto de necessidades ·e interêsses econômicos é fator 
primário que determina os ajustamentos sociais indispensáveis à 
sua satisfação. Em si mesmos, os numerosos objetos da civilização 
incorporados aos sistemas culturais primitivos têm efeitos muito 
mais restritos sôbre a transformação dêstes do que a reação da 
sociedade no sentido de encontrar os meios para entrar na posse 
dêsses objetos. É uma observação fundamental, feita, por exemplo, 
por Murphy ( 1960, pág. 4 ), com referência aos Mundurukú. Mas 
não se aplica exclusivamente a êstes; caracteriza, ao contrário, 
como bem assinala o etnólogo, uma experiência bastante freqüente, 
sobretudo na Amazônia. 

Uma das mais notórias dificuldades do nativo no empenho 
de se integrar na vida econômica regional é a que se lhe depara 
na adoção do correspondente regime de trabalho. Entre os bran
cos permanece arraigado em tôda parte o estereótipo de que o 
índio é irremediàvelmente preguiçoso e sempre avêsso ao esfôrço 
regular e contínuo, estereótipo que, seja dito de passagem, se 
reflete de forma desfavorável nas relações entre os nativos e os 
seus vizinhos. :E:stes relutam em reconhecer que na vida tribal 
não vigora senão um conceito diverso de trabalho e produção e 
que para todos os efeitos se aplica também à existência na comu
nidade nativa o preceito bíblico: "No suor de teu rosto comerás 
o teu pão". Acostumado, porém, a produzir sem nenhuma preo
cupação de acumular valores materiais,5 e sempre dentro de um 

5. Muito mais do que longas elucubrações teóricas, uma famosa pá
gina de Jean de Léry faz ver e compreender o contraste entre a menta
lidade econômica tribal - no caso, a dos Tupinambá - e a da civilização 
européia. Embora muitas vêzes citado, o testemunho é de tal ordem que 
me parece útil reproduzi-lo na íntegra: 
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ciclo de atividades coerente com o sistema cultural da tribo visto 
como um todo, não lhe oferecem os padrões tradicionais o ne
cessário ponto de apoio para que aprenda a traduzir valores eco
nômicos em determinado número de dias de trabalho, ainda mais 
porque êstes se avaliam, com relação a êle, por intermédio de 
um símbolo nôvo, o dinheiro, e, para o patrão, em têrmos de certa 
quantidade de um produto, como a borracha e outros, que muitas 
vêzes não tem sequer valor de uso na cultura de origem. Mas é 
sobretudo a inexistência de estímulos econômicos, nas culturas 
nativas, no sentido de se adquirir prestígio e elevação de status 
social pela eficiência na produção de valores materiais de qual
quer natureza, que representa um empecilho para a aceitação de 
padrões de trabalho regular e contínuo. Para que êstes passem a 
vigorar, é preciso, preliminarmente, que surjam e se tornem efe
tivos no próprio contexto social os interêsses correspondentes. A 
penosa suj-eição a regimes de trabalho, tais quais os compreende 
o mundo dos brancos, pressupõe, pois, a mudança prévia da men
talidade econômica, o que vem a ser, em última análise, a da 

"Os nossos tupinambás muito se admiram dos franceses e outros estran
geiros se darem ao trabalho de ir buscar o seu arabutan [pau-brasil]. Uma 
vez um velho perguntou-me: Por que vindes vós outros, maírs e perós 
(franceses e portuguêses) buscar lenha de tão longe para vos aquecer? 
Respondi que tínhamos muita, mas não daquela qualidade, e que não a 
queimávamos, como êle o supunha, mas dela extraíamos tinta para tingir, 
tal qual o faziam êles com os seus cordões de algodão e suas plumas. 

Retrucou o velho imediatamente: 'e por ventura precisais de muito?' 
- Sim, respondi-lhe, pois no nosso país existem negociantes que possuem 
mais panos, facas, tesouras, espelhos e outras mercadorias do que podeis 
imaginar e um só dêles compra todo o pau-brasil com que muitos navios 
voltam carregados. - Ah!, retrocou o selvagem, tu me contas maravilhas, 
acrescentando depois de bem compreender o que eu lhe dissera: Mas êsse 
homem tão rico de que me falas rião morre? - Sim, disse eu, morre como 
os outros. 

Mas os selvagens são grandes discursadores e costumam ir em qualquer 
assunto até o fim, por isso perguntou-me de nôvo: 'e quando morre para 
quem fica o que deixa? - Para seus filhos se os tem, respondi; na falta 
dêstes, para os irmãos ou parentes mais próximos. - Na verdade, continuou 
o velho, que, como vereis, não era nenhum tolo, agora vejo que vós mairs 
sois grandes loucos, pois atravessais o mar e sofreis grandes incômodos, como 
dizeis quando aqui chegais, e trabalhais tanto para amontoar riquezas para 
vossos filhos ou para aquêles que vos sobrevivem! Não será a· terra que 
vos nutriu suficiente para alimentá-los também? Temos pais, mães e filhos 
a quem amamos; mas estamos certos de que depois de nossa morte a terra 
que nos nutriu também os nutrirá, por isso descansamos sem maiores cui
dados", ( Léry, 1941, págs. 154-155). 
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própria concepção da vida. Fato é, entretanto, que nas situações 
concretas em que o índio se vê envolvido quase sempre se inver
tem as coisas. Os raros exemplos conhecidos de uma aculturação 
econômica relativamente satisfatória - como o dos Tenetehára, 
dos Terêna e alguns outros - parecem indicar que tal se con
seguiu na medida em que a emergência paulatina de interêsses 
econômico-sociais reformou a imagem da peFsonalidade ideal, que, 
destarte, veio a proporcionar incentivo suficiente para se adota
rem novos padrões de comportamento econômico, seja no tocante 
ao trabalho assalariado, seja no que diz respeito à produção para 
a venda. 

Cabe também uma palavra sôbre o dinheiro, símbolo de valor 
desconhecido nas culturas tribais brasileiras, pelo menos no sen
tido que se lhe dá em nossa economia mercantil. Mesmo as popu
lações do alto Xingu, acostumadas a negociar mercadorias no 
comércio intertribal, sentem dificuldade em transpor o "preço" dos 
objetos de troca em têrmos de um padrão comum de valor.6 Além 
do mais, o escambu tradicional não o fazem os xinguanos, ao que 
parece, necessàriamente sôbre a base de equivalências fixas, mas 
segundo outros critérios, em parte ainda mal estudados. Seria, 
aliás, interessante saber de que maneira a experiência do co
mércio intertribal representa uma possível plataforma para a ado
ção de padrões da economia monetária ocidental, problema, ao 
que me consta, ainda não investigado por nenhum etnólogo no 
Brasil. Os Karajá, hoje talvez os mais espertos em lidar com di
nheiro, e tidos como "grandes comerciantes" ( Baldus, 1937, pág. 
285), mantiveram ativo comércio com seus vizinhos Tapirapé e 
outros índios da região, naturalmente sôbre a base de trocas 
(ibidem). Com a intensificação do turismo no vale do Araguaia 
adquiriram extraordinário tré;!.quejo na venda de arcos e fechas, 
bonecas de barro e artefatos de tôda sorte. Têm taxas fixas para 
serem fotografados, com roupa e sem roupa, para executarem de
terminadas danças a pedido de estranhos, para tais ou quais arte
fatos, e assim por diante. Todavia, parecem constituir exceção. 

6. Há, a êste respeito, uma observação bastante significativa de Ka
lervo Oberg: "O dinheiro, naturalmente, não penetrou no Alto Xingu. Uma 
das discussões mais interessantes ouvidas pelo autor teve lugar numa sessão 
vespertina em tôrno da fogueira de acampamento da aldeia, durante a qual 
um membro da Expedição Roncador-Xingu procurou, em seu Tupí arra
nhado, fazer compreender aos Camayurá o dinheiro e os seus usos. Algumas 
moedas passaram de mão em mão, e o homem que falava ia explicando 
que para várias peças de roupa, alimentos, casas, serviços etc. se devia 
pagar quantidades variáveis de dinheiro. Os Camayurá escutaram com grande 
atenção. Um dos índios afinal perguntou: E quem é que faz o dinheiro? 
Esta questão não foi explicada satisfatoriamente aos índios" ( 1953, pág. 43). 
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Em regra, as populações índias brasileiras se distinguem por es
pantosa falta de habilidade com relação à moeda, àe modo que 
são sempre logradas pelo branco, razão pela qual o SPI e os mis
sionários procuram fiscalizar as transações. 

Em muitas regiões a remuneração do índio continua sendo 
feita em mercadorias. Mas à medida que o intercâmbio ou a 
prestação de serviços se tornam constantes e regulares, o silvícola 
vai percebendo que, para êle se tornar parceiro menos prejudicado 
e espoliado nas transações, é preciso que o simples escambo ou 
a remuneração em espécie sejarn substituídos por pagamento em 
dinheiro. A posse de dinheiro não só confere ao índio, é óbvio, 
maior liberdade de decisão sôbre o que pretenda adquirir, mas 
mune-o também, no correr da experiência, de um recurso de de
fesa relativa contra a exploração sistemática. Ademais, essa posse, 
ainda que se trate de pequena quàntia, assume em certos con
textos importância psicológica pelo valor de símbolo que se lhe 
atribui: lidar com dinheiro é uma das coisas pelas quais se ma
nifesta o poder dos brancos, e ter algum dinheiro é participar um 
pouco dêsse poder. No alto Solimões, onde os Tukú11a estão inte
grados no sistema da exploração da borracha e ttm outras ativi
dades da economia regional, êste aspecto parece ter-se acentuado 
de forma particular, como se depreende das observações de Car
doso de Oliveira (1964, pág. 95). No fundo, é por certo a con
vicção de que para a sobrevivência se impõe um mínimo de 
defesa econômica, um princípio de paridade, que é simbolizada 
pela moeda. O desejo de obter dinheiro e de escapar ao regime 
exclusivo do escambo, em que o índio costuma de fato ser pre
judicado em maior grau, seria hoje, naquela área, um dos prin
cipais motivos das migrações dos índios: descem dos igarapés 
para a beira do grande rio, onde é mais fácil serem pagos em 
dinheiro. 

Na r·ealidade, alguns grupos conseguem incorporar a noção 
da moeda no conjunto de seus conceitos econômicos enquanto 
medida de valor, mesmo se a remueração dos seus produtos ou 
dos serviços que prestam aos patrões brancos continua sendo feita 
em mercadorias. Os Kayová de Taquapiri, informa James B. 
Watson, aprenderam a transpor uma e outra coisa em têrmos de 
dinheiro, estabelecendo assim a equivalência ( 1952, págs. 81-82) .7 

É um passo de grande alcance para a aculturação econômica em 
geral, às vêzes mais difícil de dar-se em grupos sujeitos ao con
trôle do funcionário do SPI do que nos que por sua própria conta 

7. Até nas transações no interior do grupo começava a infiltrar-se, 
ao tempo de Watson, o padrão da equivalência monetária para avaliar bens 
e serviços, ainda que não necessàriamente com dinheiro em circulação 
(J. B. Watson, 1952, págs. 82 e 115-116 ). 
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e risco mantêm relações de compra e venda ou de trabalho assa
lariado com os vizinhos. Em muitos postos, com o louvável pro
pósito de prevenir a exploração, como há pouco foi dito, o encar
r·egado exige que todo pagamento se faça por intermédio ou aos 
olhos dêle, de modo que o índio não aprende, êle próprio, a 
pensar os seus valores materiais em forma de dinheiro. Coisa 
semelhante acontece em missões religiosas. A tutela econômica 
direta e demasiado rígida gera, destarte, efeitos opostos à inten
ção com que é exercida ( cf., por exemplo para os Terêna, Alten
felder Silva, 1946; 1949, pág. 376). 

Tal como se dá com tantos outros elementos provindos do 
mundo civilizado, a adoção do dinheiro, em si mesma natural
mente um fenômeno aculturativo, assume importância, acima de 
tudo, se encarada como fator, que aos poucos transforma a men
talidade econômica e, por conseguinte, outros aspectos da cul
tura. Embora seja, evidentemente, temerário estabelecer uma cor
relação direta entre a medida em que a moeda se integrou na 
conomia e a tendência para a individualização em geral, ninguém 
deixará de reconhecer que o dinheiro, ganho antes pelo indivíduo 
do que pelo grupo, facilita a concepção da pessoa como agente 
econômico ·e a aceitação de padrões de comportamento que lhe 
correspondam. E a individualização econômica traz fenômenos 
correlatos em outros setores. Até nas comunidades guaraní do li
toral paulista é fácil observar como o comércio de artefatos, atra
vés do qual muitas famílias ganham o dinheiro para as suas com
pras, começa a manifestar-se como fator de diferenciação social, 
a despeito da validade inconteste dos tradicionais critérios de 
atribuição de status, de natureza essencialmente religiosa. Já se 
prestigiam os indivíduos mais hábeis em obter bom preço na 
venda de arcos e flechas, cestas e outros objetos. Enquanto, porém, 
não se cogite de acumular dinheiro ou bens materiais, não há 
naturalmente condições para se esboçar uma ·estratificação sôbre 
base econômica. 

Em consonância com a ·notória diversidade cultural das tri
bos brasileiras, varia naturalmente também a sua organização 
política. É bastante comum um desenvolvimento relativamente 
fraco de padrões de liderança que ultrapassem o âmbito do grupo 
de parentesco ou da comunidade de culto religioso. Formas de 
organização política mais expressivas emergiram em tribos de ati
vidade guerreira intensa, assim mesmo restritas de ordinário à si
tuação específica de conflitos intergrupais abertos. Além disso, 
muitas tribos conhecem a chefia de sangue ou hereditária, pri
vativa, portanto, de uma estirpe ou linhagem considerada "nobre" 
por direito de nascença. Isso não implica, entretanto, uma noção 
de autoridade política fortemente acentuada. E foram raros os 
casos, se é que os houve, em que um chefe qualquer teria con-



172 ACULTURAÇÃO IND1GENA 

seguido impor realmente com firmeza o seu govêrno ao conjunto 
dos grupos locais em que se dividia a sua tribo. 

A necessidade de manter relações regulares com os brancos 
acarreta sempre, ou quase, mudanças consideráveis nos padrões 
de chefia. Cedo ou tarde o próprio agente da civilização se arroga 
o direito de tomar a seu cargo as decisões de maior alcance para 
a vida do grupo. Agem dessa maneira os funcionários do Serviço 
de Proteção aos índios, os missionários desta ou daquela confissão 
religiosa, autoridades militares e assim por diante. Mais ainda, 
êsses agentes do mundo dos brancos intervêm diretamente na orga
nização política da comunidade indígena, nomeando para postos 
de chefia a quaisquer indivíduos do grupo que se lhes afigurem 
aptos a servir de intermediários entre êles próprios e os nativos. 
De longa data se conhece o costume de conferir títulos militares 
(com "patente", fardamento e as insígnias correspondentes) aos 
índios assim investidos de autoridade, havendo tribos em que se 
instituiu tôda uma hierarquia militar com, por exemplo, um major, 
dois capitães, vários sargentos e cabos. Um chefe guajajára ( tene
tehára) foi nomeado "tenente-coronel» ( Fróes Abreu, 1931, pág. 
112) 8 e os Borôro tiveram o seu famoso "Cadete". '" 

Não se há de supor, é claro, que essas novas instituições pas
sem, sem mais nem menos, a corresponder, do ponto de vista das 
funções, às formas de chefia existentes na antiga organização da 
tribo. Podem, é certo, contribuir para o enfraquecimento da lide
rança tradicional,9 mas nem sempre se substituem a ela. O que se 
observa com alguma freqüência é, ao contrário, a manutenção da 
forma antiga, na medida em que persistam as funções antigas, 
paralelamente à instituição nova, que vem corresponder a funções 
nascidas da interação com a sociedade nacional. 

A coexistência das duas formas de chefia se reflete no desen
volvimento do processo aculturativo e na desorganização social 
que o acompanha. Já tive ensejo, em outro trabalho (E. Schaden, 
1962 a, págs. 99-106), de discutir os principais aspectos do pro
blema com referência aos Guaraní de nossos dias. Aqui me li
mito, por isso, a umas poucas observações complementares. De 
forma alguma pode a comunidade guaraní, enquanto exista como 
tal, prescindir de seu chefe religioso, cujo cargo tem natureza 

8. Tais nomeações não têm, evidentemente, nada que ver com postos 
do Exército. O docwnento que conferia o grau de "tenente-coronel" ao 
chefe de uma aldeia guajajára foi passado no Palácio da Presidência em 
São Luís do Maranhão aos 10 de maio de 1919. Tinha "assinatura ilegível 
sôbre 1$300 de selos do correio, sendo 300 oficiais, inutilizados por um 
carimbo do gabinete do governador". ( Fróes Abreu, 1931, pág. 112.) 

9. O fato é testemunhado, por exemplo, para os Terêna por Alten
felder Silva ( 1949, pág. 342). 
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-essencialmente carismática e que em tempos idos exercia também 
.as funções políticas, na medida em que não as partilhava com 
o senado informal dos chefes de família. A função precípua de 
.sacerdote persiste mesmo com a fragnientação da comunidade em 
famílias mais ou menos isoladas, vindo a coincidir, assim, com a 
de chefe de família. Nos postos e nas reservas oficiais, o capitão 
instituído pelo Serviço de Proteção aos 1ndios corresponde, por 
·um lado, à necessidade de se destacar do grupo local um indivíduo 
capaz de representá-lo como intermediário, em suas relações com 
.a sociedade dos brancos, inclusive com o encarregado do Govêrno 
Federal. Além disso, cabe-lhe função policial e mesmo judicial 
no interior do grupo. A decisão da escolha, entretanto, é motivada 
menos pelo prestígio que o índio desfrute entre os seus do que 
por atributos que, aos olhos do funcionário do SPI, o habilitem 
.a uma interação econômica e social menos dificultosa com a admi
nistração do pôsto e com os brancos da vizinhança. Deve entender 
·Ou falar razoàvelmente o vernáculo, não ser dado ao vício da 
·embriaguez e revelar tendência maior para um ajustamento aos 
padrões de trabalho regular e produção econômica válidos na so
.ciedade dos brancos. Parte dêsses requisitos costuma faltar preci
samente aos chefes religiosos, que se enclausuram em seu mundo 
de vivências místicas. Embora reconhecidas, pelo grupo, como le
gítimas as funções atribuídas ao capitão, o seu status privilegiado 
perante os brancos se converte em fonte de inveja, de maledi
cência e de intrigas e, portanto, de desorganização. Em tômo dêle 
se forma uma camarilha (a parentela e os favoritos), que se opõe 
.ao resto da áldeia, de onde contínuas rivalidades e uma luta polí
tica de adversários que lhe disputam o lugar. As fôrças diruptivas 
que destarte se desencadeiam perturbam o funcionamento do sis
tema social, sempre sujeito a sérios abalos. Mas há também na 
instituição do capitão-de-aldeia, entre outros, um aspecto positivo 
que é preciso ressaltar. Refiro-me à oportunidade que através 
dela muitos indivíduos encontram para o relaxamento de suas 
tensões, ou seja, como recurso de ajustamento da personalidade. 
Enquanto na pessoa do chefe religioso ou fíanderú, objeto de 
veneração e irrestrito respeito, coincidem autoridade e prestígio, 
a do capitão, que em grande parte tem apenas autoridade formal, 
fornece contínua possibilidade de crítica. Acaba sendo "bode ex
piatório" dos males que afligem o grupo. E nêle se projeta de 
maneira nítida a consciência dos aspectos problemáticos da mar
ginalidade ("O capitão bebe muito, é vagabundo" etc.). Nas 
críticas que se lhe fazem reside uma das poucas formas de catarse 
da agressividade, já que o recurso a outras válvulas, entre estas a 
execução de "feiticeiros'', se toma cada vez mais difícil. - Mais 
um aspecto: na crítica ou na simples resistência passiva ao capitão 
nomeado pelo funcionário do SPI encontram muitos índios um 
meio de manifestar a sua oposição à tutelagem exercida pelo en-

' 
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carregado, tôda vez que esta lhes contrarie os desejos e as pre
tensões. Por seu turno, o funcionário costuma descarregar no 
capitão, embora necessàriamente o apóie, boa parte das fontes de 
impopularidade sempre inerentes ao exercício de seu espinhoso 
cargo. Mais de uma vez tive oportunidade de testemunhar que o 
capitão servia, assim, de pára-choque entre o grupo e o seu tutor 
oficial. 

Não se notam, entre os Guaraní brasileiros, conflitos de com
petência entre os dois podêres: cada qual tem as suas funções 
e a sua esfera de ação; o fíanderú representa a chefia religiosa, 
o capitão a civil.10 E se o iíanderú não relutou em abdicar dos 
encargos políticos, que outrora lhe competiam, foi porque êstes, 
tão diferentes em virtude das novas circunstâncias, em lugar de 
favorecê-lo, antes o atrapalhariam no exercício de suas funções , 
prec1puas. 

Quanto a outras tribos em que se registrou a coexistência 
da chefia tradicional com a imposta por autoridades estranhas, 
não temos, salvo raros casos, elementos para dizer algo de mais 
preciso acêrca da maneira pela qual se configura a situação recí
proca. Entre os Kaingáng de Palmas, Baldus verificou a perma
nência da instituição da chefia hereditária a par de um chefe 
eleito por determinação do funcionário do Serviço de Proteção 
aos índios. Diz o etnólogo que o segundo dêsses chefes, escolhido 
pelos índios dentre os seus que mais agradem a êle, funcionário, 
existe "para o trato oficial com os brancos" ( 1937, págs. 291-292). 
Seria interessante saber de que modo essa dualidade afeta os po
dêres e a influência da autoridade hereditária, fenômeno que, 
segundo as palavras do autor, ocorre também entre os Kaingáng: 
"Os chefes, hoje, só transitoriamente podem adquirir certa auto
ridade, por meio de conselhos hábeis. Não têm poder algum de 
mando" ( op. cit., pág. 47). 

É bastante plausível, aliás, que, de acôrdo com a situação 
aculturativa, a divisão de podêres venha a enfraquecer, com o 
tempo, a posição do chefe tradicional, mormente à medida que 
se desenvolvem interêsses novos, que não podem deixar de tornar
se vitais para a sobrevivência da comunidade. Sabemos, porém, 
que essa diminuição de podêres decorre também de causas sociais 
mais profundas, ligadas à tendência para a individualização, esta 
favorecida, entre outras coisas, por atividade na economia extra
tiva, quando se trata de produtos já não obtidos coletivamente, 
mas por trabalho individual. Ilustra-o o exemplo dos Mundurukú, 

10. f: verdade que a situação se afigura um tanto diversa entre os 
"Chi ri pá" ( ~ andéva-Guaraní) do Paraguai, entre os quais, ao lado de cola
boração entre o fíanderú e o capitão, não se exclui o perigo de choque 
entre as duas autoridades ( cf. Cadogan, 1959 b, pág. 70). 
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que a êste respeito passaram por duas fases distintas, bem carac
terísticas. Num primeiro período, em que os Mundurukú se vin
cularam à economia regional através da comercialização, em es
cala relativamente notável, da farinha de mandioca, verificou-se, 
entre outras grandes transformações na esfera social, um nítido 
incremento da autoridade do chefe hereditário pelas funções de 
líder econômico. A farinha, produzida por trabalho coletivo, era 
vendida pela comunidade da aldeia, que o chefe representava; o 
produto da venda repartia-o, em partes iguais, pelos grupos do
mésticos produtores. Quando, a seguir, os índios passaram a tra
balhar nos seringais, o chefe manteve por algum tempo o seu 
papel de intermediário, já não representando, porém, o s·eu grupo, 
mas os produtores individuais. A queda rápida de sua influência 
lhe adveio da nomeação de "capitães" impostos pelos comerciantes 
de borracha e confirmados em seus direitos pelas autoridades 
estaduais de Belém. Todavia, se dessa forma o chefe tradicional 
perdia uma de suas funções mais importantes, o capitão não tinha 
meios, por sua vez, de chamar a si o prestígio e a popularidade 
convenientes à sua posição política, e isto pelo fato de esta 
repousar no seu papel de advogado dos interêsses do comer
ciante face aos índios. Não podia deixar de tornar-se alvo de des
confiança e constantes críticas. Com o tempo, os seringueiros mun
durukú preferiam fazer as suas transações diretamente com os 
compradores de borracha, e o poder dos "capitães" se tornou fic
tício. Assim desapareceram afinal os fundamentos de tôda a auto
ridade política ( cf. Steward e Murphy, 1956, págs. 341-343; 
veja-se também Murphy, 1960, págs. 120-125). A sucessão dessas 
transformações é marcada, como se vê, por dois estádios, de ten
dências contrárias: a princípio, um refôrço da posição do chefe 
tradicional pela atribuição de funções, novas, mas de crucial im
portância para a coletivida<le, de líder econômico, 11 enquanto 
o comércio externo repousava predominantemente na produção 
<le farinha de mandioca, obtida pelo trabalho cooperativo dos 
membros dos vários grupos domésticos: a seguir, com a substi
tuição da farinha pela borracha, o enfraquecimento de tôda auto
ridade política pela fragmentação dos grupos domésticos, cujos 
membros, espalhando-se pelos seringais, se individualizaram, quer 
como produtores, quer como parceiros no comércio com os bran
cos. Steward e Murphy ( 1956, págs. 352-353) assinalam fenô
menos paralelos entre índios das planícies norte..:americanas e 

11. Em muitas tribos, a supressão da guerra, é fácil compreender, 
representa um primeiro abalo sério para o poder político do chefe, que às 
vêzes consegue manter ou recuperar a autoridade assumindo funções, por 
assim dizer, substitutivas de liderança econômica. Tal foi precisamente o 
~aso dos chefes mundurukú. 
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aduzem, para o Brasil, o exemplo dos Tenetehára, cujos chefes-
de grupos locais e de famílias extensas continuam encontrando" 
uma fonte de autoridade em seu papel de diretores comerciais 
na medida em que se trata de mercadorias produzidas por esfôrço · 
coletivo, tais como a farinha de mandioca e o óleo de copaíba. 

A designação indiscriminada e arbitrária de "capitães" pelos. 
funcionários do SPI e, em outros casos, pelos missionários, feita, 
na melhor das hipóteses, do ponto de vista de necessidades eco
nômicas e sociais outrora inexistentes, suscita uma questão a um' 
tempo teórica e prática a que não se tem dado a devida atenção. 
Muita gente se esquece, com efeito, de que a emergência de pro
blemas novos não elimina sem mais nem menos os que desde
sempre o grupo teve de enfrentar. A intenção dos tutores não é, 
evidentemente, a de criar um pôsto de chefia ao lado do tradi
cional, mas a substituição dêste. Incapazes, porém,_ de correspon
der satisfatoriamente às funções políticas exigidas para a exis
tência normal do grupo, os novos "capitães" concordam em re
partir com outrem a sua autoridade. A cultura da tribo desco
nhece, é óbvio, padrões para a preparação de certos indivíduos: 
destinados ao cargo de "capitão", mas, já pela própria existência 
dêste, como por outros motivos, tendem a arrefecer também os 
padrões para a educação adequada do futuro chefe hereditário .. 
Ademais, êsses padrões foram concebidos para preparar chefes 
aptos a dirigir uma comunidade tribal integrada, isenta dos pro
blemas específicos que a aculturação traz em seu bôjo. Assim,. 
enquanto, por um lado, persistem importantes funções de lide
rança a serem preenchidas, além de outras que surgem, já não 
há, por outro, quem delas possa desincumbir-se a contento, ainda 
que se mantenha a antiga instituição como tal A inevitável di
minuição do status do chefe tradicional, quer pela divisão da 
autoridade, quer pelas falhas que êste revela no exercício do 
cargo, se reflete naturalmente em tôda a vida grupal, não po
dendo senão incrementar os aspectos críticos da desorganização 
social. Melhor do que a maioria das tribos os Guaraní logram con
tornar a situação, talvez por em último caso fazerem coincidir a 
dignidade do chefe tradicional, que é antes de mais nada sacer
dote, com a de chefe do grupo doméstico. Outros, como os Krahó, 
parecem ter conseguido, por enquanto, reduzir o papel do chefe 
imposto pelo SPI a funções bem limitadas e específicas no trato com 
o mundo de fora 12 e ao mesmo tempo manter ainda eficientes, 

12. "Os chefes primitivos das aldeias foram depostos pelo S P I e 
substituídos por índios de sua confiança, remunerados mensalmente pelo 
Govêrno Federal. 

tstes 'chefes' não têm, geralmente, nenhuma interferência na vida in
terna da sociedade krahó. Respondem sómente a tôdas as negociações 
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na organização de sua sociedade, os pressupostos para o exercício 
do poder e para a preparação dos chefes no sentido tradicional. 
Tal não ocorre, porém, em outros casos, como, por exemplo, no 
dos Borôro, tribo em que outrora os futuros chefes, herdeiros do 
cargo como membros de determinados clãs, passavam, desde a 
infância, por um treinamento sistemático, do qual se encarregava 
o tio materno. Isto não se dá com os atuais "capitães", nomeados 
em atenção a seus melhores conhecimentos de português ( Hues
tis, 196.3, págs. 188-189). Nem por isso o chefe hereditário abdica 
de suas prerrogativas, que lhe cabem por direito de herança, e 
tampouco o grupo se dispõe a dispensá-lo, já que a antiga estru
tura social se mantém bastante firme para não se pôr em dúvida 
a legitimidade do pôsto. Todavia, os freqüentes apertos em que 
o colocam os problemas políticos da nova situação se traduzem 
em contínuas frustrações, não s6 para êle, como para o grupo 
todo. 

Por fim cabe voltar a um ponto já mencionado atrás. Acon
tece não raro que a desorientação se agrava pelo fato de existir 
mais uma autoridade, inteiramente alheia ao primitivo contexto, 
o administrador do pôsto do SPI ou o missionário, para cuja acei
tação a cultura tribal não possui padrões apropriados. Basta uma 
rápida visita a alguns postos de qualquer tribo para se perceber 
a incapacidade geral dos índios para darem um sentido razoável 
a essa instituição, ainda mais quando o próprio funcionário não 
entende bem 0 1 papel que lhe compete. Conheço vários encarre
gados de postos indígenas, servidores conscienciosos do SPI, que 
aurante anos ou decênios se vêm dedicando com desprendimento 
ao cargo, mas que, apesar de tudo, se confessam incapazes de 
evitar constantes atritos com o grupo que lhes é confiado. Escusado 
acentuar que uma orientação inteligente dêsses funcionários de
veria ser uma das tarefas primordiais da Antropologia aplicada 
ao índio brasileiro. 

externas, quer dizer, aos entendimentos entre os índios e os encarregados 
do Pôsto Indígena ou neobrasileiros. Os índios denominam-se 'donos da 
aldeia," ( Schultz, 1950, pág. 51). 
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CAPÍTULO Vl 

Aculturação no Plano Tecnológico e da 
Cultura Material 

Desde os primeiros encontros entre índios e portuguêses na 
semana do Descobrimento evidenciou-se o fascínio que os instru
mentos de ferro haveriam de causar no espírito dos aborígines. 
Informa o escrivão da armada de Cabral: "Enquanto cortávamos 
lenha, faziam dois carpinteiros uma grande Cruz, dum pau, que 
ontem para isso se cortou. Muitos dêles vinham ali estar com os 
carpinteiros. E creio que o faziam mais por verem a ferramenta 
de ferro com que a faziam, do que por ver a Cruz, porque êles 
não têm coisa que de ferro seja, e cortam sua madeira e paus 
com pedras feitas como cunhas, metidas entre duas talas, mui 
bem atadas e por tal maneira que andam fortes, segundo diziam 
os homens, que ontem a suas casas foram, porque as viram lá" 
(Caminha, em: Cortesão, 1943, págs. 227-228). E nestes quatro 
séculos e meio o fato cultural que na história da quase totalidade 
das tribos brasileiras teve as conseqüências mais decisivas foi a 
sua entrada na Idade do Ferro. De um momento para outro, o 
conhecimento de machados, machetes, facas, tesouras, anzóis e 
outros utensílios de metal coloca os aborígines numa situação 
de dependência, se não de verdadeira servitude, com relação ao 
branco invasor. Começam a sofrer do que se tem denominado a 
"sêde do ferro". O ferro foi, como o demonstrou Métraux ( 1943; 
1959), uma das armas mais poderosas de que se serviram os 
missionários jesuítas para alcançar a hegemonia sôbre as popu
lações sul-americanas a serem submetidas à catequese. Foi e con
tinua sendo o instrumento principal utilizado pelo Serviço de 
Proteção aos 1ndios e outras entidades na atração e pacificação 
de tribos arredias ou hostis. E não há dúvida de que uma simples 
faca constitui muitas vêzes o "'crucial primeiro presente que é 
um elo entre civilizações e que pode mudar três mil anos de 
desenvolvimento" ( Cowell, 1960, pág. 106). Uma vez estabelecido 
o contacto pacífico, já não há .para o índio como retroceder, pois 
os "senhores do ferro" dispõem do maior atrativo que possa existiT 
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para manterem o pobre silvícola prêso às suas amarras, a que 
êle se submete vofuntàriamente, para que não se interrompa o 
fornecimento da preciosa ferramenta. Anota Cardim ( 1939, pág. 
157) que "estimam muito o ferro pela facilidade que sentem em 
Jazer suas coisas com êle, e esta é a razão por que folgam com 
a comunicação com os brancos", testemunho que se repete de 
forma constante nas fontes antigas e modernas. Acontece mesmo 
que a denominação dada ao branco destaca a posse do ferro como 
o elemento distintivo por excelência. É o que se dá, por exemplo, 
com os Fulniô, para os quais o civilizado continua sendo ainda 
hoje, após séculos de contacto com a tribo, o otxóitoa, isto é, "o 
que possui machado" (Pinto, 1955, pág. 186). Em outros casos a 
caracterização do branco como dono dos machados passa a ser 
expressa em têrmos míticos.1 

Certas tribos exploram a facilidade de obterem ferramentas 
dos civilizados - quer como presentes, quer através de saque 
- para com ·elas assegurarem a sua hegemonia política sôbre 
populações vizinhas ou delas tirarem vantagens de ordem eco
nômica. 2 Explica-se, assim, que umas tantas populações do inte
rior conheceram o metal e incorporaram as ferramentas ao seu 
acervo tecnológico antes mesmo de terem contacto direto com 
representantes da civilização. Por outro lado, há / testemunhos de 
uma agressividade exacerbada pela inveja a tribos possuidoras de 
utensílios de ferro, motivo de guerras para arrebatar-lhes as fer
ramentas e, por conseguinte, de distúrbio da primitiva situação 
ecológica intertribal. Da mesma forma, a aviaez do ferro foi, 
em algumas regiões, o principal responsável pela situação de 
guerra permanente com sitiantes brancos. O caso mais conhecido 
é o dos Xokléng de Santa Catarina, cujos assaltos aos sítios dos 
colonos alemães do vale do Itajaí visavam, antes de mais nada, 
ao roubo de serras e facões, de que faziam as pontas de suas 
flechas e lanças.3 Aí s·e tratava, pois, da simples obtenção de 

1. Veja-se a êste respeito, como exemplo entre muitos, o mito kayap6 
sôbre a "Origem dos Cristãos" (Dreyfus, 1963, págs. 191-192). Também 
na versão do mito kayapó "O primeiro machado de ferro", recolhida por 
Banner ( 1957, pág. 63 ), os brancos figuram como os "homens do metal". 

2. Cardoso de Oliveira ( 1960, pág. 32), baseando-se em ·Sanchez 
Labrador, menciona o exe1nplo dos Guaikurú: "Em princí.pios do século XVII, 
para os Guaná a ida dos Guaikurú a suas aldeias não era apenas útil, como 
ainda desejada. :t!:les necessitavam de facas, machados e outras coisas mais, 
que somente seus hóspedes podiam fornecer, graças a0s assaltos que efe
tuavan1 contra espanhóis e portuguêses". 

3. "Os Xokléng não usavam mais pontas de flecha feitas de sílex; 
empregavam pontas de madeira dura, de forma variável segundo a caça a 
que se destinava o projétil. Lembra o Dr. 'iVettstein que as pontas de ferro, 
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matéria-prima; o emprêgo do machado não podia ter para essa 
tribo de coletores e caçadores o efeito revolucionário que teve 
para populações lavradoras. Mas até na sua qualidade de ma
téria-prima o metal fascinava os índios a ponto de, com suas 
constantes incursões nas colônias, provocarem as mais revoltantes 
e sangrentas expedições punitivas a cargo dos famigerados "bu
greiros". Alfred Métraux, baseado em trabalho inédito de Darcy 
Ribeiro, descreve o aspecto dramático da revolução que o conhe
cimento do ferro desencadeou na cultura dos Xokléng ( Métraux, 
1959, págs. 37-38). Em geral, porém, são mais profundos os resul
tados nos grupos que dependem da lavoura como atividade fun
damental de subsistência, quando de um momento para outro 
substituem os seus machados de pedra pelos de ferro, por ma
chetes e foices. Pode-se afirmar até, sem receio de exagêro, que 
para êles a economia tôda e, por conseguinte, a própria organi
zação social da tribo se transformam radicalmente em curto espaço 
de tempo. 4 A princípio, êste processo tem, sem dúvida, os seus 
efeitos positivos no tocante à eunomia social, porque os novos 
instrumentos vên1 corresponder a funções preexistentes, a uma 
necessidade que agora é satisfeita com maior eficiência. Os efeitos 
disnômicos, porém, não se fazem esperar. Entre êles, em pri
meiro lugar, o aumento de lazer, para cujo aproveitamento não 
existem, nas respectivas culturas, os necessários padrões, e que, 
na maioria dos casos, destrói o equilíbrio tradicional da divisão 
do trabalho.5 Além disso, a situação de dependência, já meneio-

com que mais tarde passaram a prover flechas e lanças, eram fabricadas de 
serras e facões roubados aos moradores civilizados. Faziam-nas se1n emprêgo 
de fogo, amolando-as nas pedras do leito fluvial, onde se podiam observar, 
em muitos pontos, as marcas do _ penoso trabalho" ( F. Schaden, 1946 ) . 

4. Vejam-se, a título de confirmação, as considerações de James B. 
Watson sôbre a importância dos isntrumentos de metal na cultura kayová 
( 1952, págs. 63-64 et passim). Entre os Kayová, aliás, o n1achado tem uti
lidade secundária em comparação com o machete, já por causa do tipo de 
vegetação predominante na área. É difícil imaginar um Kayová que não 
tenha sempre o machete à mão. 

5. Herbert Baldus relaciona com isto o problema da "preguiça" dos 
índios semicivilizados em geral, ponderando que a redução das atividades, 
sobretudo masculinas, é, na maioria dos casos, conseqüência direta de dois 
fatôres de mudança pelos quais é responsável a chegada dos brancos: o 
emprêgo de instrumentos de ferro e a cessação do estado de guerra. "Com 
os instrumentos de ferro, o homem consegue hoje em poucas horas o mesmo 
para que, antigamente, necessitava dias e semanas; enquanto que os tra
balhos da mulher não são de maneira alguma influenciados por êles. E desde 
que não existe mais necessidade para o homem de estar sempre pronto para 
a luta contra vizinhos inimigos, ainda mais a divisão de trabalho entre os 



182 ACULTURAÇÃO IND1GENA 

nada, com relação aos brancos, que são os únicos fornecedores 
da cobiçada mercadoria. Dizia o chefe dos Tuparí que "não con
vém matar os brancos, porque do contrário deixarão de trazer-nos 
machados e facas" ( Caspar, 1952, pág. 23). Mas foi precisamente 
<> fascínio do ferro que, depois de uma primeira fase de fartura, 
:afinal acarretou a extinção da tribo, pois os homens ti·:eram de 
:submeter-se às exigências dos seringalistas para dêles obterem as 
ferramentas. ·Por causa do ferro, muitas tribos, como já foi dito, 
tiveram perturbadas as suas relações com grupos vizinhos, e isto 
pela agressividade dos invejosos contra os que por ventura te
nham recebido machados e outros instrumentos das mãos dos 
civilizados. 

vVhiffen (1915, nota à pág. 117) exagera por certo ao afir
mar ~ue "muitas tribos preferem os seus machados líticos aos de 
metal' . Mas é verdade que temos notícias, ainda que raras, de 
tribos tão ciosas de seu isolamento com relação aos brancos, tão 
suspeitosas de tudo quanto diz respeito a nós e a nossa cultura, 
que rejeitam sistemàticamente o que quer que se lhes ofereça, 
inclusive terçados e machados. Assim, Frei Protásio Frikel 
( 1958, págs. 136-137) cita dois grupos bravios da ,Guiana brasi
leira, os Kararáyana e os Wayarikure ( êstes do grupo dialetal dos 
Pianokotó-Tiriyó, da família karíb; aquêles de língua desconhe
cida) , uns e outros lavradores, que recusam ou até destróem tôdas 
as dádivas que se lhes apresentem. Os Wayarikuré receberam 

sexos tornou-se absurda. Em' tais situações culturais perturbadas, os homens 
aparecem niuitas vêzes como indolentes e as mulheres como a única parte 
traba1hadora ou a parte que tem o trabalho mais pesado" (Baldus, 1937, 
pág. 102). Caberia lembrar, neste contexto, que o alcoolismo tão generali
zado entre os índios em vias de aculturação se deve em parte, embora não 
exclusivamente, ao ócio não aproveitado. - Baldus se refere à perda da 
"fôrça vital" de determinadas tribOB, como a dos Karajá, que, pe1a ação dos 
mencionados fatôres;, já foram "privados de sua independência cu]tural" 
( op. cit ., pág. 105), ao passo que outras, como a do' Tapirapé, lograram 
incorporar os instrumentos de ferro ao seu acervo de cultura, sem por isso 
perderem a "fôrça vital", e aumentando mesmo a sua produção econômica 
e as atividades cerimoniais. Para o autor, essa diferença fundamental de 
reação se explicaria pelo fato de os instrumentos de ferro terem entrado na 
cultura tapirapé não diretamente por agentes do mundo civilizado, mas por 
intermédio da tribo vizinha oriental, isto é, pelos Karajá. O ferro, enquanto 
fator iso1ado, não teria, assim, os mesmos efeitos disnômicos como a sua 
conjunção com a situação geral de contacto. Observação semelhante é a 
de Franz Caspar com relação aos Tuparí, que a princípio experimentaram, 
graças à ferramenta novav uma época de fartura e bem-estar geral (Gaspar, 
1952, págs. 24-26; págs. 155-156; 1957, pág. 155). Mas ao mesmo tempo 
Caspar se refere ao tédio que se apoderava dos homens e rapazes, que não 
sabiam como utilizar o lazer que outrora não conheciam (págs. 155-156). 
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certa vez de negros mocambeiros das Guianas espingardas, panos, 
miçangas, terçados e machados. Mais tarde encontraram-se os 
destroços de todos êsses objetos sôbre as pedras da margem de 
um rio. Pergunta Frikel: "Teriam êles agido assim com receio de 
feitiço, transmissão de doenças ou coisa semelhante? Ou ' eria, 
simplesmente, a aversão tradicional a tudo quanto lhes é estra
nho?" Acrescenta que os Tiriyó (mansos) "opinaram que fôra por 
mêdo", informando que mesmo êstes últimos, que já usam ter
çados e machados, ainda hoje não gostam de armas pontiagudas 
de ferro, tais como facas e punhais ( Frikel, loc. cit.). Parece ra
zoável aceitar a hipótese, aventada pelo etnólogo, de que em tudo 
isso se manifesta principalmente o receio de efeitos nefastos de 
qualquer coisa que venha da mão dos civilizados. Afinal, como 
se procura mostrar em outra passagem dêste ensaio, a imagem do 
branco na mente indígena tende a conformar-se, a princípio, antes 
à idéia de um ser de podêres misteriosos, de ordem sobrenatural, 
do que à de um grande técnico. 

Desde o princípio, um dos elementos do equipamento técnico 
dos europeus que mais maravilharam os naturais da terra foi a 
arma de fogo. Já no século dezesseis as espingardas constituíam 
artigos de troca.6 O alto aprêço que lhes dão os indígenas deve-se 
naturalmente em primeiro lugar à sua relativa superioridade na 
caça ·e na guerra. Relativa sobretudo na caça, porque o arco e 
a flecha têm, apesar de tudo, a vantagem de não afugentar 
os animais com o estampido, uina das razões pelas quais muitos 
oontinuam preferindo as armas tradicionais.7 Além disso, a difi
culdade de se proverem regularmente da necessária munição 
obriga-os muitas vêzes a recorrer ao arco e às flechas. 

De modo análogo com o _que se dá com os utensílios de ferrv 
em geral, o desejo de obter armas de fogo e a respectiva mu
nição constitui freqüente estímulo para a aproximação dos índios 
aos brancos. A necessidade constante de renovar a munição co
loca o índio em situação de dependência. O armamento se revela, 
assim, um fator responsável por novos aspectos da constelação 
ecológica, também intertribal, ainda mais porque bandos de sil
vícolas providos de rifles não tardam a desenvolver maior agressi-

6. Hans Staden, por exemplo, informa: "O chefe da canoa em que 
eu estava possuía uma espingarda e um pouco de pólvora; ambas as coisas 
lhe havia1n sido dadas por um francês em troca de pau-brasil. Obrigarain-me 
a atirar com a espingarda contra os que estavam na praia" ( Staden, 1963, 
pág. 53). 

7. Testemunham-no, entre muitos outros, Whiffen ( 1915, pág. 115) 
para os Uit6to, e Boudin ( 1963, págs. 22-23) para os Tenetehára. 
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vidade contra índios inimigos.8 Uma tribo possuidora de carabinas 
sente-se, desde logo, superior aos grupos vizinhos que não as pos· 
suam e, graças à vantagem que ]he confere o armamento, con
segue mais fàcilmente impor-lhes também a vontade nas relações 
económicas intertribais.9 

En1 certas regiões, como no alto Rio Negro, a atração exer
cida pelas carabinas de carregar pela bôca é um dos motivos mais 
importantes pelos quais os índios se submetem ao trabalho nos 
seringais. Nessa área, em que a caça tem apenas papel secundário 
em comparação com a lavoura e em que já não há pràticamente 
encontros armados, a posse de uma ·espingarda é, acima de tudo, 
fator de prestígio individual (Galvão, 1959, pág. 28). Ao que 
parece, a arma de fogo se torna, destarte, um símbolo do homem 
civilizado enquanto modêlo que incita à imitação. Não há dúvida, 
aliás, de que o fato de o índio não possuir espingardas é em nume
rosos casos uma das fontes de seu sentimento de inferioridade 
com relação aos brancos. E não é de admirar, por isso, que essa 
desvantagem lhe tenha fornecido um dos estímulos mais comuns 
para a criação rnítica recente. Tendem muitas trib@s a remontar 
aos prüneiros tempos da humanidade essa difere~ça crucial entre 
índios e civilizados: os antepassados, diante da alternativa de esco
lherem entre arco e flechas, de um lado, e a espingarda, de outro, 
cometeram o êrro irreparável de rejeitar a arma de fogo apenas 
por ser n1ais pesada.10 Adiante voltaremos ao problema. 

A introdução das carabinas na cultura tribal pode revelar-se 
como fator de efeitos secundários de grande alcance na vida da 
sociedade. Não raro, na situação original a caça coletiva aos por
cos do mato, às antas e a outros animais de porte obriga os homens 
8 sujeitar-se a determinadas normas de cooperação, o que natu
ralmente favorece a coesão do grupo todo. Como lembra Murphy 
( 1960, pág. 55), que acentua êste aspecto com referência aos 
Mundurukú, um animal continua, freqüentemente, a correr du
rante horas pelo mato com duas ou três flechas no corpo. Isto 
dificulta, é óbvio, a caça individual com arco e flecha. Por s·eu 
turno, o caçador armado de carabina pode com maior facilidade 
desferir o tiro mortal, dispensando, pois, a ajuda dos companheiros 

8. Um dos casos mais conhecidos é o dos Kayapó setentrionais. A êle 
se refere também Nimtiendajú em seu relatório sôbre os Gorotíre ( 1952 a, 
págs. 430 e 432). 

9. É, por exemplo, o comportamento dos Kaxináwa em face dos Ma
rináwa e Xaranáwa ( cf. Schultz e Chiara, 1955 pág. 196). 

10. Veja-se, a título de exemplo, o mito correspondente dos Tenete- . 
hára, que se narra co1n o seguinte remate: "Tenetehára não sabia, era 
bêsta ... " (Wagley e Galvão, 1961, pág. 188.) 
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na perseguição da prêsa. O uso de armas de fogo vem, assim, ao 
encontro da tendência geral para a individualização econômica 
( cf. também Murphy, op. cit., pág. 158) - um dos traços mais 
constantes de todo o processo aculturativo. 

Esfera cultural sobremaneira sujeita a alterações rápidas é 
a · dos padrões alimentares, na medida em que essas mudanças 
não dependem de transformações mais ou menos radicais no sis
tema de produção econômica, nem acarretam desde logo desvios 
consideráveis da dieta tradicional. Basta percorrer a literatura an
tiga e moderna sôbre qualquer tribo para encontrar inúmeros 
exemplos que o confirmam. Os índios com que teve contacto a 
esquadra de Cabral estabeleceram, por assim dizer, o modêlo 
para os demais. A princípio, rejeitaram as várias comidas que se 
lhes ofereciam. "Não quiseram comer quase nada daquilo; e, se 
alguma coisa provavam, logo a lançavam fora" (Vaz de Ca
minha, em: Cortesão, 1941, pág. 206). Mas já nos dias seguintes 
anota o escrivão da armada urna atitude bem diversa : "Comeram 
tôda a vianda que lhes deram" ( op. cit., pág. 230) . E se no 
primeiro dia "não gostaram nada" do vinho que se lhes trouxera 
(op. cit., pág. 206) , daí a pouco a coisa já é diferente: "Bebiam 
alguns dêles vinho; outros o não podiam beber. Mas parece-me 
que se lho avezarem, o beberão de boa vontade" ( op. cit., pág. 
231). E assim, nas épocas subseqüentes, reiterados testemunhos 
para muitas tribos. aja vista, ainda, a rapidez com que a 
banana e outras plantas de cultivo exóticas se difundiram pelo 
Brasil indígena, alcançando muitos dos rincões mais longínquos 
do sertão, antes mesmo que os índios daquelas paragens viessem 
a saber da existência de homens brancos. 

Para bem compreender o fenômeno, talvez convenha ter em 
mente o fato de que, já pelas condições de adaptação ao am
biente, a maioria das tribos é até certo ponto onívora. Grande 
parte das restrições alimentares, sem dúvida notáveis, são ditadas 
antes por motivos mágicos ou religiosos do que par preferências 
de paladar. E aos alimentos . introduzidos pelo branco não grava 
nenhuma proibição dessa ordem. 

Fatôres vários geram mudanças nos padrões alimentares. A 
transformação ou a destruição dos recursos naturais do habitat a 
que estava adaptado o sistema econômico tribal leva muitos gru
pos a um estado de subnutrição, que lhes reduz sensivelmente a 
resistência às enfermidades a que os expõe o contacto com repre
sentantes do mundo civilizado. Tribos caçadoras viram o seu ter
ritório progressivamente reduzido pelo avanço inexorável do 
branco na exploração de quaisquer riquezas ou pela colonização, 
de modo que a obtenção do alimento básico se tornava cada vez 
mais difícil. Tribos pescadoras tiveram destruída ou muito dimi
nuída a fauna de seus rios pela ação de brancos ou mestiços, 
que usam técnicas de pesca mais "eficientes", inclusive bombas 
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de dinamite. Tribos lavradoras foram expulsas de seus terrenos 
de plantio, ficando à míngua. E nas regiões em que a presença 
dos civilizados se revela menos desastrosa, sempre resulta pelo 
menos a ruptura do equilíbrio original entre a sociedade indígena 
e o mundo ambiente - sem que se Erocurem meios adequados 
ao estabelecimento de um nôvo equilíbrio em têrmos diferentes. 
Na maioria dos casos, a mudança no sistema alimentar representa, 
assim, em primeiro lugar um depauperamento. 

Além das conseqüências imediatas na situação alimentar pro
priamente dita, a perturbação das relações ecológicas com a natu
reza produz com freqüência uma série de manifestações de desor
ganização socíal. Mais grave ainda, do ponto de vista psicológico, 
é a dificuldade de adotar de modo eficiente padrões de subsis
tôncia novos em lugar dos antigos, de sorte que a crise alimentar 
subjetiva, se assim podemos dizer, acarreta problemas mais sérios 
e de efeitos psíquicos talvez mais profundos do que propriamente 
a fome. De mais a mais, para uma tribo de caçaaores, por exem
plo, as lides venatórias não se reduzem a uma simples maneira 
de obter alimentos, mas constituem atividade de tal· modo essen
cial que sem elas a cultura se torna incapaz de oferecer aos seus 
portadores um objetivo de vida. Impedido de caçar, o índio pode 
sentir-se faminto mesmo que tenha o que comer, só por lhe faltar 
a satisfação psicológica do exercício de urna prática tradicional
mente li~ada à sua imagem ideal de personalidade. Do ponto 
de vista da Antropologia aplicada, resulta daí um problema sério 
a partir do momento em que, com a redução do primitivo terri
tório tribal e a conseqüente necessidade de minorar os atritos com 
populações sertanejas ou colônias de imigrantes, não resta outra 
alternativa senão tornar sedentários determinados grupos de vida 
nômade. São bem ilustrativas a êste respeito as observações de 
Jules Henry sôbr·e os Xokléng de Santa Catarina, que até a sua 
oacificação, em 1914, mantinham estado de guerra permanente 
com os colonos alemães do vale do Itajaí. Inveterados caçadores 
e comedores de carne, os Xokléng, confinados afinal a uma re
serva de terras relativamente pequena e compulsoriamente trans
formados em lavradores, abandonavam periodicamente as suas 
roças para, por alguns dias ou semanas, se entregarem à caça. 
Com isso, as colheitas da lavoura naturalmente eram insuficientes. 
Mas não havia como induzir os índios a substituírem uma dieta 
baseada quase que só em proteínas por outra, constituída predo
minantemente de hidratos de carbono. E não bastaria, assinala 
Jules Henry, querer transformá-los em criadores de animais, uma 
vez que a palavra de ordem do criador é preservar, a do caçador 
matar. Assim, o Xokléng não compreendia, nem podia compreen
der, que as reses mandadas ao pôsto pelo govêrno não devessem 
ser logo abatidas (Henry, 1942, págs. 78-79). Só depois de muitos 
anos, à medida que a antiga geração desaparecia, êsses índios 

\ 

I 
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foram adotando atitudes diferentes ante o plantio da terra e a 
criação de animais. Quando estive com êles em 1959, faziam ques
tão de que eu conhecesse as suas roças e pediam com insistência 
que os fotografasse junto com as vacas leiteiras e os animais de 
montaria, que muitos dêles possuíam. Era bem visível que a posse 
de um cavalo e, em especial, de uma vaca leiteira assumira a seus 
olhos um valor simbólico pelo qual se media o prestígio do indi
víduo no contexto da comunidade, como diante dos estranhos. 
E correspondentemente se notavam transformações radicais nos 
padrões de alimentação. 

Uma vez que o convívio mais ou menos permanente com os 
brancos modifica sempre o quadro de referência para a concepção 
da personalidade ideal, que deixa de ser determinado exclusiva
mente pelos padrões originais da tribo, a adoção de hábitos ali
mentares de caboclos e sitiantes tem como um dos estímulos o 
desejo de parecer mais civilizado, assim como se dá com a indu
mentária, a língua e outros elementos que simbolizam um status 
superior. Até o sal pode assumir êsse valor, como observei entre 
os Mbüá-Guaraní de Mangueirinha (Paraná), que se envergo
nhavam ao confessar que comiam os alimentos insossos. E dificil
mente, é notório, um Guaraní ou um Kaingáng admite na pre
sença de um branco que êle come coró ou outra qualquer coisa 
que o civilizado despreze. Nas aldeias do Rio Negro em contacto 
mais amiudad9 com a sociedade cabocla, ao contrário do que 
acontece nas que se encontram mais rio acima, o preparo do 
caxiri de mandioca é feito 'atualmente sem a "mastigação", ou me
lhor, a salivação da massa; a fim de promover a fermentação, 
preferem juntar pedaços de beiju torrado. O processo tradicional 
"é abominado como <porcaria', fazendo os índios questão de anun
ciar seu caxiri como preparado com beiju" (Galvão, 1959, págs. 
26-27) .11 

De modo geral, a aculturação <los grupos lavradores no setor 
da alimentação parece processar-se com relativa rapidez. Vimos 
que novas plantas de cultivo - como, por exemplo, a banana -
não raro se propagam de tribo em tribo antes mesmo que haja 
qualquer contacto direto com representantes da <:ivilização. Be
bidas, entre estas o café, o chimarrão e a aguardente de cana, 
se difundem com facilidade, aliás também, sobretudo essa última, 
em tribos originàriamente caçadoras, como os Botocudos do Espí-

11. Tal como observei entre os Kayová-Guaraní do sul de Mato Grosso, 
que gostam de derramar algumas garrafas de cachaça no côcho de chicha 
para tornar a bebida mais forte, os índios do Rio Negro adicionam às vêzes 
aguardente ("destilada") ou simplesmente álcool ao seu caxiri; algumas 
aldeias possuem mesmo uns arremedos de alambiques, en1 que destilam 
pinga pelo aquecimento de garapa fermentada (Galvão, 1959, pág. 27). 
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rito Santo. O sal cedo se torna uma necessidade; a maior parte 
dos grupos que conheço considera-o um dos mais valiosos pre
sentes que se lhes possa oferecer. O mesmo vale para o açúcar. 
Salvo poucas exceções, o leite não é consumido; quando muito, 
aceitam-no para as crianças de pouca idade. Também encontrei 
Guaraní que faziam criação de galinhas, sem, contudo, aprovei
tare1n os ovos como alimento. Quanto à carne de bovinos e suínos, 
varia bastante a atitude. Tribos há em conflito permanente com 
fazendeiros ou sitiantes por não distinguirem bem entre gado e 
caça, ao passo que outras, como os Karajá, "geralmente desprezam 
a carne dos nossos animais domésticos, corno o boi e o porco" 
( Baldus, 1937, pág. 287). Os Kamayurá, conquanto (devido a 
numerosas restrições alimentares) nilo comam ae ordinário caça 
de pêlo, aceitavam de bom grado salsichas e outras conservas de 
carne que eu lhes oferecia. 

As mudanças do regime alimentar dependem naturalmente 
da agência aculturativa que incide sôbre o grupo. As missões reli
giosas (sobretudo através do refeitório das escolas), os postos do 
Serviço de Proteção ·aos índios e os patrões que empregam índios 
são os principais transmissores dos novos hábitos, tafito no que 
diz respeito à introdução de alimentos antes desconhecidos, quanto 
à sua preparação e ao costume de se observar um horário para 
as refeições. Além de fatôres sociais, como a tendência de imitar 
o branco para aproximar-se de seu status, contribuem para a sua 
implantação também razões de ordem prática, entre outras a de 
facilitar a conservação dos alimentos. Enquanto o uso de sal pa
rece servir mais ao intuito de adubar a comida do que ao de con
servá-la, outras mudanças apontam nessa direção. É o que sugere, 
por exemplo, Eduardo Galvão para as tribos do Rio Negro, onde 
nas aldeias nunca se dispensa o beiju, ao passo que o índio que 
trabalha nos seringais, provàvelmente por influência do colono 
luso e, depois dêle, do caboclo, o substitui pela farinha de man
dioca como alimento exclusivo, muito menos deteriorável do que 
a n1assa de que se faz beiju (Galvão, 1959, pág. 26). 

Um dos traços indígenas que mais ofendem o espírito dos 
europeus é a nudez do silvícola. Como primeira manifestação de 
caridade, o branco que o defronte com boas intenções se vê, por 
isso, levado a dar-lhe peças de roupa, a fim de conformá-lo num 
ponto essencial com a sua imagem do ser humano. Tal foi já a 
reação de Cabral, que mandou entregar uma camisa nova e uma 
carapuça vermelha a cada um dos dois Tupinikín que haviam sido 
levados à sua presença na nau capitânea (Caminha, em: Cortesão, 
1943, pág. 208); a outros também deu camisas (pág. 238), e a 
u1na "mulher môça" "deram um pano com que s·e cobrisse" ( ibi
dern). Mas, da mesma forma como Caminha se impressiona com 
a nudez (e a correspondente "inocência") dos índios, êstes por 
sua parte, não compreendem o sentido da indumentária: os ho-
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mens simplesmente se desfazem dela e a mulher não toma cui
·dado para se cobrir com o pano que lhe deram. Esta primeira 
experiência iria repetir-se inúmeras vêzes na história das relações 
-entre o aborígine e o europeu. 

Se adota o uso da roupa, de ordinário um dos primeiros 
passos da aculturação (nos casos em que desde logo se estabe
lecem relações mais ou menos freqüentes com os civilizados), o 
índio não lhe atribui, no princípio, a função primordial que lhe 
·cabe em nossa cultura. Para alguns, a vestimenta européia não 
passa de um adôrno, talvez mais "bonito" do que os adereços de 
plumas. Só com o tempo é que começam a associar o uso da 
roupa com sentimento de pudor.12 Não há dúvida de que o pri
mitivo aderêço - cordão de cintura, estôjo peniano, tanga etc. -, 
bem como a prática da depilação e a pintura do corpo corres
,pondem por sua vez em certo sentido a um sentimento de pudor 
·ou, melhor, de decência, que, entretanto, não se refere de ma
neira alguma à exposição do corpo nu ou de regiões que nós 
consideramos pudendas. A vergonha de exibir o sexo se desen
volve apenas secundàriamente com a adoção e o uso continuado 
·da roupa européia. Numa fase intermediária se nota com muita 
freqüência o uso simultâneo de peças antigas com calças ou ves
tidos de tipo civilizado,13 o que na maioria dos casos se afigura 
,como expressão concreta de marginalidade cultural. Coexistem 
então, de algum modo, as funções do "adôrno" tradicional14 com 

I 

12. Assim mesmo, não cabe aqui ao pudor o mesmo sentido que n6s 
·damos à palavra. Em todo caso, o comportamento não se liga necessària
mente ao recato que em nossa cultura se considera convir aos assuntos do 
sexo em geral. Entre os Tenetehára, por exemplo, "ao banhar-se em grupo, 
·os homens, até entrar na água, cobrem os órgãos sexuais com as mãos" a 
·em companhia de outros homens não tiram as calças quando atravessam 
um rio ( vVagley e Galvão, 1961, pág. 101); por outro lado, "os adultos não 
·demonstram preocupação em esconder fatos das crianças e qualquer con
versa sôbre o assunto de sexo ~ão é interrompida devido à sua presença" 
(pág. 86). 

13. Entre mulheres mehináku do alto Xingu observei o uso do ulún 
~ob o vestido de chita. Vi também homens ííandéva-guaraní de Jacareí que 
escondiam sob as calças as tradicionais ataduras de cabelo que se levam 
nas panturrilhas. Notei o mesmo entre os Mbüá-Guaraní de Xapec6 (E. 
Schaden, 1962 a, pág. 98). Refere Karl von den Steinen ( 1894, pág. 431) 
que as mulheres paresí usavam a vestimenta brasileira por sôbre a atadura 
abdominal tecida de algodão. Fenômeno análogo é mencionado por Baldus 
com relação a homens e mulheres borôro da missão salesiana de Merúri 
( 1937, págs. 117 e 289-290; 1962 b, págs. 31-32) e às mulheres kara.iá de 
Santa Isabel ( 1948, pág. 149). 

14. Por exemplo, o ulúri das mulheres xinguanas, que pràticamente 
não encobre nada, é sobretudo uma defesa eficiente contra as indiscrições 
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outras, mais recentes, ligadas ao vestuário de pano. As funções 
novas são principalmente de prestígio em face do branco, demons
tração convincente de que o índio já não é .. bicho" na medida 
de antes. Para documentar a sua autoridade perante o visitante 
civilizado, o chefe da aldeia ostenta em presença do estranho 
alguma peça de roupa com que o tenham presenteado, de pre
ferência um velho uniforme do exército.15 

A importância atribuída à roupa varia naturalmente com a 
intensidade dos contactos com a população vizinha e com o grau 
de aculturação. Em grupos relativamente isolados não é de uso 
quotidiano, sendo vestida sômente quando há pessoas estranhas 
na aldeia ou quando os índios vão a um povoado próximo a passeio 
ou para fazer compras.16 Em outros casos, a posse de roupa em 
geral ou de um número maior de peças vem a constituir fator de 
prestígio ou de distinção social entre os membros da oomunidade.17 

Em geral, passa muito tempo até que os padrões correspon
dentes ao uso do vestuário europeu se integrem satisfatoriamente 
na cultura do grupo. O problema mais grave é o da higiene. Uma 
das primeiras conseqüências do hábito de vestir-se costuma ser o 
abandono dos banhos diários. Além disso, custam os 1índios a com
preender a necessidade de lavar a roupa.18 Também não a tiram 
quando apanharam chuva, deixando-a secar no corpo. Essa falta 
de cuidado higiênico agravou em muitos grupos a disseminação 

do sexo masculino: o homen1 não pode, em hipótese alguma, tocar o ulúri, 
sob pena de se tornar panema, isto é, azarento na pesca. 

15. Caspar descreve a cena humorística de sua recepção pelo chefe 
dos Tuparí, que, depois de saudar o visitante de forma rápida e provisória, 
veste-se de calças e camisa, para então cumprimentá-lo oficial e formal
mente, com um abraço e palmadinhas nas costas ( Caspar, 1952, pág. 21). 
- Inversamente, um chefe canela, que se desaviera com Kissenberth, tira 
o traje de gala que vestira para receber dignamente o etnólogo, amarrota-o 
e joga-o num canto, a fim de manifestar o seu despeito (Kissenberth, 1911, 
pág. 50). 

16. Cf ., por exemplo, Schultz, 1950, pág. 51, para os Krahó. 

17. Cf., por exemplo, Wagley e Galvão, 1961, pág. 170, para os Tene
tehára. Com isso aumenta naturalmente também a relação de dependência 
que se estabelece com a população civilizada, pela necessidade de obter 
pano, linha, botões, agulhas e tesouras (ibidem), 

18. Com referência aos Tukáno informa Giacone: "Quando um índio 
ganha um terno de roupa, lava-o antes de usá-lo, e, enquanto fôr nôvo, 
lavá-lo-á muitas vêzes por semana; quando achar que está velho, não o 
lavará mais, e o usará até cair aos pedaços" ( 1949, pág. 55). Na maioria 
dos casos a situação é bem mais desfavorável, pois nem sequer se trata de 
lavar a roupa enquanto nova. 



ACULTURAÇÃO NO PLANO TECNOLÓGICO E DA . .. 191 

de moléstias de tôda sorte, especialmente da tuberculose, como 
ainda recentemente o Dr. Biocca verificou entre as populações do 
Rio Negro. 

É notório que provàvelmente em tôdas as culturas o tipo de 
habitação e a forma de sua disposição em núcleos maiores ou 
menores é até certo ponto uma imagem concreta da respectiva 
organização social. As mudanças que nesta se verifiquem não po
derão, por conseguinte, deixar de refletir-se na arquitetura e na 
planta das aldeias ou cidades. Às tendências gerais da acultu
ração indígena em território brasileiro correspondem, assim, a 
substituição do tipo tradicional do rancho, da casa ou da maloca 
por construções à maneira cabocla, que também já não obedecem 
à disposição ou arranjo segundo o antigo padrão. Ao que tudo 
indica, isso vale sobretudo para os casos em que a mudança na 
construção da casa e na planta da aldeia se processa espontânea
mente e não por imposição de missionários ou outros agentes do 
mundo civilizado. Talvez seja lícito dizer que a medida em que 
se conservam antigos elementos arquitetônicos pode ser tomada, 
na rnaioria das tribos, como índice do grau de resistência à acul
turação em outras esferas da cultura, especialmente no domínio 
das instituições. Há, sem dúvida, casos que poderiam parecer 
excepcionais, como o dos Tukúna, cuja cultura não-material se 
revelou particularmente imune a influências estranhas, ao passo 
que a cultura. material, inclusive no que se refere à habitação, 
cedeu de maneira quase completa aos fatôres inerentes ao con
tacto com os brancos. Exemplos como êste não parecem, entre
tanto, invalidar a regra geral. De qualquer modo, também os 
Tukúna, presos ao sistema de extração da borracha, não podem 
fugir à tendência para a individualização, que êste acarreta. 

Aliás, os missionários católicos, empenhados em inculcar aos 
índios o conceito da família cristã, perceberam bem a difiC!11dade 
de destruir os antigos sistemas de parentesco sem ao mesmo tempo 
abolir, por assim dizer, o seu substrato material. Uma das pri
meiras medidas, por exemplo, tomadas com êsse objetivo pelos 
salesianos após se estabelecerem entre os Borôro, foi a substituição 
da antiga planta da aldeia, concebida segundo a divisão da tribo 
em metades exógamas (um semicírculo para cada metade), por 
uma planta nova, em que pequenas casas de famílias nucleares 
ficassem dispostas numa fila ou em duas alas ao longo de uma 
rua ou então em três lados de uma praça retangular ( cf., por 
exemplo, Baldus, 1937, pág. 278; Drumond, 1963, pág. 43). Assim 
mesmo, segundo informação pessoal de um dos missionários, o 
Pe. Venturelli, o expediente não surtiu o efeito desejado: o de 
romper a antiga estrutura de parentesco e abolir as eorrespon
dentes regras de casamento. Apesar de meio século de catequese 
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cristã, a obediência à lei da exogamia persiste pràticamente iu.al
terada.19 

Foi semelhante também a atitude dos salesianos na região 
do Rio Negro, principalmente do U aupés, onde os Aruák e os 
Tukáno moravam outrora em grandes habitações coletivas, as ma
locas, magníficas construções que abrigavam todo o grupo local 
(em alguns casos até 200 pessoas) e que alcançavam um com
primento de 60 por uma largura de 30 metros (Alves da Silva, 
1962, nota à pág. 17 4). Informa o missionário Alves da Silva que 
data do ano de 1924 a substituição, no U aupés, "das malocas pelas 
casas familiares, e o aparecimento dos pequenos povoados, por 
influência das Missões Salesianas. Presentemente ( 1958) só exis
tem malocas, ou no interno das matas, ou, nas margens do Rio 
U aupés acima de Iutica, e do Tiquié acima de Caruru-Cachotira" 
( op. cit., pág. 57). Ao lado dessa substituição intencional das 
malocas por interferência dos missionários, o mesmo autor admite 
outros fatôres: "o aumento do confôrto dos índios e do instinto 
de propriedade (e até certo ponto é imitação ou mesmo sugestão 
dos civilizados)" (pág. 17 4). Parece, entretanto, que, no caso, 
êsses fatôres começaram a manifestar-se apenas de forma se-
cundária. 20 

/ 
Quando impôsto por vontade alheia, o nôvo tipo de habitação 

é. às vêzes, rejeitado pelo silvícola enquanto não lhe correspon
derem transformações correlatas em outras esferas da cultura, prin
cipalmente na organização social. Entre os Kaingáng do Tibagi, 
Lévi-Strauss observ<Ju "casas de madeira construídas pelo govêrno 

19. Em 1963, numa viagem de estudos à missão borôro de Merúri, 
Thekla Hartmann encontrou ali apenas um casal de indivíduos da mesma 
metade. (Informação pessoal. ) 

1 

20. Em sua viagem de exploração pelo Uaupés, em 1928, o então 
Major Boanerges Lopes de Souza conheceu várias povoações cuja maloca 
havia sido destruída por ordem dos missionários, para em lugar dela se 
construir um grupo de casas pequenas e uma igreja (Lopes de Souza, 
1959, págs. 153, 154 et passim). Em uma das passagens de seu relatório 
de viagem ao Papori, o oficial, entre outras críticas aos salesianos, S'~ refere 
com acrimônia à decadência de certas povoações construídas sob 1t orien· 
tação dos padres: "T ôdas as casas necessitam de grandes reparos e reforma 
completa das coberturas. Algumas estão em ruínas. Quartos escuros, sem 
ar e sem luz, com janelinhas para andorinhas e morcegos! Igreja no fim da 
avenida, do mesmo estilo das outras, sem arte. - Que juízo farão os índio1i 
da obra dos civilizados? Destruir-lhes as malocas cujas construções traduzem 
tôda a grandeza da sua raça, o templo de arte que revive a todo o momento 
os seus antepassados, as suas tradições e onde se realizam as imponente1i 
e sugestivas festas pagãs - para, em troca, obrigá-los a viver em casinhas 
sem confôrto e sem higiene?!" ( op. cít., pág. 144). 
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federal, agrupadas em aldeias de 5 a 10 fogos, à beira dos rios,.. 
Não eram do agrado dos índios, que ou ocupavam somente um 
dos cômodos ( as antigas choças não eram divididas em compar
timentos), ou então a família preferia viver em "alpendres de 
folhagens, colocados ao rés-do-chão", até mesmo "ao lado da 
casa inutilizada" ( Lévi-Strauss, 1935). 21 

Nos exemplos, há pouco menci')nados, das missões salesianas 
entre os Borôro e na bacia do Rio Negro, um dos motivos da 
introdução de um nôvo tipo de morada foi, como vimos, o de 
facilitar a mudança do sistema família!. Em muitos casos, porém, 
o que se observa é o caminho inverso, ou seja, · a substituição da 
habitação maior pela cabana cabocla em conseqüência da redução 
da unidade social básica à simples família elementar. O fenô
meno reflete, pois, a tendência comum para a individualização 
econômica, em geral tanto mais forte quanto as atividades, sobre
tudo extrativas, em que o índio entra como mão-de-obra a ser
viço do branco não se coadunam com quaisquer formas de tra
balho cooperativo. James B. Watson aventa essa explicação para 
o paulatino desaparecimento das antigas moradas de famílias
grandes entre os Kayová para darem lugar a casebres destinados 
a abrigar famílias elementares (J. B. Watson, 1952, pág. 112 et 
passim), cujos chefes têm, cada qual, a sua roça própria e ao 
n1esmo tempo prestam às vêzes serviços de changa em algum erva!. 
Mais ainda do que a extração da erva-mate e de outros produtos, 
a da borracha ,leva à ruptura da família-grande e à dispersão das 
famílias elementares pela necessidade de os homens se espalharem 
individualménte pelas "avenidas" dos seringais; assim, o sistema 
de produção da borracha tem sido caracterizado como fator im
portante do colapso do antigo sistema social (ver Murphy, 1960, 
pág. 188, para os Mundurukú). A partir do momento em que o 
índio se torna seringueiro, a -adoção do rancho caboclo destinado 
ao casal e aos filhos se faz imprescindível. 

Cumpre, porém, ressaltar outro aspecto. Os diferentes tipos 
de malocas ou habitações coletivas de várias dezenas de indiví
duos requerem, para a sua construção, o trabalho cooperativo de 
certo número de homens. Reduzida a unidade de produção e con
sumo ao âmbito da família nuclear, torna-se mais difícil essa con-

21. Em outros casos, copia-se espontâneamente a construção à ma· 
neira cabocla, talvez pelo simples gôsto de imitar o branco. Narra von den 
Steinen que os Bakairí do Culisevo não perderam tempo para em uma d6 
suas aldeias levantar uma casa segundo o modêlo do rancho de cumeeira 
triangular e duas águas que a expedição alemã construíra em seu acampa
mento (Von den Steinen, 1894, págs. 131-132). Isto naturalmente não 
quer dizer que daí por diante tenham deixado de fazer as suas casas da 
acôrdo com o padrão tradicional do alto Xingu. 
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junção de esforços. Já por êste motivo se impõe a morada de 
dimensões menores, que os membros da família nuclear possam 
construir mais fàcilmente sem dependerem da ajuda de outros 
elementos da tribo. A êste respeito, J. B. Watson ( 1952, págs. 
64-65, 84-85, 112), referindo-se aos Kayová, acentua a impor
tância dos utensílios de ferro, principalmente do machado e do 
machete, graças aos quais a construção se apresenta menos pe
nosa. Entre êsses índios, além disso, a mudança do tipo de cons
trução, isto é, a substituição da antiga casa em forma de canoa 
emborcada pela de parede e cobertura distintas, teria sido conse
qüência da adoção de utensílios de ferro ( cf. também V. D. 
Watson, 1955, págs. 235 e 244.) 

' . 

,. 



CAPÍTULO VII 

A Aculturação no Plano 
IJngüístico 

Fato significativo para a maneira pela qual se configuraram 
desde os primeiros dias da Colônia as relações entre indígenas 
e o elemento branco é o de que na América Portuguêsa não se 
originou uma língua franca do tipo, por exemplo, das várias for
mas do "pidgin-English", do "afrikaans" e de criações similares 
encontradas pelo mundo afora. Pela fusão sociocultural do co
lono com o índio da faixa costeira, êste, à medida que ia sendo 
absorvido pela sociedade que se vinha constituindo, lhe foi im
primindo em grande parte as características da vida nativa. Nessa 
sociedade o índio não se conformava a um eventual estrato in
ferior, mas antes perpetuou a sua presença através de intensa 
hibridação cultural e biológica. A bilateralidade do processo acul
turativo não favoreceu a princípio a cultura dos adventícios a 
ponto de facultar a êstes a imposição inconteste de seu idioma, 
ainda que de forma corrupta.: Mais fácil e mais natural era, pelo 
1nenos em vastas regiões da Colônia, a adoção da língua indígena, 
segundo a expressão de Anchieta, "mais usada na costa do Brasil", 
isto é, do Tupinambá. Contribuiu para isso também - talvez em 
grau menor do que de ordinário se admite - a circunstância de os 
jesuítas haverem escolhido êsse idioma como língua de catequese, 
que foi ensinada, inclusive, a catecúmenos de outras tribos e aos 
filhos dos europeus. E é notório que, uma vez firmado o uso cor
rente da Língua Geral Brasílica em certo número de núcleos de 
colonização, sobretudo na área paulista, a expansão foi a seguir 
.ativada pelo movimento das Bandeiras, em grande parte formadas 
de aborígines e mamelucos, como também, especialmente em re
giões setentrionais, pelas extensas migrações de índios de estirpe 
tupí através de territórios ocupados por tribos aloglóticas. 

Se linhas acima se aventou a possibilidade de talvez não caber 
aos missionários o papel preponderante que se lhes costuma atri
buir na difusão da Língua Geral, essa restrição de modo algum 
se pode referir ao Norte, onde de fato foi mais decisivo o uso 
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dessa língua como idioma oficial das missões do Pará e do Ama
zonas. Até o ano de 1727, quando pela Provisão Régia de 12 de 
outubro se proibiu a Língua Geral nas povoações de colonos e até 
nos núcleos mistos, todos os Jesuítas do Brasil tinham a obrigação 
de aprendê-la e de usá-la na catequese. Ao contrário das demais 
partes da Colônia, onde a miscigenação e outros fatôres se asso
ciaram com maior vigor desde os primeiros decênios ao papel 
desempenhado pelos padres da Companhia, a vulgarização do 
Tupí pelo Maranhão, pelo Pará e pelo Amazonas foi obra quase 
exclusiva dos n1issionários. E nesses territórios o idioma assumiu 
importância tal que, no dizer de Friederici ( 1925-1936, vol. II, 
pág. 132), ainda em 1755, portanto algumas décadas depois da 
referida Provisão Régia, o português continuava pràticamente 
desconhecido naquela área, onde, ademais, por essa épaca a colo
nização não tinha passado além de alguns núcleos esparsos. 

Não nos detenhamos, no entanto, com êstes aspectos histó
ricos, que têm sido tratados repetidamente por vários autores.1 

Em todo caso, não deixam de ter interêsse também para a com
preensão de problemas mais recentes. 

O que cumpre assinalar é a importância da Língua Geral, 
conhecida também pelo nome de fíeengatú ("fala boa,,), menos 
como idioma da população lusa (que na Amazônia o empregou 
largamente, mesmo nos centros maiores, até meados do século 
dezenove) do que como instrumento de comunicação usual de 
caboclos e índios, função que em grande parte persiste até os 
nossos dias. Não existe, ao que parece, nenhum mapa da difusão 
atual dessa "língua franca" na Amazônia. Mas ao menos no vale 
do Rio Negro, onde é notório o seu predomínio entre o gentio, 
manifesta-se com nitidez a sua dupla função de não somente 
obliterar a diversidade original entre as tribos silvícolas, como, 
ainda, de constituir ponte de ligação sócio-econômica entre estas 
e a gente cabocla. Assim, a homogeneização cultural parece ali 
vir-se acentuando muito mais do que, por exemplo, na área con
tígua do Rio Branco, onde a Língua Geral pràticamente não se 
difundiu. 

A tal ponto se faz notar o domínio da Língua Geral como 
meio de comunicação entre as tribos daquele território que várias 
ilelas chegaram mesmo a substituir por ela total ou parcialmente 

1. Mencionemos, apenas para exemplificar, alguns dos autores que os 
estudaram: von Martius ( 1867, vol. I, págs. 364-368), Friederici ( 1925-
1936, vol. II, págs. 132-133, 232-233), Sampaio ( 1955, págs. 47-52), Buar
que de Holanda ( 1948, págs. 179-193), Silva Neto ( 1950, págs. 58-86). 
Em muitos outros se encontram dados esparsos sôbre o assunto. Todavia, o 
tema está ainda à espera de alguém que o queira examinar de maneira 
menos sumária. 
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o seu próprio idioma de origem. Além disso "os grupos que se 
encontram nas fronteiras de expansão daquela área e s6 agora 
estão entrando em contacto com a civilização, ao invés de apren
derem o português, estão aprendendo a Língua Geral, porque êste 
é o idioma corrente dos pioneiros que vão ao seu encontro e a 
forma básica de comunicação entre os grupos indígenas" (D. 
Ribeiro, 1957 b, pág. 34). Nisso reside sem dúvida um dos fa
tôres mais decisivos da aculturação dos silvícolas do Rio Negro, 
não à civilização propriamente, mas ao caboclo da região, que 
por sua vez se distancia, através do uso da Língua Geral, do 
forasteiro e do morador das cidades, que usam o português (Gal
vão, 1959, pág. 55). "Idéias e conceitos ou, em têrmos gerais, a 
visão do mundo, do índio e do caboclo, traduzidas nessa lingua
gem comum, porém estranha às fontes originais de impulsão cul
tural, a maloca e o centro urbano, sofrem um processo de refor
mulação e conseqüente emergência do que se poderia considerar 
um ethos regionaf' ( ibideni). Embora não se tenha notícia, por 
enquanto, de qualquer tentativa de se definirem de maneira rela
tivamente precisa as características dêsse "ethos regional", os dados 
disponíveis mostram contudo a progressiva obliteração não so
mente das diferenças originais entre as várias culturas nativas, 
como ainda entre estas e a da população mestiça. O uso comum 
da Língua Geral é apontado, a par da vinculação do índio à 
economia extrativa da região, como responsável pela assimilação 
do aborígine ao elemento caboclo e ao mesmo tempo como fator 
de solidari~dade entre índios e mestiços em oposição aos habi
tantes dos núcleos urbanos. Não pode subsistir, dessa forma, ne
nhuma linha de separação entre a sociedade cabocla e as malocas 
indígenas. Segundo o testemunho de Galvão, isto vale pelo menos 
para as aldeias indígenas do baixo Içana e do Uaupés, onde 
"a maloca está em processo -de franca decomposição e o povoado 
ainda não surgiu da aglutinação de sítios" ( op. cit., pág. 56) .2 

O papel da Língua Geral como dissolvente da barreira entre 
índios e brancos e, por conseguinte, como fator de aculturação 
tem sido apontado também para outras regiões da Amazónia, 
como, por ex~mplo, para o vale do Pindaré (no Maranhão), onde 
os Teneteh:ira, tribo do grupo tupí-guaraní, tiveram nesse idioma 
desde o i.nício um ·elemento favorável à interação sócio-econômica 
com a população vizinha (Galvão em: Wagley e Galvão, 1961, 

2. Essa decomposição da maloca, na medida em que não foi imposta 
pelas missões, é, antes de mais nada, decorrência do fato de o índio se 
entrosar, econômicamente, na órbita das atividades extrativas. Deslocando-se 
de suas aldeias para as margens do Rio Negro, famílias e indivíduos se 
estabelecem aí, à maneira dos cabodos, em sítios isolados, onde fazem as 
suas roças; perdem, assim, os padrões de organização econômica tribal e 
de vida associativa (Galvão, 1959, pág. 20). 
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pág. 11). O entendimento com esta era sobremodo facilitado pelo 
fato de terem os Tenetehára um idioma tribal bastante próximo 
ao Nheengatu. ~ situação análoga à que prevalece entre os Gua~ 
raní do Sul de Mato Grosso e, mais ainda, do vizinho território 
paraguaio, onde é largamente difundido, entre a população rural: 
o "Guaraní do Paraguai", fàcilmente compreendido por quem do
mine algum dos dialetos daqueles índios. Nesses casos não houve 
sequer para o gentio a necessidade de se familiarizar com uma 
língua nova a fim de se entender com a gente estranha e muito 
menos a tendência de substituir, como é freqüente no Rio Negro, 
o seu idioma pelo da população rural. 

Há mais um aspecto importante que distingue a situação Iin
güística da área do Rio Negro de outras em que a Língua Geral 
se difundiu: a concomitância de uma competição entre vários idio
mas nativos no processo de aculturação intertribal. Sé, como 
vimos, em algumas partes dêsse território a fala nativa foi obli
terada pelo uso da Língua Geral - como se deu, por exemplo, 
com os Baníwa do Içana ( cf. Galvão, 1959, págs. 13-14) -, em 
outras essa obliteração decorre da expansão de u:rp dos idiomas 
tribais, especialmente do Tukáno.3 A longa experiência de acul
turação intertribal, favorecida especialmente pela exogamia, deve 
ali ter solapado em grande parte o primitivo etnocentrismo lin
güístico. Ao que tudo indica, os Aruák revelaram em geral maior 
resistência cultural, tendo havido mesmo uma relativa aruakização 
de vários · grupos aloglóticos. No tocante à língua, porém, cabe 
a primazia ao Tukáno, que no Uaupés é hoje o idioma dominante, 
tendo inclusive oposto uma barreira à expansão da Língua Geral, 
esta muito mais difundida no Içana . do que no . U aupés, onde 
dominam os Tukáno (Galvão, op. ci.t., pág. 14). Os Tariâna, por 
exemplo, grupo aruák do U aupés (com uma população de talvez 
mil indivíduos), pràticamente esqueceram a língua dos antepas
sados, havendo mesmo para certos dialetos dificuldade de encon
trar hoje algum informante que ainda o conheça ( cf., p. ex., Alves 
da Silva, 1962, nota à pág. 65 e págs. 118 e 119.) Não está ainda 
bem explicada essa tendência para a tukanização, a que se refe
rem quase todos os etnólogos que trabalharam no Uaupés. Há, 
apenas, indicações bastante vagas e pouco satisfatórias, como a 
seguinte, relativa aos mesmos Tariâna: "Envolvidos geogràfica
mente, como se acham por êstes [pelos Tukáno], e pelas relações 
comerciais e matrimoniais, nota-se que a sua língua tende a desa
parecer, sendo substituída pelo Tukáno" ( op. cit., pág. 119). 
Um fator às vêzes mencionado na literatura é a ação dos missio-

3. Segundo Alves da Silva, 1961, pág. 14, uma língua aruák, a dos 
Siusí, tem a tendência de se generalizar no Rio lçana. A respeito disso 
parece não haver mais informações na literatura. 
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nários salesianos, que ao lado do português ensinam o Tukáno 
em suas escolas, empregando-o regularmente no trato com os re
presentantes das várias tribos. É difícil dizer até que ponto isto 
favoreceu a supremacia dêsse idioma, que de longa data se vinha 
impondo. Darcy Ribeiro ( 1957 b, pág. 33) sugere ter havido a 
"interferência de núcleos civilizados'', sem, no entanto, dar expli
cação mais precisa. Mais decisiva talvez tenha sido a superio
ridade numérica, uma vez que os Tukáno representam o contin
gente mais populoso de silvícolas em tôda a área abrangida pelos 
Rios Uaupés, Tiquié e Papuri.4 

Seria interessante confrontar a situação do Rio Negro com 
a de outras áreas brasileiras em que um idioma nativo assumiu 
o papel de "língua franca" entre grupos de filiação lingüística dife
rente. Entretanto, os dados sôbre êsse aspecto do processo de 
aculturação intertribal são por demais escassos para justificarem 
qualquer análise comparativa. Sabe-se, por exemplo, que o idioma 
dos Kadiwéu chegou a prevalecer até certo ponto em todo o· 
território de influência dêsses Guaikurú ( cf., entre outros, Car
doso de Oliveira, 1960, pág. 36), mas não parece haver infor
mações mais concretas sôbre a situação recíproca das respectivas 
línguas. Da mesma forma, o idioma dos Makuráp do Rio Branco 
(no Território de Rondônia) é apontado como a "língua franca" 
de tribos do Guaporé ou, mais precisamente, do Rio Branco e 
do Rio Colorado ( Caspar, 1957, págs. 146 e 152), mas nada 
consta além dessa informação sumária. Entre populações aborí
gines do Território do Amapá difundiu-se, já en1 princípios do 
século dezenove, o Galibí como idioma intertribal, função que ali 
parece, a s·eguir, ter sido assumida pela Língua Geral Tupí, mais· 
tarde pelo crioulo francês da Guiana e, recentemente, pelo por
tuguês ( cf., por exemplo, Nimuendajú, 1926, págs. 13 e 15, e 
D. Ribeiro, 1957 b, pág. 33.); também a respeito dêste caso não 
encontramos elementos mais consistentes . 

. Mais iJ:nportante para o presente estudo é, porém, o problema 
da situação dos idiomas indígenas em face do português. O que 

4. Para a situação lingüística no Rio Negro é significativa a dificul
dade tida pelo 'Pe. Alcionílio Brüzzi Alves da Silva na organização de sua 
discoteca das línguas dos rios Uaupés, Içana e Cauaburi: "A presente dis
coteca reproduz a pronúncia de 25 idiomas indígenas diferentes, na voz de 
representantes de cada tribo. Como, em geral, os indivíduos informantes 
desconheciam o português, fêz-se mister o emprêgo de um idioma inter
mediârio, conhecido do índio que nos devia dar a palavra da sua língua 
natal. f:sse idioma intermediário foi ordinàriamente o Tukáno entre as 
tribos do Uaupés, Tiquié e Papuri (para obter as palavras Kubewãna, inter
mediário foi o Wanana), ·e o Nheengatú, entre as t·ribos Arwake do Içana , 
e Aiari. Em vários casos não bastou uma língua intermediária." (Alves da 
Silva, 1961, pág. 5). 
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a êste respeito se tem escrito se refere quase tudo à influência 
do tupí na diferenciação da língua portuguêsa no Brasil, assunto 
por certo merecedor de carinhoso estudo, mas, apesar do interêsse 
que se lhe tem dedicado, longe de uma exploração satisfatória. 
Os que o empreenderam eram em sua maioria amadores sem a 
necessária formação lingüística e antropológica. Cumpriria, pois, 
retomá-lo com a aplicação de métodos modernos e estender o 
exame a problemas afins, até hoje inteiramente negligenciados. 
O estudo, por exemplo, da maneira pela qual os representantes 
de diferentes tribos indígenas amoldam o vernáculo aos seus pró
prios padrões idiomáticos - isto é, às respectivas peculiaridades 
fonéticas, morfológicas e sintáticas .....: e, por outro lado, o levan
tamento de têrmos portuguêses incorporados ao vocabulário na
tivo proporcionariam elementos valiosos para a compreensão do 
processo de aculturação lingüística. 

O bilingüismo - quer com o uso de uma "língua franca", 
quer não - é sem dúvida por si só um fenómeno aculturativo, 
mas a sua importância fundamental reside na sua função de fator 
de mudanças culturais subseqüentes. A diversidade de idiomas 
é talvez a barreira mais decisiva que se interpõe entre os grupos 
tribais e os representantes do mundo civilizado. Antes que se 
remova êsse empecilho, as transformações da cultura não podem 
ser senão superficiais, salvo, por exemplo, no caso de um depau
peramento ou de uma crise cultural provocados por uma consi
derável redução demográfica produzida em nível de simples in
teração ecológica. Mas, uma vez iniciada a fase de bilingüismo, 
na maioria dos grupos êste se generaliza em ritmo crescente, 
sobretudo quando as circunstâncias favorecem uma intensificação 
das relações no plano económico através do aproveitamento do 
silvícola como mão-de-obra em fazendas ou em indústrias extra
tivas. Assim, o bilingüismo vai-se impondo como nôvo aspecto da 
situação interétnica, e os seus efeitos não tardam a invadir todos 
os · setores do sistema cultural. Ao mesmo tempo facilita os casa
mentos mistos e, com êles, a destribalização. Não deixa, porém, 
de haver um certo número de populações do Nordeste brasileiro, 
como os Pankararú, os Xokó, os Xukurú, os Pakarará, os Wakoná 
e os Uamué (citados por D. Ribeiro, 1957 b, pág. 33), que, tendo 
mesmo ultrapassado a fase de bilingüismo e substituído o uso de 
seu idioma nativo pelo do vernáculo, conservam ainda muita coisa 
da cultura tribal, o suficiente pelo menos para continuarem im
buídos de sua consciência étnica e de se reconhecerem, para todos 
os efeitos, como grupos distintos da sociedade sertaneja que há 
muito os envolveu. 

Em outros casos, o português pode a princípio assumir o 
papel de "língua franca" para grupos de diferente filiação lin
güística, vindo depois, em gerações subseqüentes, a substituir-se 
aos respectivos idiomas nativos. Foi o que se deu na aldeia de 
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Lalima, no Sul de Mato Grosso, onde tiveram de conviver, num 
mesmo pôsto do Serviço de Proteção aos índios, representantes de 
língua guaikurú com outros, de língua terêna. "Nessas circuns
tâncias, a geração mais nova, constituída em parte por filhos de 
casais mistos, nem chegou a aprender as línguas dos pais" ( D. Ri
beiro, ibidem). 

Trata-se, porém, de exemplos relativamente raros, em que se 
verificou a interferência de condições específicas. Na maioria dos 
casos, o abandono do idioma tribal decorre de longa e intensa 
interação com a sociedade cabocla. Mas em regra a língua nativa 
consegue subsistir enquanto o grupo conserva coesão suficiente 
para se afirmar como tal. A competição entre o velho idioma e 
o português se prolonga, assim, por tôdas as fases do processo 
aculturativo. Instala-se no momento em que as relações eco
nómicas com a população vizinha se tornam menos esporádicas. 
E desde logo se nota, de ordinário, uma reação diferente de acôrdo 
com o sexo. O homem, que trabalha para o patrão branco, reco
nhece o valor utilitário do vernáculo e, além disso, encontra no 
domínio dêste um fator de prestígio perante estranhos e também 
no seio da própria comunidade. Mais ainda, no afã de elevar o 
seu status perante o branco, o trabalhador índio que permanece 
por longo tempo em fazendas tende aos poucos a manifestar relu
tância em falar a língua materna, e quando nela se lhe dirige a 
palavra, responde em português. Foi o que observei entre Kayová 
mais ou menos destribalizados do Sul de Mato Grosso. Por seu 
turno, as mulheres, mais confinadas ao âmbito da aldeia, levam, 
é óbvio, mais tempo para aprender o português. A sua língua é 
a dos antepassados,5 que transmitem aos filhos. Mas há mais um 
fator de grande importância para a perpetuação do idioma nativo: 
o valor emocional que lhe inere. Enquanto o domínio do por
tuguês é por muito tempo ~apenas relativo e precário, a língua 
da tribo persiste como o único instrumento adequado à expressão 
perfeita dos sentimentos e das idéias. 6 

5. Para os Kayová de Taquapiri (Sul de Mato Grosso), veja-se o 
testemunho de J. B. Watson ( 1952, pág. 62). Embora alguns homens fa. 
lassem relativamente bem o português (ao passo que muitos o ignoravam 
de todo ), não havia ali nenhuma mulher que conhecesse o português ou o 
espanhol, salvo algumas palavras isoladas, em sua maioria adotadas junta
mente com os respectivos elementos culturais. O autor acrescenta numa 
nota de rodapé: "A mesma diferença aculturacional entre homens e mu
lheres pode não ser em tôda parte tão grande como entre os Kayová, mas 
a condição vale de maneira geral." 

6. Entre os kotyhú (versos sentimentais e em geral improvisados que 
se cantam nas festas de chicha) dos Kayová-Guaraní do Pôsto Indígena 
Benjamim Constant foi registrado um que dizia apenas isto "Or~roiiõgatú 

avá fie' e, he'í." Em português: "Nós guardamos nossa língua, diz-se." O 
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O estudo das transformações sofridas pelos idiomas tribais no 
contexto aculturativo geral ainda está .por fazer. Somente para o 
caso dos Terêna temos uma análise da perda vocabular provocada 
pela situação de contacto. Kietzman ( 1958) conseguiu mostrar 
como a língua dessa tribo, em seu estado atual, reflete "direta
mente a dizimação da cultura indígena, com a perda de traços 
típicos terêna, por fôrça de um teor de vida que a civilização vai 
sufocando" (pág. 20). Paralelamente cumpriria investigar a ma
neira pela qual o vernáculo afeta os idiomas nativos, como tam
bém a seleção dos vocábulos que a êles se incorporam e as mu
danças (especialmente semânticas) a que estão sujeitos os ele-
mentos de origem estranha. . 

Se, como diz Kietzman ( 1959, pág. 109), "a aculturação, no 
nível cultural, depende do contacto lingüístico e, muitas vêzes, 
depende dum tipo de adaptação lingüística entre os povos", inver
samente as tendências da adaptação-·no nível da língua são tam
bém condicionadas, como êle próprio mostrou para os Terêna, 
pelas que se manifestam na dinâmica do processo aculturativo. 
Essa reciprocidade de causas e efeitos constitui assunto que infe
lizmente, por falta de dados, não pode ainda ser discutido. 

Tampouco estamos em condições de dizer algo de mais pre
ciso sôbre as tendências de transformação das línguas nativas que 
se influenciam mutuamente nas situações de aculturação intertri
bal. Circunstâncias há que favorecem o aparecimento de idiomas 
mistos. Não parece, aliás, ser fenómeno raro, se tomamos em con
sideração, por exemplo, a classificação das línguas indígenas do 
Brasil elaborada por Loukotka ( 1939). Em outros casos, igual
mente numerosos, os efeitos do contágio se manifestam por sin1-
ples intrusões. Numa área poliglótica como a do alto Xingu, as 
várias línguas subsistem lado a lado, sem que se tenha registrado 
tendência nítida de umas se expandirem a ponto de tomarem o 
lugar de outras. Nem por isso tôdas mantêm a sua original pureza. 
A julgar pelos escassos informes disponíveis, uma das tribos xin
guanas, a dos Kamayurá, se destacaria do conjunto por ter feito 
passar um número maior de elementos lexicais para o vocabulário 
de outras. Além disso, a maioria dos indivíduos bilíngües e poli
glotas da área, e não são poucos, fala o Kamayurá como uma de 

"poeta" tomara, sem dúvida, consciência do fato de que a perda do idioma 
nativo seria também a de outros valores da cultura. Procurava talvez estig
matizar os representantes da nova geração, que em parte começam a de
monstrar certa preferência pelo uso do português. - De modo geral, porém, 
a persistência da língua dos antepassados, também entre os Kayová, não 
é menos acentuada entre os jovens, apesar do prazer que alguns têm no uso 
do vernáculo. - Para os Kaingáng de Palmas, por ex., veja-se Loureiro 
Fernandes, 1941, pág. 207. 

I 
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suas línguas. Sôbre as causas dêsses fenômenos estamos mal infor
mados. Poder-se-ia aventar a hipótese de que a suposta tendência 
das tribos tupí-guaraní a imporem a outras o seu idioma não 
teria, no alto Xingu, chegado a tornar-se efetiva por ir de encontro 
ao acentuado etnocentrisroo característico de todos os grupos que 
ali convivem. 

I 
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CAPÍTULO VIII 

Fenômenos e Tendências da 
Aculturação na Arte 

Interessante é observar a maneira pela qual o estilo de repre
sentação gráfica entre os indígenas se transforma em conseqüência 
do contacto com o mundo civilizado, quer pela escolha de novos 
motivos decorrentes de novas situações de estímulo, quer pela 
forma diversa de se resolver o problema da comunicação no plano 
das soluções técnicas. 

Max Schmidt ( 1905, págs. 327-328, 329) foi quem chamou 
a atenção para o fato de que nos Bakairí, conhecidos pelo gôsto 
que têm tradicionalmente na atividade pictórica, a influência se 
faz notar desde logo por um interêsse maior pela representação 
de cunho n_aturalista. Se originàriamente davam preferência, em 
sua arte decorativa, aos padrões do meréxu e do ulúri, o que passa 
a seduzi-los depois é antes o retrato do homem e dos animais, 
notando-se mesmo que não tardam a fazer a distinção entre face 
e perfil. Também não se contentam, como dantes, com a indicação 
sumária dos principais traços característicos; ao invés, tratam de 
elaborar a imagem, tal qual a vêem, sugerindo mesmo por som
breamento a plástica da figura. Observa Max Schmidt que tal 
maneira de desenhar, representando uma fase de transição, se 
registra análoga entre outros índios (menciona os Guató), com 
cujos produtos de arte a semelhança é muito maior do qu9 com 
os dos companheiios da própria tribo ainda não expostos ao 
.contacto com a civilização. 

Georg Hoeltje ( 1953), estudando a natureza dessa transfor
mação, e tomando como exemplo desenhos de índios Kayová
Guaraní do Sul de Mato Grosso, acentua a perda de qualidade 
do ponto de vista do crítico de arte. As produções se tornam 
menos expressivas - talvez pela sobrecarga de pormenores -, 
sendo que artista e espectador já não conseguem distinguir entre 
o essencial e o acidental ou acessório. De qualquer forma, os 
desenhos se tomam mais grosseiros, uma espécie de "enfermi
dade'', diz Hoeltje, que parece atacar a atividade artística do pri-
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mitivo ao defrontar com o mundo civilizado. Qual a causa 
dêsse fenômeno? Poss1velmente, lembra o autor, um reflexo de 
mudanças gerais da cultura: a mentalidade plástica, "escultória", 
de quem confecciona um machado de pedra cede lugar à do 
"mecânico", do "instalador", do "engenheiro", que tem o seu lugar 
num universo técnico de máquinas e de peças. Desenhando o 
urubu, o menino kayová, que outrora o concebia como um todo, 
representa-o agora como portador de asas rígidas como as do 
avião, constituído de peças. Perde-se a naturalidade do movi
mento fugaz, que se espelha tão significantemente nos desenhos 
- embora toscos - colhidos por Koch-Grünberg. O menino kayová, 
para desenhar um caminhão, o faz, · por assim dizer, "desmon
tando-o." - À visão intuitiva, apanágio do caçador, segundo 
Hoeltje, substitui-se a do técnico, que integra soluções parciais 
para dominar um problema mais complexo. 

Vejamos· agora um caso bem diferente. Uma das tribos mais 
famosas pela atividade artística é a dos Kadiwéu, do Sul de Mato 
Grosso. O desenvolvimento de sua arte ornamental - exceção feita 
para alguns grupos tribais extintos do norte, conhecidos somente ' 
por testemunho pré-histórico - é, sem dúvida, o mais notável 
alcançado por um grupo indígena do Brasil. O sen~o artístico dos 
Kadiwéu se manifesta, ainda, em trabalhos plásticos, especial
mente na cerâmica e em entalhes de madeira, em trançados e 
tecidos, como em artefatos de metal e de outros materiais. Como 
setor predominante se destacam, porém, a tatuagem e a pintura 
ornamental do corpo e, por extensão, dos mais variados objetos 
de uso. A impressionante riqueza de padrões geométricos, profu
samente documentada nas obras de Boggiani ( 1945) e D. Ribeiro 
( 1951), só encontra explicação satisfatória na estrutura social da 
tribo, que, estratificada em senhores e escravos, proporcionou ao 
elemento feminino da classe superior o lazer necessário para un1 
verdadeiro culto à arte. Assim como a personalidade cultural mas
culina se concretiza, antes de mais nada, no ideal do herói guer
reiro, a feminina encontra a sua realização na figura da artista. 
Com a pacificação ·e a decadência da tribo, os homens perderam 
as bases sociais do valor determinante de sua cultura, ao passo 
que as mulheres puderam perpetuar, se bem que em grau redu
zido, a expressão de seu senso artístico na arte ornamental ( cf. 
D. Ribeiro, op. cit., págs. 153-154). Para os homens, a produção 
artística tem significação secundária. Além disso, orienta-se em 
sentido diferente. A arte da tribo, segundo D. Ribeiro, "se mani
festa em dois estilos principais bem definidos: um geométrico, 
formal, abstrato, sem qualquer esfôrço de representação, é o estilo 
da pintura decorativa de que se ocupam as mulheres: o outro é 
figurativo~ tem sempre urpa intenção de retratar e ·nêle os ele
mentos formais são relegados a um pape] modesto; a êste se 
dedicam os homens" ( ap. cit., pág. 154). lf!teiramente isenta da 
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"preocupação de representar, ou mesmo simbolizar", a arte femi
nina "ambiciona embelezar as superfícies a que se aplica e nisto 
alcança resultados surpreendentes" (ibidem). Essa dicotomia dos 
estilos se manifesta já nos desenhos infantis colhidos pelo mesmo 
etnólogo: "nas crianças a sociedade começa a modelar os futuros 
artistas, as decoradoras formalistas e os entalhadores naturalistas" 
(pág. 155). 

Os padrões ornamentais executam-se, como foi dito, não so
mente no corpo humano, corrio também nas superfícies de tôda 
espécie de objetos. Dentre êstes convém salientar os artefatos de 
cerâmica, decorados por técnica de impressão e subseqüente apli
cação de tintas. Mas também couros de boi, abanicos de fôlha 
de carandá e outras peças ostentam os mesmos desenhos comple
xos, sempre abstratos e geométricos, sujeitos a um número ilimi
tado de variações, embora obedecendo todos a um estilo incon
fundível. Quanto à cerâmica, tem-se notado patente discrepância 
entre o caráter rudimentar da modelagem e o requinte com que 
se adornam as superfícies. De onde a hipótese, também aceita por 
D. Ribeiro ( op. cit., págs. 168, 171 et passim), de se tratar de 
utilização secundária de uma arte desenvolvida primordialmente 
para embelezar o corpo. E é uma arte solidamente assentada em 
suas bases estilísticas - hermética, por assim dizer -, que se re
velou imune a possíveis influências no sentido da representação 
figurativa. Esta se limtia quase sempre, ainda nos dias atuais, 
aos artefatos de produção masculina (trabalhos de entalhe em 
madeira ou chifre, moldagem em barro ou cêra). Se, uma vez ou 
outra, as mulheres produzem trabalhos figurativos, tal não se dá 
por uma substituição ou sequer transformação dos padrões deco
rativos, mas, em campo diverso, pela _produção de modelagens de 
cunho realista ( p. ex., cerâmica ornitomorfa) ou de estilizações 
em alto-relêvo, principalmente em seus artefatos de olaria ( cf. 
D. Ribeiro, op. cit., pág. 175). 

Como explicar a t~nacidade com que a arte ornamental ka
diwéu resiste à tendência, observada em outras culturas indígenas, 
a dar às produções estéticas um caráter cada vez mais naturalista 
e realista em virtude da ação de fatôres por certo ainda mal defi
nidos, mas em todo caso inerentes ao processo aculturativo? A 
arte decorativa dos Kadiwéu poderia, ao que parece, antes extin
guir-se pela perda de suas funções do que assumir um cunho 
talvez mais concorde com uma nova mentalidade. Dos tempos 
de Boggiani aos nossos dias houve, na ornamentação da cerâmica, 
apenas decadência no esmêro com que se executam os desenhos. 
"Nas peças mais recentes é manifesta a disparidade entre a con
cepção do desenho ornamental, tantas vêzes primorosa, e sua rea
lização pobre, titubeante" ( D. Ribeiro, op. cit., pág. 170). O estilo 
é, porém, o mesmo de antes .. Também a pintura do corpo, cada 
vez mais rara, por não se coadunar com o uso das roupas e por 
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esbarrar com novos conceitos (ou preconceitos), obedece ainda 
rigorosamente ao estilo antigo nos casos em que ocorre (pintura 
do rosto em dias de festa). - As profundas transformações que se· 
deram na sociedade e na cultura dos Kadiwéu atingiram em cheio. 
o mundo masculino, principalmente pela eliminação da guerra e, 
em conseqüência disso, da escravidão. Não há dúvida de que· 
as mudanças havidas no mundo feminino foram, por sua vez, 
consideráveis, com a diferença, porém, de não terem destruído· 
as cn:ndições para a realização do ideal de personalidade das mu-· 
lheres. A artista continua sendo, como o foi desde sempre, a~ 
expressão dêste ideal. Se à pintura do corpo já não cabe a impor
tância de antes, pela perda, inclusive~ de sua função de distinguir 
as classes sociais, a arte ornamental não deixa de ter aplicação, 
constante em outros campos, sobretudo na cerâmica. Pelo seu valor 
comercial, esta, aliás, experimentou antes incremento do que di
minuição. Assim, a atividade artística das mulheres sobrevive com· 
grande vigor a despeito das mudanças ocorridas em outras esferas 
da cultura. E se persiste com as mesma.:; concepções de belo, ist<> 
talvez seja indício de que a personalidade feminina mantém ainda 
pelo menos parte dos traços essenciais de sua antiga estrutura.1 

Além disso, a vitalidade do estilo tradicional é hoje favorecida 
pelo fato de a arte das mulheres se ter tornado "b maior motivo 
de orgulho tribal" ( D. Ribeiro, op. cit., pág. 157) , ou seja, pelo· 
valor que se lhe atribui como símbolo de distinção étnica. 

Quando falamos em mudanças no setor das manifestações. 
artísticas, é necessário distingui-las não somente quanto ao gênero· 
de arte a que pertencem, mas em particular no tocante à função 
que lhes cabe ou cabia na cultura da tribo. Na arte ornamental, 
por exemplo, é de importância saber se é utilizada para o adôrno
de quaisquer objetos de uso ou para embelezar o próprio corpo. 
Neste último caso acrescenta-se à simples expressão estética uma 
dimensão psicológica de grande alcance, um significado que pode 
ser, entre outras coisas, o de representar um determinado perso
nagem da mitologia (nas danças religiosas, por exemplo) ou o 
de concretizar a imagem ideal da figura humana (a do membro 
da tribo simplesmente, a do guerreiro etc.), tal como concebida 

1. A Claude Lévi-Strauss devemos uma análise perspicaz da arte de
corativa kadiwéu em têrmos da estrutura social ( Lévi-Strauss, 1955, págs. 
196-203). Uma interpretação não menos engenhosa de alguns aspectos d() 
estilo nô-Ia dá o mesmo autor num trabalho sôbre "O desdobramento da 
representação nas artes da Ásia e da América" ( Lévi-Strauss, 1958, págs. 
269-294). - Quanto à persistência do costume da pintura corporal entre as 
mulheres kadiwéu, Lévi-Strauss a explica por motivos de ordem erótica: 
as pinturas da face e do corpo reforçam e simbolizam a atração sexual do. 
elemento feminino da tribo ( 1955, págs. 194). 
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nos moldes da cultura da sociedade. Pode então, em certos casos, 
vir a ter a função de simbolizar a identidade tribal em face dos 
estranhos, da mesma forma como a adoção da indumentária dos 
brancos representa muitas vêzes o desejo de identificar-se com 
êstes. Aliás, o uso de roupas leva ao rápido declínio dos adornos 
do corpo, quer se trate de enfeites de penas, quer de pintura, de 
tatuagem ou de outra modalidade qualquer. Os adereços e as 
pinturas, outrora usados amiudada ou mesmo diàriamente, pas
sam então a ter emprêgo apenas em circunstâncias excepcionais, 
em grandes ocasiões festivas, até afinal desaparecerem de todo. 
Darcy e Berta Ribeiro, em seu estudo sôbre a arte plumária dos 
Kaapór (Urubus, do Maranhão), acentuaram precisamente êste 
fato, lembrando que tribos em que essa arte era altamente de
senvolvida, como os Guajajára, os Apiaká, os Mundurukú, hoje 
nem sequer se lembram dela ou, quando muito, a retêm de forma 
extraordinàriamente empobrecida. Os próprios Kaapór, pacifica
dos há poucos decênios somente, e de modo geral ainda deten
tores dos valores centrais de sua cultura, começam a enveredar 
por êsse caminho à medida que se faz sentir a atração que sôbre 
êles exerce o mundo dos brancos. "No esfôrço para diminuir a 
distância que os separa da sociedade domi~ante e para nela in
tegrar-se, os índios aprendem a ver a si mesmos com os olhos do 
sertanejo. Então, tudo que antes era motivo de orgulho tribal, ou 
era simbólico de sua singularidade de povo, passa a funcionar 
como estigma, dentro de uma condição tribal agora tornada infa
mante ou indesejável. - A plumária como a própria visualização 
da individualidade tribal, como instrumento de auto-afirmação 
fundamentado na mitologia e assentado nas disposições emocio
nais mais profundas, é atingida em cheio" ( D. e B. Ribeiro, 1957, 
págs. 81-82). Numa trib0 como a dos Kaapór, em que, segundo 
o testemunho dos mesmos ' autores, a posse de b~las peças de 
plumária é uma das principais fontes de prestígio e de distinção 
social, a decadência dessa arte não pode deixar de refletir-se 
profundamente em todo o sistema da cultura. 

Outra tribo conhecida pela originalidade de sua arte é a dos 
Karajá, do Araguaia. Merecem especial menção os seus artefatos 
de plumas, o desenho, ornamental e as bonecas de barro ( litxikó). 
Durante muito tempo a atividade artística dêsses índios parece 
não ter sofrido grandes alterações. Referindo-se à viagem que fêz 
ao Araguaia em 1935, quando estêve em contacto com Karajá e 
Tapirapé, Baldus informa não ter notado "influência dos brancos 
nas manifestações artísticas de ambas as tribos" ( Baldus, 1937, 
pág. 291). Mas daí a doze anos, em 1947, encontrou a situação 
bastante modificada: as máscaras de dança já não eram obras 
de arte esteticamente compostas de mosaicos de plumas, mas tra
balhos mal feitos, com as penas em grande parte substituídas por 
farrapos de chita de várias côres ( Baldus, 1949, pág. 891). Essa 
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decadência dos artefatos de plumas é tenômeno comum em tôdas 
as tribos que mantêm contacto prolongado com a civilização. 
Relaciona-se de maneira geral com a perda das técnicas nativas 
que acompanha o processo aculturativo. Em certos casos é devida 
também à escassez do material em virtude da destruição das aves 
pelos sitiantes brancos. Pedaços de pano e penas de galinha tin
gidas de anilina fazem então as vêzes da bela plun1agem das aves 
·silvestres. 

Ao contrário do que se dá com os Kadiwéu, o desenho orna
mental não é, entre os Karajá, apanágio das mulheres. Segundo 
Krause, os homens teriam nesta tribo aptidões artísticas superiores 
às das mulheres: além disso, divergem os padrões decorativos usa
dos pelos representantes de um e outro sexo ( Krause, 1911, págs. 
3 e 23). Convidados os índios a desenharem no livro de anotações 
do etnólogo, somente os homens se dispuseram a fazê-lo; pouco 
se interessavam, porém, pelo desenlio figurativo, preferindo a re
produção de paàrões . ornamentais. Quanto às mulheres, que são 
boas ceramistas, informa Krause terem passado, por influência 
brasileira, a decorar os seus artefatos de olaria com orna1nentos 
inteiramente estranhos, "provàvelmente tomados aós brasileiros" 
(pág. 23). Cachimbos de barro e tigelas, estas des~inadas à venda, 
imitam artefatos do mundo civilizado; junto com os objetos, a 
oleira karajá teria adotado os respectivos ornamentos (pág. 29). 
Tudo isso parece indicar que o estilo da arte decorativa karajá, 
pelo menos entre as mulheres, não chegou a fixar os seus carac
teres essenciais, sendo por isso mais vulnerável a estímulos estra
nhos do que o estilo correspondente dos Kadiwéu. 

Artefatos cobiçados pelos turistas, as bonecas de barro, que 
antigamente eram simples brinquedos de criança, tornaram-se im
portante artigo de comércio para os Karajá. Mas como os com
pradores em geral não avaliam os objetos com critério etnográfico, 
as artistas da tribo tiveram de adaptar a mercadoria às exigên
cias do m·ercado. Se outrora os litxikó eram de cêra ou de barro 
cru, neste caso com a cabeleira de cêra, hoje são em grande parte 
de barro cozido, os cabelos pintados com tinta preta. Oferecem 
assim maior resistência para o transporte. Além disso, os homens, 
por seu turno, as entalham em madeira. A transformação mais 
importante ocorreu, porém, no estilo e nos motivos representados. 
"As antigas bonecas, de formas globulares e rotundas, ganharam 
esbelteza e, insensi.velmente, passaram a conformar-se ao gôsto 
dos compradores ou à livre fantasia das índias. Ainda se pode 
reconhecer uma boneca carajá entre milhares, tal é o vigor do 
estilo tribal. Mas, para falar em nossa linguagem, elas passaram 
de um estilo clássico, academizado pela estreiteza dos cânones que 
obrigavam cada oleira a modelar suas peças segundo um padrão 
único, a um estilo modernista e fantasioso, que lhes permite re
tratar em barro cenas da vida diária e até mesmo seus ideais" 



FENôMENOS E TEND~NCIAS DA ACULTURAÇÃO . . . 211 

(D. Ribeiro, 1959, pág. 68). Estas palavras exprimem bastante 
bem o sentido geral em que se processa a mudança de estilo. 

Aliás, a aceitação de motivos novos sugeridos pelo contacto 
com os brancos iniciou-se há muito tempo. Em 1888, Ehrenreich 
viu entre os Karajá bonequinhas muito tôscas de cêra como cari
caturas de soldados brasileiros; pedaços de pano azuis e verme
lhos representavam o uniforme ( Ehrenreich, 1891 a, pág. 26). 
Já nessa época os índios ofereciam as bonecas aos viajantes. 
Krause, cuja viagem data de 1908, descreve a figura de um cava
lheiro (moldada em cêra, por un1 rapaz) que se distingue por 
notável concepção naturalista ( Kraus·e, 1911, págs. 11-12). Trata
se, porém, de manifestações apenas esporádicas de um tipo de 
representação que só em dias mais recentes haveria de tomar maior 
impulso, concomitantemente com a aceitação parcial de novas 
concepções estéticas. 

Castro Faria ( 1955, pág. 37 4) situa o início da nova fase 
no ano de 1945. Segundo êle, a inovação revolucionária foi a 
substituição de figuras isoladas, sempre em pé, por grupos cênicos 
de variada composição, que representam, com grande realismo, 
situações concretas da existência tribal, particularmente da vida 
econômica; surgem, asshn, personagens sentados e, às vêzes, a 
reunião de várias figuras num só bloco. Embora atendo-se no 
fundo a certos cânones antigos, a arte plástica entra numa fase 
de livre experimentação, reveladora de um "dinamismo inquieto" 
que o autor acredita "refletir talvez a luta crescente entre a con
formidade integral com formas tradicionais e o desejo de corres
ponder às exigências de novas formas de cultura impostas por 
contactos cada vez mais freqüentes com a civilização" (ibidem). 

A antiga boneca dos Karajá se conforma aos cânones de um 
estilo convencional de cunho simbólico, no qual não havia maior in
terêsse em representar os pormenores anatómicos da figura humana 
ou ·em respeitar as proporções do corpo. Mais importante era des
tacar certos elementos tidos como essenciais e expressivos, entre 
êles a pintura e os adereços· distintivos de sexo e idade. A carac
terística principal era o exagêro das nádegas e das coxas, ao 
passo que as pernas, os braços e os pormenores do rosto eram ou 
indicados de maneira sumária ou até omitidos. Já a boneca mo
derna obedece a uma concepção mais naturalista e realista da 
forma humana (e também de animais), observando-se variáveis 
combinações entre traços do estilo antigo e as tendências indi
viduais de cada uma das artistas. Em parte, a nova orientação, a 
princípio imposta pelo gôsto dos compradores, parece estar trans
formando aos poucos o senso estético das mulheres, sem no en
tanto produzir ainda uma quebra da tradição. Pois é curioso 
notar que, apesar de tudo, não desapareceram as bonecas de tipo 
antigo. E as próprias meninas, quando as fazem, seguem sempre 
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o padrão tradicional. As de tipo moderno são obra de mulheres 
casadas, que produzem para o mercado ( cf. Fénelon Costa, 1959). 

Talvez seja cabível concluir daí que a olaria karajá, em que 
pêse à revolução que vem atravessando, se afigura no fundo, como 
testemunho do conservantismo cultural que distingue os Karajá. 
Diga-se de passagem que, segundo Fénelon ( op. cit., pág. 64), 
a tendência para a representação realista se manifesta somente em 
uma das aldeias, Santa Isabel, onde é maior a comercialização. 
Tal como ocorre com a arte decorativa das mulheres kadiwéu, as 
bonecas karajá parecem indicar que a estrutura da personalidade, 
pelo menos a do elemento feminino, ainda se conforma, no plano 
do senso estético, ao ethos da cultura tribal. Por enquanto, a arte 
realista seria, antes de mais nada, uma concessão a interêsses de 
ordem econômica. 

I 



CAPÍTULO IX 

Reflexos do Processo Aculturativo 
no Campo da Mitologia 

23 

O estudo da aculturação no domínio da mitologia depara não 
raro a dificuldade inicial de se discernir entre o que é efetiva
mente tradicional e o que é devido a influência externa. Já em 
princípio dêste século Max Schmidt ( 1905, pág. 329) chamou a 
atenção para o perigo de se tomarem por originais umas tantas 
correspondências míticas que mediante melhor conhecimento dos 
idiomas nativos o pesquisador identificaria como produtos de acul
turação. É que, lembra êsse etnólogo, os indivíduos escolhidos 
como os melhores informantes são quase sempre os que já falam 
o português e que, por isso mesmo, já começaram a afastar-se 
das concepções originais da tribo, a ponto de, consciente ou in
conscientemente, fazerem entrar em suas narrativas um certo nú
mero de €lementos alienígenas aprendidos através do contacto 
com gente estranha. Evidencia-se também por aí o caráter pro
blemático do material obtido por amadores e cientistas que não 
podem permanecer no campo o tempo suficiente para dominarem 
a língua da tribo que estudam. É o caso da grande maioria dos 
que recolheram textos míticos em populações indígenas do Brasil. 

Feita, porém, esta ressalva, não há dúvida de qu€, não obs
tante, a análise interna e o estudo comparativo dos mitos permi
tem em geral discriminar os elementos estranhos que se incorpo
raram ao patrimônio primitivo. Mais difícil é às vêzes a tarefa 
d€ determinar as mudanças de significado e de função dos mitos 
tradicionais e dos alienígenas para corresponderem às novas cir
cunstâncias criadas pela presença do branco. Dos etnólogos que 
trabalharam no Brasil, poucos têm dado um mínimo de atenção 
ao problema, e somente para wna tribo, os Kadiwéu, o reflexo da 
mudança cultural na mitologia foi até hoje investigado de ma
neira menos assistemática ( D. Ribeiro, 1950, págs. 26-33 pas
sim). Compreende-se, assim, que por enquanto qualquer tenta
tiva de descobrir tendências gerais e fenômenos específicos neste 
setor das culturas indígenas não pode senão conduzir a resultados 
provisórios. 
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Aliás, o estudo da maneira pela qual a aculturação de um 
povo primitivo se manifesta na respectiva mitologia tem sido ne
gligenciado também para outras regiões do mundo. Não há notícia 
de nenhum trabalho de envergadura que explore o filão. A rein
terpretação dos textos bíblicos em tê.rmos da mitologia tribal ou 
a sua simples transformação em histórias profanas1 forneceriam, 
por si só, um campo bastante promissor para pesquisas do gênero. 
Outro aspecto a reclamar o interêsse dos especialistas é a relação 
entre a adoção de novas categorias de pensamento e a transfor
mação dos elementos formais do mito. São tarefas que, por sua 
amplitude, escapam naturalmente ao âmbito do presente trabalho. 

Tal como se dá com as mudanças ocorridas em outras esferas, 
as que em conseqüência da entrada do branco no horizonte cul
tural nativo se verificam no domínio da mitologia repousam muitas 
vêzes em experiências anteriores, no plano da aculturação inter
tribal. Aqui como nos demais campos seria de interêsse verificar 
os efeitos cumulativos da aculturação, primeiro, entre tribos dife
rentes, e, a seguir, entre estas e o mundo dos brancos. A expli
cação da segunda fase exige um conhecimento razoável da pri
meira, difícil de se obter por via direta, porque elá em geral se 

I 

1. Acho de bom alvitre dar pelo menos um exemplo de como textos 
evangélicos, esvaziando-se de todo conteúdo religioso, se transformam em 
simples "narrativas folclóricas". Vejamos, pois, o seguinte trecho de Nimuen
dajú, com uma história por êle ouvida entre os Apapokúva: "Finahnente 
quero ainda reproduzir a história de Flandejáry (nosso senhor) ou Flandecy 
memby (filho de nossa mãe), visto que sobrou como única tradição oral 
da doutrina dos jesuítas. - N andecy mora com seu menino entre os homens. 
Certa manhã, ouve alguém chorar na vizinhança e pergunta à sua mãe 
o que foi que aconteceu. Esta lhe proíbe incomodar-se com a coisa. Apesar 
disso, êle vai ao lugar do chôro e dá com uma negra. Perguntando-lhe por 
que chorava, ela responde que seu filho morreu durante a noite. O menino 
Nandejáry põe-se diante do cadáver e fala: 'Afinal por que é que você 
chora? Seu filho está apenas dormindo!' Com isso desperta a criança morta, 
mas recomenda expressamente à negra que não revele a ninguém o milagre. 
Não obstante, ela o faz, e os homens, que desconfiam do poder mágico de 
Nandejáry, se põem em movimento para matá-lo. Amarraram-no a uma 
árvore - segundo outros, êle mesmo subiu nela - e tentaram de todo jeito 
matá-lo; Flandecy ficou perto, a chorar. Afinal trouxeram um negro cego, 
puseram-lhe uma lança na mão, colocando a ponta junto ao pescoço de 
'!Vandefáry, e mandaram-no dar uma estocada. '!Vandejáry morreu finalmente, 
mas o sangue da ferida espirrou nos olhos do negro e de um momento para 
outro êste estava curado da cegueira. Viram então os homens que N'andefáry 
fôra de fato um grande mago e que não o deviam ter morto. - Esta é a 
única conclusão da narrativa; a qualquer moralidade da história ou relação 
com o batismo, a cruz ou algum procedimento ritual não se faz referência. 
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interrompe com o início daquela. Conviria escolher exemplos em 
que a conjunção ou fusão - de preferência ainda incompleta -
de corpora mythorum originàriamente díspares se tenha confor
mado, já no âmbito aborígene, a un1 nôvo sistema de interpretação 
do mundo e em que, ademais, não tenha havido difusão de textos 
do mundo ocidental. Pelo que está implícito em un1 dos capítulos 
anteriores do presente ensaio, afigurar-se-ia co1no dos mais ins
trutivos o caso das tribos xinguanas, as quais, apesar de tudo o 
que sofreram nos últimos oitenta anos, não perderam ainda o estilo 
;;tborígine de suas culturas, nem parecen1 ter assimilado textos 
bíblicos ou elementos do folclore caboclo. Assinala1nos o tema, 
sem poder discuti-lo, un1a vez que, por estranho que pareça, a 
abundante literatura sôbre aquelas populações é a tal ponto falha 
neste particular que uma análise não é, por enquanto, muito pro
missora. 

Contentemo-nos, por ora, com a colocação do problema. Se 
nos decidíssemos a aceitar como universalmente válida a antiga 
idéia de que a difusão de temas e relatos míticos se dá com 
maior facilidade do que a das aquisições no domínio técnico, 
deveríamos supor, de antemão, que é sobretudo naquele domínio 
que se revela a uniformidade cultural da área do alto Xingu. Na 
opinião de Paul Ehrenreich, para citar um dos maiores conhe
cedores da mitologia sul-americana, "muito mais ainda do que 
objetos e produtos da cultura material migraram de um povo para 
outro os do mundo das idéias, em particular mitos e inativos mí
ticos, sofrep.do, pelo caminho, ulterior transformação, e combi
nando-se, quer entre si, quer com tradições já existentes" ( Ehren
reich, 1905, págs. 70-71). Quanto à primeira parte dessa asserção, 
na medida em que o permite avaliar o deficiente material de 
que dispomos, a mitologia do alto Xingu talvez não nos autorize 
a aceitá-la em têrmos tão -absolutos; quanto à segunda, relativa 
ao sincretismo e à fusão dos elementos uma vez transmitidos, os 

A história de '!Vande;áry é muito menos conhecida do que a de '!Vanderyquey 
e sempre se acrescenta que os Guaraní originalmente não a conheciam. 
Afirma-se, porém, que é verdadeira" (Nimuendajú, 1914, pág. 380). Vê-se 
portanto, que os índios não encontraram nenhum ponto de contacto entre 
o seu próprio sistema religioso e os elementos bíblicos bastante díspares 
aqui enfeixados numa narrativa essencialmente secular. Nem sequer se deci
diram pela identificação do herói da história com algum personagem da 
mitologia nativa, solução corriqueira nas mais variadas tribos. E, como já 
escrevi alhures, "a confusão entre Judas e o soldado romano que abriu com 
a lança o lado de Jesus Cristo é coisa insignificante em comparação com 
o que se observa em outros casos" (E. Schaden, nota a Nin1uendajú, 1954, 
pág. 57). De ordinário, a algaravia resultante da combinação de elementos 
de diferentes passagens da Bíblia é bem maior, ainda mais quando se fun
dem com a própria mitologia tribal. 
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dados parecem confirmá-la plenamente, a ponto de por vêzes não 
se tornar nada fácil reconstituir com segurança o que teria sido 
o primitivo patrimônio mítico de determinado grupo e o que teria 
provindo de outro. O que, aliás, não é de admirar, quando se con
sidera que a moderna análise estrutural dos mitos tende a reduzir 
o pensamento mítico a um número limitado de estruturas funda
mentais, que encontram expressão concreta em motivos vários, 
substituíveis por outros. Mas, como quer que seja, a mitologia 
das diferentes tribos xinguanas, apesar do intercâmbio de textos 
e de personagens, que não é difícil verificar, não se consumou de 
modo a obliterar as diferenças originais. Por outro lado, a tarefa 
de determinar a intensidade da aculturação que nesse terreno se 
processou no interior da área depara, como estôrvo inicial, o fato 
de que, provàvelmente, a combinação de elementos míticos de 
procedência aruák, tupí e karíb já se iniciara muito antes da 
chegada daquelas tribos às cabeceiras do Xingu. Com relação a 
êste e a outros setores da cultura, não haverá, pois, como fugir a 
considerações - para não dizer especulações - de ordem histó
rico-cultural, malgrado a natureza em grande parte hipotética das 
conclusões a que possam conduzir. A análise funciónalista, que 
abre melhores perspectivas, embora em outro sentido, s6 poderá 
ser empreendida qu!lndo houver descrições etnográficas mais 
completas também do sistema religioso e de tôda a cultura não
material. 

Se é certo que a mitologia das populações tribais é quase 
sempre extraordinàriamente vulnerável no sentido de se trans
formar, primeiro, pela incorporação de temas e episódios de ori
gem estranha e, depois, pela tendência de focalizar aspectos novos 
de um mundo perturbado pelo aparecimento do branco, não é 
menos certo que por isso mesmo o corpo de tradições míticas 
revela de ordinário uma vitalidade muito superior à de outros 
setores da cultura não-material, como, por exemplo, à do ceri
monialismo, que costuma desintegrar-se com relativa rapidez. Em 
outros têrmos: enquanto o cerimonialismo tende a perder aos 
poucos a sua razão de ser diante das novas circunstâncias, sendo, 
por isso, em geral condenado ao desaparecimento, as transfor
mações de que a mitologia é suscetível garantem a esta maior 
possibilidade de manter a sua função fundamental de estabelecer 
um quadro de referência necessário à compreensão do mundo e 
do lugar que nêle ocupa o grupo, como também uma justificação 
satisfatória das normas de comportamento aprovadas. Reflete-se, 
assim, nas mudanças da mitologia a substituição paulatina do 
sistema de ~alares. Tanto mais lamentável o desinterêsse de 
muitos pesquisadores pelos textos míticos que manifestamente 
começaram a perder o seu cunho original, apresentando-se ude
turpados" ou .. descaracterizados", ora pela ocorrência de elemen
tos bíblicos ou do folclore nacional, ora pela simples menção de 
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objetos do mundo civilizado, ora, ainda, pelo papel que nêles 
se atribui à figura do branco. 

Como expressão concreta da imagem do mundo e como um 
conjunto de casos exemplares, o corpus mythorum de uma tribo 
em processo de aculturação fornece ao etnólogo um testemunho 
valiosíssimo, como acaba de ser dito, do sentido geral em que 
o gru,Po integra em sua cultura conceitos e valores novos, mas 
tambem das contradições e dos conflitos, das hesitações, da inse
gurança, enfim, gerada pelo confronto compulsório entre o que 
tradicionalmente se tinha por evidente, indiscutível e natural e 
o que, vindo de fora, começa depois a impor-se como válido. 
Novas preocupações e novos desejos marcam as reações indivi
duais e coletivas, e a mitologia os registra com notável sensibili
dade. Desde o momento em que o branco invade o horizonte do 
mundo tribal, êste toma configuração diferente, como se modifica 
também a imagem que de si próprio construía o nativo enquanto 
o seu sistema sociocultural se mantinha num equilíbrio alcançado 
através de muitas gerações e que parecia, por assim dizer, defini
tivo. Essas transformações se apresentam ao espírito como proble
mas que reativam o pensamento mítico. Sobretudo a estranha 
e enigmática figura do branco, que defronta com singular ambi
valência, e os elementos culturais de que é portador, reclamam 
uma explicação, que a mitologia fornece. 

Vejamos o problema primeiro com referência à incorporação 
de elementos da doutrina cristã no patrimônio mítico tribal. A 
êste respeito, Baldus manifestou a seguinte opinião: "Assimilação 
recíproca do nôvo à sua cultura [à dos índios] e desta ao nôvo, 
isto é, mudança parcial de cultura, é rara, acontecendo em casos 
especiais, quando muito, só na cultura espiritual de certas tribos, 
por exemplo na mitologia. Nesta às vêzes, e de modo estranho, 
elementos da história bíblica são absorvidos por um mundo de 
idéias índias" ( 1937, pág. 313). Em essência, quer dizer com isso, 
ao que parece, que em tais casos os elementos estranhos de natu
reza mítica, uma vez aceitas, não subsistem ao lado dos relatos 
tradicionais, sem com êstes. se fundirem e se transformarem se
gundo os conceitos determinantes da doutrina aborígine. Para 
serem assimilados, hão de sofrer - e não se deveria esperar outra 
coisa - a necessária reinterpretação, mudando de significado e, 
concomitantemente, de função.2 É, com efeito, a maneira mais 
comum de se apresentarem ensinamentos cristãos no contexto 
religioso nativo, quando não se dá o caso, atrás referido e do
cumentado, de os relatos bíblicos se despirem de tôda denotação 
doutrinária e tomarem feição de simples contos profanos. 

2. Considero discutível a assertiva de que fenômenos análogos não 
ocorram na esfera da cultura material. Aliás, contradizem-se muitos fatos 
mencionados no presente ensaio. 
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A ponte de ligação entre o corpo tradicional dos mitos e os 
relatos alienígenas se estabelece em primeiro lugar através da 
identificação dos personagens de um e outro lado, como, aliás, 
tivemos oportunidade de ver de sobejo com referência aos Gua
raní. É fenômeno corriqueiro. Entre os exe1nplos mais conhe
cidos está o dos Mundurukú, em cujo espírito a imagem do grande 
herói tribal Karusakaibê se fundiu em tal medida com a da divin
dade cristã, a qual ademais lhe tomou o nome, que já não há 
como discernir com segurança as suas características originais, 8 

fato êste responsável por notórias divergências de opinião entre 
os autores, hoje difíceis de serem decididas. Em certos casos, a 
identificação se evidencia desde logo com a maior facilidade, como, 
por exemplo, quando os Baníwa afirmam que seu herói civilizador, 
Inapirikuri, "foi para uma terra estranha, onde morreu na cruz'' 
( cf. Saake, 1958, pág. 27 4). De forma semelhante, quando os 
Mundurukú, há pouco mencionados; afirmam que os seus ante
passados mataram Karusakaibê a flechadas e que êste ressuscitou, 
vendo-se ainda a chaga em seu lado ( Kempf, 1945, pág. 285), 
passagem que, segundo o missionário, confirma a opinião de Koch
Grün berg de que "a catequese, quando apenas passageira, trans
torna as cabeças dos índios, desfigurando ao gr~tesco as idéias 
primitivas" ( 1916-1928, vol. II, pág. 4). Cumpriria talvez acres
centar que êsse caráter "grotesco" tende a persistir mesmo após 
longos períodos de obra missionária, como o testemunham os 
próprios Mundurukú, entre os quais a catequese se ve1n proces
sando, na fase atual, por vários decênios sem interrupção.4 

3. A propósito é ilustrativa, entre outras, a seguinte passagem de um 
missionário-etnógrafo que por muitos anos conviveu com os ?i.1undurukú: 
"Karusakaybe é Tupána (em tupí Tupána, palavra que entre as tribos cris
tianizadas designa igualmente qualquer imagem de santo) , Deus, dizem os 
Mundurukú. A mesma coisa que os missionários contam de Tupána dizemos 
nós de Karusakaybe. E:le é bom. E:le é nosso pai, benfeitor e legislador. Tam
bém hoje continua cuidando de nós, seus filhos" ( Kruse, 1951-52, pág. 921). 

4. ~ claro que a confusão entre um personagem do panteão tribal 
e outro, do mundo dos brancos, nem sempre se dá necessàriamente pela 
assimilação de uma figura bíblica. Os Bakairí, por exemplo, estabeleceram 
expressiva analogia entre seu herói solar Keri e o nosso imperador D. Pe
dro II. "O delicioso Caetano, superiormente capaz de adaptar-se ao nôvo 
estado de coisas, declarou ser Keri o Imperador no Rio de Janeiro, Pedro 
Segundo. Os bons dos Bakai'rí respondiam pacientes às minhas infinitas 
perguntas, porque eu lhes dissera que precisava saber tudo para contá-lo 
ao Imperador. A isso davam muita importância. À minha objeção: 'E se o 
Imperador no Rio de Janeiro morrer?' obtive como resposta : 'Se morrer o 
Imperador, morrerão também todos os Bakai'rí, afirmação cujo acêrto infeliz
mente deve agora estar desmentido" ( von den Steinen, 1894, pág. 380). 
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Em segundo lugar, a associação se realiza através do encontro 
de temas análogos e de semelhanças de episódios entre os textos 
correspondentes. Nada mais natural do que o amálO"ama, por 
exemplo, das narrativas que explicam a origem do mundo e a dos 
homens, ou o dos mitos de cataclismos ocorridos na aurora dos 
tempos, em especial o Dilúvio. Ou, como sucede entre os Gua
raní, o da previsão do fim do mundo de acôrdo com o mito 
tribal e o Apocalipse. Ou, ainda, a fusão entre a primitiva imagem 
do Paraíso e a do Céu cristão. 

De todos êsses, o caso mais freqüente é, por certo, o do sin
cretismo ou mesmo a fusão entre o dilúvio mítico dos aborígines 
e o da Bíblia, com a arca e a figura de Noé. Na mitologia índia, 
a narrativa do Dilúvio universal se integra quase sempre, ao que 
parece, na "explicação das origens", tendo por isso função acen
tuadamente etiológica ou explanatória, razão pela qual por sua 
vez o texto bíblico está fàcilmente sujeito a reinterpretação fun
cional, sendo absorvido pelo espírito indígena antes de mais -nada 
como estrutura ·em que se insere um conjunto de etiologias de 
animais, 5 estas, é óbvio, relativas a espécies que pavoam o am
biente natural do índio. 

Dentre as tribos brasileiras parece destacar-se a dos Mundu
rukú como a que maior capacidade revelou em assimilar as nar
rações do Antigo e do N ôvo Testamento, integrando-as em sua 
mitologia nativa, isto é, sem retê-las co1no simples episódios des
ligados desta e sem tampouco reduzi-las a meros contos recrea
tivos. Murphy, que recolheu doze histórias da "versão mundurukú 
da Bíblia" ( 1958, págs. 79-82), sugere, de passag·em, a idéia de 

Os Apinayé, por sua vez, contam o mito de um her6i, V anmegaprana, 
que, depois de uma série de peripécias, tomou a forma de um homem 
branco. É tido como o criador de tudo o que agora está em poder dos 
cristãos, inclusive os animais domésticos. Afirmam os índios ter sido o Im
perador Dom Pedro II ( Nimuend ajú, 1939, pág. 168). - Na versão corres
pondente dos Timbira Orientais~ o her6i, de nome Auké, é também iden
tificado com Dom Pedro II ( Nin1uendajú, 1946, págs. 242 e 245-246). 
Adiante tornaremos a encontrar a Auké no texto colhido por Schultz entre 
os Krah6, onde igualmente aparece como herói civilizador que deseja dar 
aos índios os elementos culturais dos brancos? não se faz, porém, menção 
do imperador. 

5. Interessante é, por exemplo, o fato de na versão makuxí registrada 
por Koch-Grünberg ( 1916-1928, vol. 2.0 , pág. 262) o urubu se ter originado 
da primeira pomba enviada por Noé (N-uá), que se pusera a comer os 
animais sucumbidos pela inundação. É de supor-se que o texto da Bíblia 
tenha proporcionado aqui um estúnulo para a criação mítica, e não apenas, 
como é freqüente, um enrêdo nôvo para nêle se colocar uma explicação 
etiológica preexistente na mitologia tribal. 
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que êsses índios souberam selecionar, acentuar e elaborar - do 
Gênesis, por exemplo - aquelas partes que para êles tinham sen
tido no contexto da tradicional imagem do mundo, relegando para 
o segundo plano ou até omitindo todos os temas que não a enri
quecessem ou que não se prestassem, ao menos, para torná-la 
mais coerente com as atuais condições de vida. Basta uma leitura 
do abundante material coletado pelos missionários franciscanos 
( cf. entre outros, Strõmer, 1932; Kempf, 1945; Kruse, 1946-1949 
e 1951-1952) para se encontrarem copiosos elementos em abono 
dêsse ponto de vista. Com grande habilidade, os textos, devida
mente reinterpretados, foram postos a serviço das próprias concep .. 
ções nativas, em vez de aparecerem como fundamentos de uma 
nova imagem do mundo, em sentido cristão. Em outros têrmos: 
dos ensinamentos trazidos pelos missionários aproveitaram-se ex
clusivamente aspectos formais. É um exemplo merecedor de espe
cial destaque, uma vez que se trata de tribo que, como acima 
foi dito, está há longo tempo sob influência direta da catequese 
sistemática. Quanto ao problema em si, creio não ser necessário 
insistir nêle aqui, pois já foi objeto de nossa atenção na análise 
da aculturação religiosa dos Guaraní. 

Não menos importante do que a reação do pensamento mí
tico ao confronto entre elementos tradicionais, de um lado, e ele
mentos estranhos contidos em textos transmitidos pelo branco, 
do outro, é a emergência de problemas outrora desconhecidos 
que, transformando a imagem do mundo, exigem explicação na 
esfera da mitologia. A figura do branco, o contacto com a cul
tura tecnicamente superior e a situação do índio em face da 
sociedade nacional fazem surgir uma atitude ambivalente, a um 
tempo de valorização etnocêntrica do mundo aborígine e de expli
cação justificativa do aborígine por sua incapacidade de competir 
com as conquistas técnicas da civilização, a cujo fascínio todavia 
não consegue subtrair-se. 

No esfôrço por definir, através de tal ou qual elemento
chave, a situação cultural recíproca entre o índio e o branco, 
utilizam-se, reinterpretando-Os, quer os temas e o enquadramento 
da mitologia nativa, quer temas, isolados ou não, que se extraem 
de relatos bíblicos (ou mesmo do folclore europeu ou negro); 
além disso, o assunto age não raro como incentivo à criação mí
tica. À preocupação de explicar as diferenças étnicas e culturais 
não tarda a acrescentar-se uma segunda: a de inscrever na mito
logia a situação social do silvícola em face do branco, bem como 
os efeitos vários dessa situação na vida aborígine. Ainda aqui, o 
ethos responsável pela primitiva imagem mítica do mundo con
tinua fornecendo o quadro de referência, com relação ao qual 
se reinterpretam ou criam os elementos que venham servir ao 
propósito. Mesmo que no sistema se instalem valores estranhos, 
mais ou menos incompatíveis com a original ordem das coisas, 
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persiste por longo tempo uma relutância bastante tenaz em aceitá
los como fundamentação de uma nova ética e como base para 
novas normas de comportamento. 

Salvo em uma ou outra tribo, em que a origem do branco 
deu ensejo à invenção de um mito original (como parece ter sido, 
por exemplo, entre os Kayapó) ,6 êsse fato - e, em certos caso!, 
também a origem do negro - é narrado as mais das vêzes em 
têrmos análogos aos da gênese da própria tribo € de outras popu
lações indígenas, amigas ou hostis, não oferecendo, por conse
guinte, maior enigma para o espírito. 1Cá e acolá, nota-se, entre
tanto, uma singular necessidade psíquica de fazer referência ex
pressa à superioridade numérica dos estranhos, que se remonta 
aos tempos da Criação. 7 

Uma vez que o branco é portador de uns tantos objetos novos 
e valiosos que desp€rtam a cobiça do nativo, não é de admirar 
a ocorrência de sua identificação com algum herói civilizador da 
mitologia aborígine, fenômeno observado, como é notório, em tôdas 
as partes da América desde a época do Descobrimento. Mais fre
qüente parece todavia, pelo menos nos dias atuais, a idéia de que 
no princípio dos tempos os brancos foram melhor aquinhoados 
por uma divindade ou pelo herói civilizador, que lhes doou ou 
ensinou as coisas maravilhosas que hoje fazem parte de sua cul
tura, quer porque os tratasse de maneira privilegiada, 8 quer por
que um avoengo da tribo tenha errado na escolha. Acontece tam
bém que os elementos da civilização são situados numa região 

6. Veja-se o texto reproduzido por Métraux ( 1960, págs. 32-33) e 
Dreyfus ( 1963, págs. 191-192); cf. também Banner, 1957, pág. 66. 

7. Assim entre os Mundurukú ( Kruse, 1951-1952, pág. 930) e entre 
os Kamayurá ( Oberg, 1953, pág. 30). 

8. Assim, na versão da cosmogonia dos Urubus ou Kaapór, colhida 
por Darcy Ribeiro e na qual Maíra figura a um tempo como divindade 
máxima, autora do mundo e dos homens, e herói civilizador da tribo, lêem-se 
as seguintes passagens: "Os homens foram feitos de madeira. Maíra fêz os 
Kaapor de pau-d'arco (tadyki), aos Karaiwa (brancos) de sumaúma (axuigí) 
e aos Guajá de pau podre, por isto vivem no mato, não fazem casa, só 
comem côco. Maíra queria que os Karaiwa fizessem coisas tão bem como 
êle próprio, que fôssem iguais a êle. - Os Karaiwa sabem fazer as coisas por
que Maíra ficou mais tempo com êles ensinando tudo. - Maíra não quis ensi
nar os Kaapo1' como se faz terçados, facas, machados, disse que os Karaíwa 
deviam fazer isto e dar aos Kaapor. - Maíra não ensinou aos Kaapor como 
fazer panos finos, disse que deviam andar como êle, nus, sempre com o 
arranjo de decôro e o corpo pintado de prêto e vermelho. - Maíra ensinou 
os Kaapor como fazer os diademas de penas amarelas" (D. Ribeiro, 1957 c, 
pág. 22; cf. também D. e B. Ribeiro, 1957, pág. 76). 
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mítica mais ou menos inacessível.V Na versão da Bíblia dos Mun·· 
durukú, em que a divindade tribal Karusakaibê se identifica com 
o Deus cristão (ou também especificamente com a figura de Jesus 
Cristo), a inferioridade tecnológica do aborígine com relação aos: 
brancos é apontada como fruto da ira de Karusakaibê. f:ste, 
acusado de feitiçaria e morto pelos índios, consegue entretanto· 
ressuscitar e, abandonando desgostoso a terra dos Mundurukú após 
o episódio de Adão ( "Adjun") e Eva, cria em sua passagem pelo' 
baixo Tapajós tôdas aquelas coisas maravilhosas que vieram a 
constituir o orgulho e a riqueza dos civilizados (Murphy, 1958,. 
págs. 80-82). - Insista-se, porén1, desde já em que tudo isso não· 
representa, de modo algum, pura e simples renúncia à valoração· 
etnocêntrica da cultura tribal. A atitude ambivalente em face das: 
conquistas do mundo civilizado e a implícita afirmação dos va
lores da própria tribo não deixam de transparecer na mitologia 
assim metamorfoseada. Assim, por exemplo, no caso dos Mundu
rukú, quando êstes asseveram que a cidade de Belém do Pará 
se originou de uma aldeia fundada por gente sua (Murphy, op. 
cit., pág. 132) ou quando os Kaapór contrapõem, a título de com
pensação, a excelência de sua arte plumária aos objetos dos bran
cos ( D. Ribeiro, 1957 e, pág. 22; D. e B. Ribeiro, 11957, pág. 76) ;. 
e assim por diante. 

Dentre os elementos culturais que mais se prestam para a 
caracterização mítica da imagem do branco destacam-se, como 
é natural, os instrumentos de ferro, principalmente o machado. 

9. i;; o caso dos ~1undurukú, que se dizem oriundos de uma caverna 
situada no interior duma montanha. Hoje ninguém mais pode entrar, porque 
Karusakaybe colocou aí cobras venenosas, escorpiões e outros bichos da
ninhos. No seio da montanha encontra-se ainda a aldeia de Kuyabaká, cujos 
moradores são donos de todos os animais domésticos dos brasileiros: porcos, 
gatos, mulas, cavalos, vacas e assim por diante. - Dessa montanha provêm, 
aliás, igualmente os habitantes do Rio de Janeiro, de Belém e de outras 
cidades, bem como os soldados ruins e os sargentos ( Kruse, 1951-1952, 
pág. 931). 

Entre os Tukúna, a colocação dos benefícios do mundo civilizado num 
local mítico aparece em conexão com o messianismo, de que adiante se 
falará. Descrevendo as visões tidas por um adolescente, as quais deram 
margem a um dos surtos messiânicos dessa tribo, informa Nimuendajú que 
o rapaz vidente, declarando ter ido repetidas vêzes à aldeia de "Nosso Pai'' 
(epíteto do her6i civilizador), onde os espíritos possuíam todos aquêles 
bens e se dedicavam a festas com churrasco e outras coisas que o índio 
normalmente não pode ter, profetizara um dilúvio que viria destruir os 
civilizados e do qual escapariam os Tukúna ( Nimuendajú, 1952 b, págs. 
138-140). - É provável que essa imagem da aldeia mítica não seja apenas 
individual, mas faça parte do acervo das representações coletivas. 
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'Certo, pode dar-se o caso de êstes já se terem incorporado em tal 
medida ao acervo tecnológico da tribo que se apagou quase total
mente a recordação duma era pré-metálica. Assim, os Tenetehára, 
que, no mito da origem da agricultura, descrevem os tempos em 
que seu herói Maíra andava pelo mundo como época na qual 
-<•o machado e o facão trabalhavam por si mesmos" (Wagley e 
Cal vão, 1961, pág. 136; cf. também págs. 48 e 188). Acontece, 
,como ainda hoje entre os Kaapór, que o branco sofre identifi
cação com o herói civilizador da tribo: o Maíra dos Kaapór é 
.apresentado como ferreiro, dono duma forja em que produz ma
chetes e outras ferramentas em quantidade ( D. Ribeiro, 1957 c, 
pág. 25). Mas já foi assinalada também, em capítulos anteriores 
dêste trabalho, a menção expressa, na mitologia, do machado de 
ferro como símbolo do homem civilizado.10 

Seria fastidioso enumerar aqui todos os mitos inventados para 
explicar o fato de os brancos serem os donos das armas de fogo, 
ao passo que os índios precisam contentar-se com arco e flecha. 
A superioridade do armamento europeu impressionou os aborí
gines de todos os grupos e desde cedo vemos o assunto invadir 
o terreno das cogitações míticas. Entre os exemplos mais antigos 
do gênero está o dos Tupinambá do Maranhão, relatado por Abbe
ville.11 Quase sempre, como tivemos ensejo de ver, incrimina-se 
um antepassado ou herói da tribo de ter errado na escolha, quando, 
no princípio dos tempos, lhe era dado decidir-se por um ou outro 
tipo de arma. Em alguns casos transparece uma compensação cata
tímica, comp, por exemplo, na versão karajá anotada por Ehren
reich: o herói karajá se apoderara primeiro da espingarda, mas, 
achando-a muito pesada, induziu o branco a trocar com êle 
( Ehrenreich, 1891 a, pág. 114). Segundo Baldus, "o conto com 

10. Para os Kayap6 setentrionais, como vimos atrás, os brancos são 
os ''hon1ens do metal", embora narrem um mito em que o dono do primeiro 
machado de ferro é um ''homem-macaco" (Banner, 1957, pág. 63). Em 
outro mito kayapó, os "cristãos" são caracterizados como ppssuidores de 
muitos machados ( Métraux, 1960, pág. 33; Dreyfus, 1963, pág. 192). -
Lembremos, ainda, o mito, já referido, dos Trumái que atribui aos brancos 
o machado de metal como caráter distintivo (Murphy e Quain, 1955, págs. 
74-75). 

11. Não se trata aqui, é verdade, de armas de fogo, mas de espada 
de ferro. Entretanto, o mito se narra da mesma forma como a versão que 
em outras tribos tem por objeto as armas de fogo. "Apresentaram êsses pro
fetas ao nosso pai, do qual descendemos, duas espadas, uma de madeira 
e outra de ferro e lhe permitiram escolher. tle achou que a espada de ferro 
era pesada demais e preferiu a de pau. Diante disso o pai de quem descen
destes, mais arguto, tomou a de ferro. Desde então fomos miseráveis ( ... )". 
( Abbeville, 1945, págs. 60-61). 
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o qual os índios explicam por que usam arco e flecha, e os 
brancos as armas de fogo, não indica sentimento de inferioridade" 
( 1937, pág. 316). Documenta a sua opinião com a variante por 
êle ouvida entre os Borôro das missões: "Deus mandou o branco 
e o Borôro atirarem com o fuzil e com o arco. O branco não era 
capaz de atirar com o arco, por isso recebeu o fuzil. O Borôro 
não era capaz de atirar com o fuzil, por isso recebeu o arco" 
(ibidem). Parece, entretanto, tratar-se de exceção. A forma co
mum do mito exprime, ao contrário, a consciência da vantagem 
que o branco, portador de espingarda, leva sôbre o homem das 
selvas . 

A formulação mais dramática do problema encontrei-a na 
extensa versão do mito do herói Aukê (dos Krahô) colhida por 
Harald Schultz ( 1950, págs. 86-92). Narram-se aí de forma cir
cunstanciada os esforços insistentes dêsse personagem no sentido 
de persuadir os índios a aceitarem como arma a espingarda e, 
com isso, usufruírem os demais benefícios da civilização. No en
tanto, o avoengo dos Krahô teve mêdo da arma. "Aí Aukê di
zendo: 'Não, isto não mata não, pode atirar. Pra cristão não quero 
entregar, porque eu estou com pena de você. Dêste jeito eu não 
quero deixar você, eu quero que você faz assim como eu, que eu 
ando vestido, por isto eu não posso entregar armi. pro cristão. Eu 
quero que vocês ficam tudo cristão como eu" (pág. 91). De 
nada, porém, serviram as suas exortações. Os índios acabaram 
preferindo arco e flecha, enquanto a espingarda passou afinal para 
as mãos do negro, que não teve dúvidas em usá-la. Diz o herói: 
"A espingarda, negro já atirou. :E:le vai também ficar com o prato; 
e vocês atirou com arco e flecha, com a cuia!" (pág. 92). Nesta 
e em outras passagens, a arma de fogo aparece como símbolo da 
civilização ocidental, de que o negro participa e de que, nos 
têrmos do mito, o índio por sua própria culpa ou incúria ficou 
excluído.12 

12. A par disso, a diferenciação cultural entre o civilizado e o índio 
através das armas que usam aparece também como simples imposição dos 
heróis míticos. Referindo-se aos Tapirapé, escreve Charles Wagley: "Petura 
não foi o único herói que beneficiou os Tapirapé. A 'casa dos deuses' 
viajaram Tomatociri e Mukwura II, outros heróis ancestrais, a fim de pro
curarem seu pai Mukwura. Ali Mukwura deu a seu filho, Tomatociri, o arco 
e a flecha, que êle trouxe aos Tapirapé. Ali também - e isso é típico para 
o ajustamento dos Tapirapé ao conhecimento recém-aprendido - o innão 
mais môço Mukwura II recebeu armas de fogo, que êle transmitiu aos 
seus descendentes, os europeus ou Torí." Numa nota acrescenta o autor 
não lhe ter sido possível obter a história na forma original, isto é, anterior 
à sua adaptação à nova situação. Aponta, porén1, a sua semelhança com a 
de Aricoute e Tamendonare, filhos gêmeos de Sommay, registrada por The
vet (Wagley, 1940, pág. 255). 
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O conceito do branco é objeto de contínua redefinição, de 
acôrdo com as sucessivas experiências do contacto, e, embora com 
o natural hiato, a mitologia a acompanha. Por outro lado, a ima
gem da própria personalidade ideal tende a subsistir, também 
na mitologia. Se, entretanto, o índio começa a certa altura, como 
se costuma dizer, a ver-se a si próprio com os olhos do civilizado, 
surge daí, é claro, uma contradição que afinal não deixará de 
refletir-se, de uma forma ou de outra, na maneira de se contarem 
os mitos. Uma solução é a de que essa personalidade ideal, cuja 
validade não se discute, passa à afigurar-se como algo hoje de 
difícil alcance aos representantes da tribo. Corresponde, assim, a 
uma feição do paraíso perdido.13 

A mitolc;>gia dos Kadiwéu é talvez, dentre as que melhor co
nhecemos, a que mais vigorosamente reagiu à necessidade de 
exprimir os problemas das relações interétnicas, em virtude, sem 
dúvida, da orientação dominante da cultura, de cunho sobremodo 
etnocêntrico. Apesar da situação precária em que se encontram 
os remanescentes da tribo, acossados e explorados pelos brancos, 
êsse cunho não se perdeu e continua determinando o espírito da 
mitologia. "A atitude senhorial é ainda conservada nos mitos Ka
diwéu sôbre a origem dos outros povos, nêles persiste o mesmo 
etnocentrismo dos antigos" ( D. Ribeiro, 1950, pág. 29). Não obsta 
isso a que se procure agora explicar as condições de inferioridade 
com relação aos representantes do mundo civilizado. O conhecido 
mito das origens, que outrora, segundo as palavras de D. Ribeiro 
(ibidem), refletia "a arrogância Kadiuéu, já é todo humildade 
e a alegoria da distribuição das riquezas só pretende explicar e 
lamentar sua situação de simples caçadores".14 De modo geral, o 

13. Tal solução está, por· exemplo, implícita na seguinte passagem 
transcrita por Darcy Ribeiro e relativa ao grande herói mítico dos Kaapór: 
"A morada de Maíra é para o sul, depois do segundo rio grande, longe. 
Ninguém pode ir lá. Os moradores de lá não morrem, quem morre vai lá. 
Os Karaiwa (os brancos) podem passar pelo lugar, que não vêem nada. 
Só os Kaapor antigos podiam ver" ( 1957 e, pág. 24). A frase final exprime 
bem a idéia da incongruência entre a auto-imagem proposta pelos valores 
da cultura tribal e a que representa, concretamente, o Kaapór da atualidade. 
- De um personagem semilendário dêsses mesmos índios diz o mencionado 
autor: "Uirá seguiu com sua gente, refazendo sempre sua paramentália, re
cusando-se a usar as calças que lhe queriam impor em cada vilarejo e que 
o desfigurariam aos olhos de Maíra" ( op. cit., pág. 26). - Não seria difícil 
acrescentar outros exemplos, entre êles o dos Guaraní. 

14. Refere-se a uma versão moderna, obtida por K. Oberg em 1947. 
O final é o seguinte: "€le então tirou tôda a gente. Tirou os brasileiros, 
paraguaios e tôdas as outras nações. Aos Terena deu terra e mandou que 
a cultivassem. Quase se esqueceu dos Caduveo e tirou-os em último lugar 
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etnólogo insiste na forma expressiva pela qual êsses índios rede
finiram os seus mitos para os conformarem à nova situação e é 
de parecer que nêles se projeta "uma nova visão do mundo" ( op. 
cit., págs. 30-55). Opinião que se há de perfilhar sem reservas, 
quando se caracteriza essa visão do mundo predominantemente 
em têrmos da realidade social transformada ou transtornada. Se, 
no entanto, nos firmássemos no ponto de vista de que ela se con
figura pelos temas centrais do sistema cultural, diríamos antes 
que êstes, inscritos no corpo de mitos, permanecem bastante vivos 
para servirem de base às atitudes e ao comportamento.15 Os mitos 
traduzem a frustração de realizar um ideal de vida de que não se 
abdicou, mas que de há muito se ·tornou utópico. A crise social 
não acarretou ainda uma reorientação da cultura que atrofiasse 
ou destruísse a antiga tábua de valores. Todavia, é certo que, re
formulados como estão, os textos correspondem evidentemente a 
um momento em que a crise aculturativa se exacerba a ponto 
de pôr em xeque a sobrevivência da ética tribal. 

Decorrida uma primeira fase, em que a mitologia tribal sofre 
as necessárias modificações para nela se inscreverem a figura do 
branco e a sua cultura, e para fazer frente ao próblema das re
lações interétnicas, sem que com isso se abale 1 a primitiva con
cepção mítica do universo e da vida humana, fase em que se 
redefinem quiçá elementos da cosmogonia bíblica e do Evangelho 
com o intuito de adaptá-los à linha mestra dessa mesma concep
ção, os mitos, quer os tradicionais, quer os de incorporação re
cente, se tornam passíveis, em tese, de uma reinterpretação mais 
profunda e radical, no sentido de virem a refletir os diferentes 
aspectos inerentes à crise aculturativa propriamente dita e à de-

e disse-lhes que esperassem enquanto êle estava dando terra à outra gente. 
Mas os Caduveo saíram correndo para caçar. Onoé-noe ficou com raiva e 
disse: 'Agora vocês têm de andar sempre por aí, em procura de animais 
para caçar.' ~ por isso que os Caduveo são ainda pobres caçadores. - Onoé
noe então evacuou e de seus. excrementos saíram os Chamacoco. ·~ por isso 
que os Chamacoco são gente tão estúpida e suja" ( Oberg, 1949, pag. 
63). Comparem-se com isto as várias versões antigas do mito, em que se 
afirma que os Kadiwéu, recebendo armas para lutar em vez de terras para 
cultivar, foram criados para escravizar as tribos vizinhas. Mas anote-se tam
bém o remate, pelo qual se continua estabelecendo a superioridade dos 
Kadiwéu sôbre uma tribo que em outros tempos lhes fornecia muitos escravos. 

15. Implicitamente, aliás, o citado etnólogo o sugere em várias pas
sagens dP sua magistral obra. As narrações míticas relativas aos heróis· 
xamãs "têm mais realidade que quaisquer outras para os Kadiuéu. Mesmo 
os mais incrédulos que falam de 'histórias dos antigos', quando se referem 
aos mitos, crêem nelas e é em relação ao poder dêstes xamãs míticos que 
julgam, criticam e descrêem dos atuais" ( D. Ribeiro, 1950, pág. 9). 
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sorientação que esta provoca. Seria errado supor que uma contra
dição entre explicações míticas concomitantes e de diversa origem 
seja, por si só, indicativa de um conflito sério de valores. Pode 
haver a situação intermediária, em que os elementos estranhos se 
adicionam aos tradicionais, coexistindo com êles sem se ajustarem 
à doutrina aceita. Entre os Tenetehára, por exemplo, idéias dís
pares sôbre a origem da humanidade, bem como sôbre o destino 
das almas dos defuntos, não perturbam ainda, ao que parece, a 
tranqüilidade do espírito.16 A necessidade de uma reinterpretação 
mais profunda, a que se acaba de fazer referência, surge no mo
mento crucial em que os fenômenos de mudança, invadindo 
a esfera dos valores nucleares da cultura, se manifestam através 
de contradições insolúveis no tocante às normas de comporta
mento aprovadas, contradições essas que levam a periclitar as 
bases da própria existência tribal. 

Pouco sabemos, por enquanto, sôbre o grau em que essa 
reinterpretação é realmente capaz de efetivar-se, conduzindo a 
um possível nôvo equilíbrio. ~ uma fase em geral muito mal 
documentada, talvez por de ordinário corresponder a um processo 
terminal da transformação dos mitos e da desintegração do sistema 
cultural, que se desenrola em ritmo acelerado, e, além disso, por
que muitos pesquisadores desprezam os textos míticos já dema
siado «confusos". Deparamos o problema em capítulo anterior, ao 
discutir a aculturação religiosa dos Guaraní, cujos grupos mais 
afetados pela desorganização social oscilam, no esfôrço de com
preenderem Q seu lugar no mundo, entre as mais incongruentes 
idéias míticas, de uma ou outra proveniência. Uma das carac
terísticas dominantes da mitologia em tal situação é, pelo menos 
no caso daqueles grupos guaraní, uma extraordinária variabili
dade, no plano individual, na ~combinação e compreensão dos ele
mentos indígenas e cristãos. Não estamos em condições, por en
quanto, de dizer em que medida isto se aplica a outras tribos. 
Interessantes informes obtidos por Eduardo Galvão na área do 
Rio Negro ( 1959, págs. 44-55) sugerem que as populações ali 
localizadas poderiam revelar-ri.os muita coisa a êsse respeito, como 
também sôbre a aculturação religiosa propriamente dita. Os Ba
níwa, por exemplo, que hoje identificam tanto a figura de Jesus 
Cristo a seu herói Inapíri-kúri, quanto - há vários séculos - o 
Diabo cristão a outro herói, Kowái (Juruparí, na Língua Geral), 

16. "Tais crenças contraditórias não resultam, necessàriamente, em 
conflito emocional no indivíduo, porque as idéias advindas do cristianismo 
são superficiais e não chegam a influenciar o comportamento tradicional. 
Em qualquer situação específica em relação ao sobrenatural, o Tenetehara 
continua a se orientar, primàriamente, pelos preceitos nativos" ( Wagley 
e Galvão, 1961, pág. 177). 
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como representativos da oposição entre o Bem e o Mal, nem sequer 
log1am ainda manter a individualização dêsses personagens, assim 
reinterpretados, e descrevem às vêzes a Kowái, "o primeiro grande 
pajé~, com "qualidades de criador ou transformador" ( op. cit., pág. 
45), conservando-o, de modo geral, como a maior de suas enti
dades míticas (pág. 48 ) . Por êstes e outros traços - importantes 
sobretudo pela indecisão que põem cm evidência - , o autor chega 
à conclusão de que notadamente a figura de Cristo foi assimilada 
"mais em têrmos nominais do que conceituais" (ibidem). Concor
dando, por um lado, com a fórmula, dir-se-ia, por outro, que a 
escala de cambiantes, a que o etnólogo se refere, deixa entrever 
a preocupação do espírito indígena em conciliar os conceitos dís
pares enquanto tais e as diferentes tentativas a que nesse empe
nho se aventura. É pena que não tenhamos material mais com
pleto, correspondente a um certo número de tribos já "integradas'' 
na sociedade cabocla em várias pàrtes do Brasil, que nos habilite 
a uma análise comparativa dêsse aspecto, da qual se poderia sem 
dúvida tirar conclusões de valor para um conhecimento mais satis
fatório do processo aculturativo em suas tendências gerais. 

I 



CAPÍTULO X 

Fenômenos de Aculturação 
Religiosa 

Talvez o contraste mais profundo entre o mundo dos bran
cos e as culturas indígenas, tomadas em conjunto, seja o que se 
refere ao papel dos valores religiosos como determinantes do ethos 
cultural. O apêgo a êsses valores, em oposição à rapidez com que 
em muitas outras esferas se processam mudanças em ritmo cres
cente, se afigura como uma das causas decisivas do desnivela
mento das culturas em transformação e, por conseguinte, da deso
rientação dos indivíduos no tocante aos padrões reconhecidos como 
normas de comportamento. As primitivas atitudes religiosas se 
opõem de ordinário a uma integração satisfatória na sociedade 
dos brancos, cuja imagem da personalidade ideal, em vez de ter 
como quadro de referência os valores morais e religiosos da dou
trina cristã, se conforma em grande parte a critérios tais como 
dedicação ao trabalho, capacidade profissional e eficiência eco
nômica, e cujo objetivo de v!da para o indivíduo se resume não 
raro na aquisição de bens materiais, coisa que para o índio, com 
sua economia de cunho predominantemente comunitário, em geral 
não tem sentido algum. De onde se conclui desde logo que o 
problema da aculturação religiosa não é simplesmente o da subs
tituição de um sistema religioso por outro, mas o de assumir uma 
atitude essencialmente diversa com relação aos fenômenos do 
mundo sobrenatural. Talvez seja até lícito aventurarmo-nos a uma 
formulação geral um tanto audaciosa, :eelo menos a título de 
hipótese, no sentido de aventar que, salvo circunstâncias espe
ciais, a vitória sôbre a crise aculturativa depende em primeiro 
lugar da medida em que a cultura consegue secularizar-se, sem 
ao mesmo tempo entrar em colapso. De tribo em tribo, variam 
naturalmente os pré-requisitos e as condições para que se realize 
o processo e para que o povo possa afinal sobreviver como uni
dade étnica distinta. 

Casos há, todavia, de tribos "integradas" no mundo dos bran
cos, em que, substituída integralmente, ou quase, a cultura ma-
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terial, persistem em alto grau as antigas instituições 'sociais e, em 
particular, o sistema religioso, que se transforma em reduto da 
cultura nativa, embora em sincretismo com cultos atro-brasHeiros 
e elementos de origem cristã. Trata-se principalmente de alguns 
grupos do Nordeste, entre êles os Xukurú e os Fulniô (ou Kamij6), 
que se aferram obstinados a suas tradicionais práticas religiosas, 
em especial à festa do "ouricouri'', das quais são rigorosamente 
excluídos os moradores civilizados da região. Entretanto, houve aí 
sem dúvida evidentes mudanças funcionais da religião, que assu
miu sobretudo o valor de símbolo de identidade étnica e de opo
sição aos brancos.1 "As comunidades indígenas sobreviventes que
rem desesperadamente preservar a pouca herança cultural indígena 
que ainda lhes resta - umas o conseguem melhor do 'lue outras, 
porém a maioira não retém quase nada do que já existiu' ( Hohen
thal, 1960, págs. 64-65). Por aí se deve entender, por certo, que 
apesar da persistência do cerimonialismo, a cultura sacrificou 
grandemente o seu primitivo e genuíno caráter religioso. Alguns 
dêsses grupos "acaboclados" do N ardeste, que estiveram por longo 
tempo sob a ação da catequese católica, combinam hoje de forma 
singular as suas práticas pagãs com muitas outras, de cunho cris
tão, tais como ladainhas e procissões de via-sacra, demonstrando, 
no dizer de um etnólogo (com referência aos Pankararú de Brejo
dos-Padres, Pernambuco) "grande habilidade em receber culturas 
estranhas sem esmagamento da própria" (Estêvão, 1938-1941, 
pág. 168). Resta saber, porém, até que ponto se obliterou, apesar 
de tudo, o significado original da primitiva imagem religiosa do 
mundo, para esta poder assim coexistir com tão grande número 

1. O apêgo a essas práticas se explica sobretudo como forma de 
marcar a oposição à sociedade nacional, que durante séculos manteve os 
aborígines em situação de inferioridade. "A instituição do 'ouricouri', man
tida pela maioria das comunidades indígenas sobreviventes na região dis
cutida, com graus diferentes de êxito ou de fracasso, reflete o desejo febril 
de permanecer indígena, custe o que custar, ainda que seja s6 de nome. 
Essas cerimônias esotéricas facilitam a libertação de tensões emocionais e 
sensibilidades agressivas resultantes da posição subordinada nas comuni· 
dades onde residem, porque no 'ourfoouri' existem mistérios e se passam 
coisas desconhecidas e não compreendidas pelos neobrasileiros circundantes. 
Assim experimentam os índios um sentimento de euforia social e sentem-se 
parte de um grupo digno de consideração; sentem-se descendentes em linha 
reta dos antigos donos da terra. Tão importante é o 'ouricouri' para os 
descendentes indígenas que os próprios índios que servem nas fôrças arma
das fazem todo esf ôrço para voltar à aldeia na época das cerimônias anuais, 
e, se tarda a permissão, partem sem ela, voltando mais tarde à autoridade 
militar prontos para aceitar qualquer castigo com contente resignação" 
( Hohenthal, 1960, pág. 65). As cerimônias tomaram, portanto, a função de 
protesto. 
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de elementos - por certo também reinterpretados - do Catoli
cismo. Como quer que seja, essas tribos "integradas" na sociedade 
nacional, que, ademais, perderam em sua maioria o domínio da 
língua nativa ( D. Ribeiro, 1957 b, págs. 73, 88, 89 et passim), 
encontraram na conservação de suas instituições religiosas o único 
e último recurso para afirmarem a sua autoconsciência.2 A julgar 
pelos parcos informes de que dispomos, trata-se menos de uma 
autêntica religiosidade que impregna o sistema cultural do que 
de um etnocentrismo que toma a religião como caráter distintivo. 
Seria, pois, uma situação bem diferente da que foi descrita para 
os Guaraní, que igualmente arvoraram a religião em símbolo de 
identidade tribal, mas sobretudo porque a sua visão mística do 
mundo e da vida humana lhes vedava uma integração satisfatória 
na sociedade dos brancos. 

Fato é, porém, que dificilmente se há de encontrar uma tribo 
brasileira, ainda que em estádio tardio de aculturação, de cuja 
cultura tenham desaparecido os valores religiosos tradicionais. De 
modo geral, a perda total dêstes é concomitante com a desinte
gração dos próprios grupos, quer pela sua redução a famílias 
elementares isoladas, já sem liames comunitários entre si, quer pela 
mestiçagem com a população nacional. Por outras palavras: a per
sistência de elementos significativos da religião tribal (como a de 
certos traços do sistema de parentesco) se prolonga até a fase 
crucial da crise aculturativa. Seria errado supor que a adoção de 
tais ou quais práticas ou mesmo idéias do Cristianismo, através 
da catequese ou do convívio com a população cabocla, signifique, 
por si só, úm enfraquecimento dos primitivos valores religiosos 
como determinantes de atitudes e padrões de comportamento. Não 
é, pois, sem razão que se costuma caracterizar os efeitos comuns 
da obra missionária como simples "verniz" cristão, que não afeta, 
sobretudo quando se trata de adultos a ela submetidos~ a sobre
vivência do antigo sistema de crenças com todo o seu vigor. Duas 
são as alternativas que se oferecem aos catequizados: ou se acei
tam os ensinamentos novos na medida em que se consegue coa
duná-los com os tradicionais, ou então se adota apenas o aspecto 
formal, substituindo o significado de acôrdo com os valores bá
sicos da velha doutrina. Os resultados da análise da religião gua
raní com vistas a reminiscências jesuíticas do período colonial, 
feita em outro capítulo dêste ensaio, talvez devam ser tomados 
como caso extremo, mas em maior ou menor grau a tendência 

2. Para Eduardo Galvão ( 1957, pág. 69), o "retôrno à condição tri
bal", ou seja, a atitude de valorização do status de índio, dêsses como de 
outros grupos, em oposição ao branco, constitui um "mecanismo de assi
milação". Afirmam a sua condição de índios com o objetivo de, na com
petição económica com o branco, manteren1 a posse da gleba <.: usufruíren1 
um mínimo de assistência oficial. 
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existe sem dúvida nas demais culturas. Além disso, a incorporação 
de elementos do catolicismo rural brasileiro pode não ter relação 
alguma com a vida religiosa propriamente dita, mas tão somente 
enriquecer o acervo de idéias e práticas mágicas ( cf., por exem
plo, E. Schaden, 1955 a), situações em que o sincretismo se apre
senta muito mais aparente do que real. E na medida em que, 
numa fase ulterior, os valores cristãos começam a firmar-se como 
tais, sofrem êles primeiro considerável distorção ou reinterpre
tação, pois o quadro de referência continua sendo fornecido por 
muito tempo pelas linhas mestras da antiga concepção do mundo. 
Asshn, um Terêna convertido não se identifica, por exemplo, com 
um Mundurukú igualmente cristianizado, e assim por diante. De 
caso em caso, o ethos da cultura de origem determina, por seus 
pontos de contacto e pelos conflitos específicos que condiciona, 
uma compreensão peculiar da nova doutrina. De onde, diga-se 
de passagem, a necessidade de o missionário ter profundos conhe
cimentos da religião tribal antes que procure influir sôbre ela, 
pois do contrário se expõe ao perigo de perder o seu latim ou de 
desenvolver atividade altamente nociva ao grupo a que se dedica.3 

Da mesma forma como se assimilam mais fàéilmente os as
pectos formais da religião dos brancos, conferiµdo-lhes um sen
tido consentâneo com a doutrina nativa ou despindo-o de tôda 
denotação religiosa, o sistema tradicional começa em geral a mo
dificar-se, por sua vez, pela diminuição das práticas cerimoniais. 
O ritmo e o grau em que isto ocorre dependem naturalmente das 
mais variadas circunstâncias. Na maioria dos casos, a freqüência 
das festas e cerimônias vai-se reduzindo à medida que o índio 
entra, como mão-de-obra ou como produtor independente, nas 
malhas da economia regional, isto é, o seu declínio decorre do 
conflito que se estabelece entre interêsses econômicos e as antigas 
solicitações religiosas. Exemplo característico é o dos Tenetehára: 
·abandonaram à1gumas de suas grandes festas anuais, que, exi
gindo longo preparo e execução, não lhes deixavam o tempo ne
cessário à coleta de óleo de copaíba e outros produtos para o 
comércio. Decisiva pode ser também a impossibilidade de se reu
nir o grupo todo para a participação, como é o caso de algumas 
aldeias guaraní, cujos membros se encontram em parte espalhados 

3. Um missionário católico que durante anos trabalhou entre índios 
Kayapó de Mato Grosso falou-me da relutância de seus neófitos em aceita
rem a idéia de uma divindade bondosa, "mansa e humilde de coração ... 
Disseram-lhe: "~ste seu Deus não serve para nós. Nós precisamos de uma 
divindade que seja vingativa e cruel." Resposta que encerra uma impor
tante lição de Antropologia aplicada. Não se pode doutrinar um povo de 
valentes guerreiros nos mesmos têrmos em que se catequiza uma tribo de 

místicos. 
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por fazendas e ervais da região, e de grupos que, por exemplo, 
na produção da borracha, se fragmentaram a ponto de já não 
constituírem unidades coesas. Podem somar-se a isso outros fa
tôres, como a perda da função original do cerimonialismo pela 
transformação das primitivas condições de vida. Assim, como ve
remos logo mais, entre os Mundurukú, cujas festas tradicionais 
estavam intimamente ligadas à guerra e à caça, hoje em aban
dono ou em decadência. 

Em todo caso, o enfraquecimento das práticas religiosas 
nativas não se desencadeia, salvo talvez em raros grupos sujeitos 
a uma catequese mais eficaz, em decorrência do confronto e da 
competição com padrões correspondentes do Cristianismo, quer 
em suas modalidades mais ortodoxas, quer na forma do Catolicismo 
rural ou caboclo. Mesmo em grupos relativamente isolados, veri
ficou-se o declínio como resultado mais ou menos direto das enfer
midades disseminadas pelos brancos e da conseqüente redução do 
efetivo populacional. Exemplo dos mais instrutivos é o dos Ta
pirapé. Na sociedade dêsses índios cabia papel de máximo relêvo 
à figura do pajé, que, por outro lado, era fàcilmente acusado de 
feitiçaria e, Portanto, responsabilizado pelas mortes que ocorriam 
na aldeia. À medida que as epidemias iam ceifando as vidas, 
amiudavam-se a tal ponto as execuções de "feiticeiros", que afinal 
ninguém mais se dispunha a exercer a perigosa, se bem que 
indispensável, função de pajé. Com isso, a religião tribal perdeu 
os seus guan;liões e oficiantes, tornando-se mais vulnerável, em 
época mais recente, à ação sistemática dos missionários, de credo 
l?rotestante~ e católico, que passaram a trabalhar entre os Tapirapé 
( cf. Wagley, 1955, pág. 104). 

No tocante aos efeitos do despovoamento sôbre as manifes
tações coletivas da vida religiosa, não seria difícil arrolar fenô
menos análogos, registrado's em numerosas tribos. Contentemo
nos com mais um exemplo, o dos Borôro, de especial interêsse 
pelo rumo que entre êstes parece estar tomando o processo. Dêles 
se afirma: "Há muitas danças, cantos e cerimônias descritos por 
Colbacchini e Albisetti como parte dêsse culto às almas; mas êsses 
rituais não podem ser postos em prática hoje em dia por falta 
de pessoal suficiente para a sua realização" ( Huestis, 1963, pág. 
188 ) . Principalmente, porém, as cerimónias ligadas ao sistema totê
mico é que deixam de ter condições para sobreviver em sua forma 
tradicional, pela simples extinção, ou quase, de alguns dos clãs. 
Entre elas os rituais fúnebres - parte integrante da religião totê
mica, "outrora símbolo da identidade tribal" dos Borôro (pág. 
189) - que se vinham mantendo com persistência a despeito de 
tôda pressão das autoridades para que fôssem abandonados, en
traram assim em séria crise. A tendência que, segundo Huestis 
(ibidem), se estaria agora esboçando é a de maior ênfase no 
culto aos espíritos, que não necessita de tão grande número de 
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participantes e que, ademais, em sua forma se aproxima do espi
ritismo rural ( "macumba") da região. A menos que venha a inten
sificar-se a influência do Cristianismo "como fôrça revitalizadora", 
a autora considera mesmo provável que dentro em pouco a re
ligião totêmica esteja substituída pelo espiritismo como "princípio 
integrador na cultura Bororo" (ibidem). No fundo, portanto, uma 
religião mais individualista, ou seja, sem a complexa vinculação 
social do culto totêmico. · 

Como bem assinala Murphy ( 1958, pág. 10, louvando-se em 
Durkheim), é útil ter em mente que a religião, particularmente 
o ritual, exprime sempre de algum modo a estrutura e a organi
zação sociais que lhe servem de base. E estas se modificam com 
a mudança do número de indivíduos que compõem o grupo. Tam
bém entre os Mundurukú, segundo o etnólogo, caiu em desuso a 
maior parte das cerimônias, em especial as que requerem um 
grande número de participantes, e ~isto não somente na parte da 
tribo que está sob a influência direta dos missionários francis
canos. O motivo, portanto, não pode ser a catequese. Como em 
outras populações nativas, o despovoamento, reduzindo o tamanho 
das aldeias e dos grupos familiais, teve por efeito ~ correlato um 
menor número de pajés. Mas no caso dos Mundurukú não foi o 
despovoamento o fator decisivo da decadência religiosa. ~ste ali 
é de outra ordem. De há muito, a pressão dos brancos obrigou 
os Mundurukú a desistirem da guerra, feita outrora como caça 
de cabeças; esta fornecia um dos motivos centrais para a rea
lização de todo um ciclo de cerimônias religiosas, que afinal per
deram a sua função, simplesmente por já não lhes caber um lugar 
na cultura. De modo semelhante, a aculturação econômica, pela 
qual grande parte da tribo substituiu a caça pelo trabalho nos 
seringais do Cururu, destituiu de sua função o conjunto das ati
vidades religiosas que perfaziam o culto aos diferentes espíritos
mães de animais da caça e que aos poucos deixavam de ter relação 
com os interêsses vitais de subsistência. A tudo isso juntam-se, em 
terceiro lugar, os óbices que a crescente individual'ização social 
e econômica, inerente ao rumo geral da mudança, opunham não 
somente à continuidade de tôdas aquelas práticas rituais, como 
à das que diziam respeito às trombetas sagradas, práticas essas 
que, em virtude dessa mesma individualização, por sua vez já não 
conservam a sua função de origem ( cf. Murphy, op. cit., espe
cialmente págs. 11 e 133-135) . 

Se insisto sôbre êstes fatos, já mencionados, é porque do
cumentam como a importância da freqüente perda de função das 
práticas religiosas predomina sôbre a que possa caber, digamos, 
à competição dos valores tradicionais com os que determinam a 
concepção cristã do inundo e da vida humana. O que vem con
firmar em parte o que atrás foi dito sôbre a aculturação religiosa 
dos Guaraní. Embora entre êstes se observe na realidade o fenô-
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rneno inverso: o da persistência ou, mesmo, do incremento da 
função das cerimônias coletivas. Mas entre os Guarani o efeito 
desintegrador do Cristianismo é igualmente retardado enquanto 
a primitiva religião encontra na vida social o apoio e os requisitos 
funcionais para o seu exercício. E também aqui a decadência se 
inicia no setor do cerimonialismo, ao passo que os conceitos e 
valores subjacentes resistem por longo tempo à substituição. 

Parece natural que não raro as festas da Igreja e as reuniões 
de culto cristão venham a assumir em certa medida função subs
titutiva às das antigas cerimônias tribais, sem · que por isso façam 
parte de qualquer sistema de relações com o sobrenatural. A sua 
função pode ser apenas integrativa e de simples recreação. 

É o que se dá em especial com a identificação de comemo
rações católicas, em sua forma popular, com antigas festas índias, 
como a que Darcy Ribeiro registrou entre os Kadiwéu, onde havia 
indivíduos que relacionavam as festas pleiadares da tribo, quer 
com a de São João, quer com a de Santo Antônio, ambas reali
zadas, por coincidência, na mesma época do ano. A pessoa do 
santo católico parecia ser tomada como equivalente à do herói 
mítico Nibetád, que para aquêles índios representa as Plêiades. 
Tal "sincretismo", no dizer do etnólogo, "reflete os esforços do 
Kadiuéu para explicar suas novas experiências em têrmos de 
concepções tradicionais ou para conciliar seus mitos com as idéias 
que vão aprendendo ao contacto com os neobrasileiros'' (D. Ri
beiro, 1950, pág. 12). E isto representa, convém acrescentar, um 
dos passos preliminares para a substituição de uma festa por outra, 
embora apenas com parte de suas funções. Segundo o testemunho 
do mesmo autor, para os Kadiwéu atuais o mito de Nibetád passou 
a ser "uma história sem qualquer conseqüência". "As cerimônias 
que no passado lhe eram atribuídas, tomaram nova feição; hoje 
são ( ... ) dedicadas ao 'meu São João'; e os Kadiuéu, que se vão 
acaboclando, estão prontos a acreditar que os antigos rituais pleia
dares eram dedicados a êste santo ou a outro qualquer" ( op. cit., 
pág. 70). O que, por certo, permite entrever a perda da original 
denotação religiosa da festa de Nibetád, que, uma vez desligada 
do antigo contexto de idéias, e tomando cunho secular, se substitui 
com maior facilidade pela festa popular de São João, em seu 
aspecto antes recreativo do q~e propriamente de culto. 

Em casos como o da missão frànciscana dos Mundurukú, o 
culto externo cristão nas grandes comemorações da Igreja, dando 
ensejo a que se reunam centenas de pessoas que moram dispersas 
pelas aldeias da região, serve para avivar os laços de solidariedade, 
e neste sentido, de acôrdo ·com Murphy, as festas religiosas apa
recem "como os equivalentes sociais de cerimônias tribais ora 
extintas, devotadas aos espíritos dos animais de caça" ( 19r:l8, pág. 
9). Como não é provável que os Mundurukú transfiram para as 
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festas do Cristianismo funções religiosas das antigas cerimônias 
(uma vez que a perda dessas funções levou à extinção de prá
ticas correspondentes já no âmbito tribal), e como Murphy re
gistrou entre êsses índios "uma indiferença geral do povo com 
relação às crenças cristãs", há de concluir-se que o culto intro
duzido pelos frades acabou sendo reinterpretado pelos silvícolas 
em têrmos essencialmente seculares. Coube-lhe função integrativa. 
- É um tanto diferente o que se dá com os Guaraní. A sua par
ticipação casual em atos de culto cristão tem igualmente funções 
sociais e mesmo econômicas; não obstante, manifesta-se, por outro 
lado, em alguns grupos um esfôrço, se bem que esporádico, de 
conciliar aquelas práticas com o significado e as funções das que 
lhes legaram os antepassados ( cf., por exemplo, E. Schaden, 
1962 a, pág. 140 et passim). Mas é que os Guaraní, inclusive os 
mais atingidos pela aculturação, permanecem imbuídos de pro
funda religiosidade, tendo por isso~ o espírito sempre sensível e 
aberto para tôdas as coisas atinentes ao sobrenatural. 

Como é fácil depreender de quanto foi dito, as práticas de 
cunho religioso mais individualizadas - como, por exemplo, a paje
lança - tendem a oferecer maior resistência, igualmente quanto 
às funções de origem. Também êste aspecto é dpcumentado por 
Murphy para os Mundurukú ( 1958, pág. 9). E se os Guaraní, 
até os das aldeias mais fragmentadas, conseguem manter tão vivo 
o culto a suas divindades, isto se explica pelo fato de afinal cada 
chefe de família (extensa ou mesmo nuclear) ter o direito de 
assumir o papel de sacerdote de seu pequeno grupo, e, assim, 
realizar os atos essenciais. A sobrevivência da religião guaraní e, 
com ela, a da própria cultura é devida acima de tudo à inexis
tência de uma estrutura social complexa, o que quer dizer que, 
em último caso, a família isolada se basta a si mesma, pelo menos 
no que diz respeito à vida religiosa comum. Não obsta que a 
longo prazo a decadência das grandes festas coletivas, às quais 
ineria notável função integrativa, acabe acelerando a desorgani
zação social e a desintegração da cultura. 

A substituição das cerimônias nativas pelas práticas do culto 
cristão, ou a sua concomitância, costumam ter como principal in
centivo psicológico o desejo do índio de igualar-se ao branco e 
anuiar o estigma de selvagem e pagão com que êste gosta de 
feri-lo,4 se é que não s·e trata de mero expediente para melhor 

4. Em seu estudo sôbre o culto aos mortos entre os Kaingáng, escreve 
Baldus: "Os Kaingang de Palmas fazem esforços para praticar o culto cristão 
ao lado do seu culto aos mortos. Provàvelmente, fazem-no antes de tudo 
para não ser considerados inferiores aos seus vizinhos brasileiros, com os 
quais estão em contacto contínuo. Não só colocam nos túmulos pequenas 
cruzes de madeira, sôbre as quais, às vêzes, penduram círculos semelhantes 
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-Ocultar o apêgo à religião tribal ou a alguns aspectos dela. Como 
·vimos em capítulo anterior, os Apapokúva dos dias de Nimuen
<lajú exemplificam bem essa atitude. A título de caso particular, 
·menciono o fato de que, na época em que fiz as minhas pesquisas 
entre êsses mesmos índios do Araribá, o chefe religioso do grupo 
me disse que as mulheres guaraní casadas com caboclos devem 
ir à missa "para acompanhar o marido". O que talvez signifique 
uma virtual exclusão dessas mulheres da comunidade religiosa da 
.aldeia, ou seja, uma tendência para discriminar entre as pessoas 
·que aderem a um culto e as que participam de outro. 

A simples substituição de antigas práticas religiosas por de
terminados padrões de culto cristão e nem mesmo uma conversão 
formal ao credo católico ou protestante traduzem desde logo uma 
reorientação com referência às coisas sobrenaturais. Até grupos 
'Sujeitos a intensa propaganda missionária costumam não ir além 
<la aceitação dos aspectos que não lhes afetem a imagem religiosa 
do mundo, se é que esta - o que de fato é mais comum - sobre
viveu no contexto geral do processo aculturativo. A tribo dos 
Terêna é uma das que secularizaram bastante a sua cultura e 
que, por isso, teria condições talvez mais favoráveis do que outras 
para adotar os valores da doutrina cristã. Missionários norte-ame
ricanos, católicos como protestantes, que há muitos decênios en
vidam esforços sistemáticos e altamente competitivos para con
duzir os Terêna cada qual para a sua respectiva confissão, logra
ram fazer c6m que todos ou quase todos os membros da tribo 
se considerem hoje membros de uma ou de outra Igreja. De onde 
resultou, aliás, uma profunda cisão sociopolítica das várias aldeias, 
uma dicotomia não somente responsável por uma situação tensa, 
mas em certa época até por sucessivos conflitos abertos. Entre
tanto, o estudo do processo aculturativo dêsses índios revelou que, 
apesar do fanatismo e da regularidade de atos de culto entre os 
representantes de ambas as confissões, os ensinamentos cristãos, 
salvo raras exceções, pouco significam para êles enquanto dou
trina religiosa propriamente dita. Tanto que, por exemplo, os 
adeptos de um e outro credo não se pejam de freqüentar as sessões 
de pajelança, que, embora se afirme subsistirem como simples 

a coroas, e com fitas brancas, mas também colocam velas acesas. ( ... ) 
Os Kaingang de Palmas festejam as festas cristãs segundo o costume da 
gente campestre brasileira: primeiro a reza, depois o baile com violão e 
cachaça. A sua maior festa cristã realiza-se no dia 13 de junho, o dia de 
Santo Antônio, que antigamente os missionários declaravam padroeiro dêsses 
índios" ( 1937, págs. 63-64). Na opinião do chefe da aldeia, a sua tribo, 
aprendendo a rezar e a tratar com os santos, recuperara o deus dos antigos 
Kaingáng, que os portuguêses lhe haviam roubado. Mas à pergunta se sabia 
rezar como um cristã, respondeu: "Esqueci" ( págs. 64-65). 
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técnica de curar doenças, deveriam ser tidas como incompatíveis 
com a fé cristã. E, o que é bem mais expressivo, com facilidade 
um indivíduo deixa de ser protestante para se tornar católico e 
vice-versa, até várias vêzes no decorrer da vida. Os novos credos 
têm, é óbvio, as suas funções. Estas situam-se, porém, preponde
rantemente em outro plano. São, acima de tudo, um meio para 
a obtenção de status e a definição de papéis, quer nas respectivas 
comunidades indígenas em mudança, quer em face da sociedade 
nacional. 5 (Vejam-se, por exemplo, Altenfelder Silva, 1946 e 1949; 
Oberg, 1949; e, em especial, Cardoso de Oliveira, 1960, págs. 
105-108.) Graças ao predomínio do Catolicismo na população 
brasileira da ár·ea, a aceitação do credo católico tende natural
mente a favorecer a aquisição de um status superior perante os 
brancos em geral. Por outro lado, as prescrições mais rigorosas a 
que estão sujeitos os protestantes, entre elas a de se absterem 
de bebidas alcoólicas, conferem-lhes maior união e auto-respeito; 
ademais, a sua confissão representa um meio de melhor marca
rem a sua oposição à população nacional e, com isso, de se fir
marem em sua consciência de índios. ( Cf. Altenfelder Silva, 1949, 
págs. 340 e 375). Mais ainda, a própria rivalidade entre Terêna 
católicos e protestantes deve ter funções significativas na exis
tência das comunidades, aspecto infelizmente não analisado a con
tento por nenhum dos autores que estudaram a tribo. ~ de se 
supor, entre outras coisas, que os índios encontrem nos eventuais 
conflitos entre os representantes dos dois credos uma forma de 
catarse para a sua agressividade. 6 

5) Aos Guaraní, que continuam orientando-se pela doutrina religiosa 
tribal enquanto permaneça a organização da comunidade, tal se aplica ape
nas na medida em que se trata da situação do índio frente aos brancos. 
Entre êles, aliás, a profissão formal de um credo cristão por certo número 
de membros do grupo ocorre somente no Sul de Mato Grosso, onde se 
desenvolve o trabalho da missão presbiteriana (na subtribo dos Kayová). 

6. Em sua antiga organização, possuíam os Terêna uma divisão em 
metades endógamas, de grande importância na vida cerimonial. Hoje está 
obliterada e mal subsiste na memória coletiva ( Altenfelder Silva, 1949, 
(pág. 334). Nada mais compreensível do que a tentação de se relacionar 
a antiga dicotomia com a atual oposição entre católicos e protestantes. 
Altenfelder Silva, admitindo embora que o comportamento recíproco das 
duas facções cristãs (das quais, por exemplo, cada uma tem, na aldeia de 
Bananal, o seu quadro de futebol) lembra, de certo modo, aquela antiga 
divisão cerimonial, rejeita como perigosa "a identificação dos dois grupos 
com a antiga divisão em metades" ( op. cit., pág. 339; veja-se também pág. 
342). Certo, tôda cautela é pouca, mas, assim mesmo, parece-me que não 
conviria descartar desde logo a hipótese de uma possível correspondência 
funcional, substitutiva ou não. Oberg ( 1949, pág. 33) inclina-se a esta
belecer uma relação entre a antiga organização dual e a dicotomia de hoje. 
Entretanto, não se aprofunda na análise do problema. 
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Há, pelo Brasil afora, várias outras tribos submetidas à pro
paganda do Cristianismo concomitantemente por missionários ca
tólicos e protestantes. São ainda muito parcos os nossos informes 
para sabermos em que medida vale para elas, mutatis mutandis, 
Q que acaba de ser dito sôbre os Terêna. Um ponto que, no 
entanto, se afigura bastante claro é que a motivação para o índio 
se filiar a qualquer das igrejas lhe advém primàriamente de 
interêsses extra-religiosos. Uma situação merecedora de mais 
acurado estudo a êste respeito é a dos Tukúna, do alto Solimões. 
Distinguem-se êstes índios dos Terêna pelo apêgo à religião na
tiva, inclusive em suas manifestações cerimoniais. Vários anos de 
catequese católica tiveram entre êles efeito pràticamente nulo 
(Nimuendajú, 1952 b, pág. 140). Refere-se, por outro lado, que 
os Tukúna se definem hoje normalmente como "católicos", como 
o fazem os caboclos da região, "sem que tal definição envolva 
a atualização de um comportamento coerente com a ética cató
lica" (Cardoso de Oliveira, 1964, pág. 96). Quanto ao proselitismo 
entre êles desenvolvido mais recentemente por missionários ba
tistas, resultou, por enquanto, em pequeno número de conversões, 
em cuja autenticidade nem os próprios pastôres acreditam ( op. 
cit., nota à pág. 97). Não caberia, pois, avaliá-las como fenômeno 
de aculturação religiosa propriamente dita. Não obstante, a con
dição de "crente" começa, sem dúvida, a adquirir funções sociais 
de relêvo no contexto geral das relações interétnicas em que se 
insere a população tukúna. Para Cardoso de Oliveira, os Tukúna 
que entraram na órbita de influência dos missionários protestantes, 
"aceitaram aparentemente a conversão como um meio de integra
ção social na comunidade neobrasileira" ( op. cit., págs. 97-98). 
Não se trataria, porém, ao que se depreende das considerações 
do autor, de uma forma de afastamento da condição tribal e de 
aproximação ao mundo do-s brancos (no qual, aliás, estão de há 
muito entrosadas por suas atividades econômicas), mas de uma 
"possibilidade de relações simétricas com a sociedade nacionaf, 
(pág. 98) ou, por outras palavras, de um recurso para a conquista 
de um status mais elevado perante esta. Enquanto membro da 
comunidade batista, o Tukúna tende a ser tido mais fàcilmente 
em pé de igualdade com os brancos, ao passo que como cat6lico, 
pela conceituação vaga e descolorida do têrmo, permanece o indi
víduo inferior, marcado pelo estigma de sua categoria étnica. Não 
é possível prever até que ponto essa função, que ora se esboça, 
se firmará através do desenvolvimento futuro. Em todo caso, jus
tifica-se a hipótese de que a situação venha a tornar-se bem mais 
complexa, mormente à vista do "papel de segregação e forte coe
são social" que, segundo Léonard, é uma ôas eventuais conse
qüências do "rigorismo habitual das Igrejas protestantes" ( 1964, 
pág. 246) e que também está implícito, por exemplo, no que 
acima foi dito com relação aos Terêna. 
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A função reivindicativa do protestantismo, que em suas pce-
gações tanto insiste na igualdade de todos os homens perante· 
Deus,7 representa naturalmente um forte apêlo ao espírito de gente· 
que, como os índios brasileiros em geral, sofre constante discri
minação. Fàcilmente, assim, a filiação ao credo· assume a forma. 
de um protesto social, fenômeno que se manifesta com evidência 
na área do Rio lçana, onde, como adiante se verá, a atitude rei-· 
vindicatória de protestantes recém-convertidos encontrou apoio· 
na tradição dos movimentos messiânicos, por sua vez nutridos pela 
situação econômica e socialmente desfavorável do silvícola face 
aos patrões brancos. Eduardo Galvão, que estuda êste aspecto,. 
aponta-o como um dos motivos pelos · quais os missionários logra
ram aí em pouco tempo contar com bom número de prosélitos
( 1959, pág. 55). A par disso, anota como conseqüência da cisão, 
entre "crentes" e "católicos" no interior dos grupos locais o apa
recimento de novos fatôres de desorganização tribal. "O Protes
tantismo, dada a ortodoxia de seus prosélitos, opõe-se com mais: 
vigor à manutenção das instituições tradicionais e atua mais dire
tamente sôbre o comportamento individuar' (ibidem). E julga. 
o autor que uma difusão, em maior escala, redundará, numa fonte 
adicional da discriminação que contra o índio exercem os ca
boclos, em sua grande maioria católicos. A confifmar-se a pre
visão, teríamos nisso mais um ponto de contacto com o que se 
observou -entre os Terêna de Bananal, onde, além da competição 
interna gerada pela coexistência dos dois credos no seio da tribo, 
os índios protestantes defrontam não somente maior oposição na. 
sociedade dos brancos, mormente em suas relações com fazen
deiros e comerciantes, mas até mesmo por parte dos funcionários 
do Serviço de Proteção aos índios ( cf., por exemplo, Altenfelder 
Silva, 1949, págs. 340 e 375). Em certo sentido, pois, o resultado 
da conversão seria contrário à expectativa inicial. 

Apesar de se reconhecer a necessidade de sublinhar de pre
ferência êsses e outros aspectos sociais no empenho de compreen
der a adoção do culto católico ou protestante, seria simplista pre
tender que os conceitos e os valores do Cristianismo não comecem 
desde o início a infiltrar-se, em menor ou maior grau, na imagem 
do mundo e da vida humana. Mas a plataforma para a sua acei
tação há de constituí-la por muito tempo o conjunto das con
cepções aborígines, que fornece ao espírito o único esquema de 
referência, salvo no caso específico de se concentrar a catequese 
na geração dos imaturos. Vários fatos aqui expostos, a que não 
seria difícil acrescentar grande número de similares, patenteiam 

7. Lembra-se o leitor de que deparamos o tratamento do tema na pre
gação do índio-catequista Marçal de Souza aos Kayová-Guaraní da missão 
presbiteriana de Dourados. 
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que as incongruências entre o antigo e o nôvo sistema se resolvem, 
numa primeira fase, através da reinterpretação dos ensinamentos 
cristãos em têrmos das idéias tradicionais. A substituição gradual 
destas dependerá sobretudo da medida em que deixarem de ter 
função no contexto social. Um conflito insolúvel de valores, pa
rece, não chega normalmente a estabelecer-se, a menos que não 
se alterem de modo sensível as bases estruturais da sociedade. 
Entrar-se-ia então na fase crucial duma crise aculturativa, tanto 
mais aguda quanto mais resistentes forem os elementos institu
cionais em que se ap6ia a vida religiosa. ~ provável que o pro
cesso, visto como um todo, siga uma série de estágios distintos, 
variável em sua expressão concreta, muito embora, em tese, su
jeito a uma seqüência regular. Nenhum dos estudos existentes, na 
medida em que se trata de índios brasileiros, é bastante profundo 
para que se possa ir além de simples conjeturas. 8 O que falta prin
cipalmente são descrições tais que, referindo-se a épocas diferen
tes, nos proporcionem a necessária perspectiva no tempo. Só com 
muita temeridade poderia alguém, no estado atual dos nossos 
conhecimentos, aventurar-se a especulações sôbre a natureza gera] 
do desenvolvimento no sentido de discernir uma linha necessária, 
se existe, de estádios intermediários. Quero crer que os principais 
pontos a respeito dos quais é admissível, no presente, sugerir algo 
de mais seguro foram abordados nestas páginas. Dentre todos, 
talvez o fato de maior alcance - afirmado, aliás, especificamente 
para os Mun,durukú por Murphy ( 1958, pág. 10) - seja o de 
que a desintegração das religiões tribais não decorre, em geral, 
de um conflito de crenças, mas da transformação da cultura e da 
sociedade em geral. Inversamente, enquanto a estrutura social não 
se altera a ponto de subtrair as funções à religião tribal, esta re
vela grande vitalidade. São os casos em que o sistema de crenças 
nativo tende a constituir o -último reduto de resistência à acultu
ração e aparece até como foco de reativação. É por isso, também, 
que os líderes messiânicos que visam à recuperação cultural to
mam sempre os valores religiosos como centro em tôrno do qual 
fazem gravitar o seu movimento. 

8. Sempre há possibilidade, é claro, de se levantarem hipóteses avul
sas. Assim, a de que haveria un1 passo intermediário em que o índio aceita 
os novos ensinamentos como válidos para o branco, mas não para êle. Os 
Mundurukú, explicando a Murphy o destino das almas ap6s a morte, não 
quiseram pronunciar-se sôbre o fim que terão as dos brancos, achando que 
êles é que o deveriam saber (Murphy, 1958, pág. 28). Entre Guaraní 
fiéis à religião pagã ouvi mais de uma vez a afirmação de que respeitam 
as crenças dos cristãos e desejam que se respeite a dêles. Não acredito que 
o digam por espírito de tolerância. 
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CAPÍTULO XI 

Movimentos Messiânicos e Reações 
An tiacul tura tivas 

O processo aculturativo das populações tribais não está su
jeito apenas, ·em seu curso normal, à concomitância de fatôres de 
aceleração e de retardamento, que lhe determinam, segundo o 
predomínio de uns ou de outros, um ritmo bastante irregular,. 
mas pode também ficar paralisado inteiramente por algum tempo 
em conseqüência de reações antiaculturativas conscientes, orga
nizadas ou não, sistemáticas ou difusas. A principal forma de· 
reação organizada e sistemática aos efeitos desintegradores da civi-
lização ocidental sôbre as culturas nativas é a dos movimentos: 
messiânicos. :E:.ste tipo de manifestações socioculturais entre in
dígenas - não só do Brasil, como de todo o mundo - tem sido1 

objeto de grande número de estudos sociológicos e antropológicos·, 
que se vêm amiudando nos últimos anos. Dir-se-ia mesmo que o 
tema está em moda. Não obstante, as tentativas de classificação 
e as tipologias até hoje propostas não conseguem ainda dominar 
a complexidade do fenômeno, que continua r_esistindo aos esque
mas t·eóricos. Volta e meia, o próprio conceito de messianismo vem 
sendo sujeito a controvérsia (tal como, entre n1uitos outros, o 
de totemismo) pelo simples fato de não haver consenso a respeito 
de seu caráter essencial e dos aspectos que lhe são apenas aci
dentais ou acessórios. 

Não há necessidade, aqui, de acrescentar mais uma tipologia 
às já existentes, nen1 tampouco de entrar na discussão sôbre os 
elementos distintivos dos surtos messiânicos em confronto com 
manifestações similares, de natureza ora mais, ora menos revo
lucionária. O que deve merecer a nossa atenção é o fato de que 
em certas tribos indígenas do Brasil têm surgido movimentos 
coletivos, de cunho acentuadamente místico ou religioso, em que 
um líder carismático organiza a resistência sistemática ao domínio 
do branco ou à sua cultura, abrindo e nutrindo ao mesmo tempo 
a expectativa de uma "idade de ouro" com o estabelecimento de 
uma ordem nova, em muitos pontos comparável à da existência 
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da tribo nos tempos que precederam a chegada dos europeus. Em 
outras palavras: cumpre olhar mais de perto o messianismo dos 
índios brasileiros, quer como reação antiaculturativa, quer como 
e.,fôrço de fazer frente aos problemas de ordem sócio-econômica 
gerados pela interação com a sociedade nacional. Veremos que 
,êsses dois aspectos nem sempre são concomitantes. 

A primeira pergunta que se levanta a êste respeito concerne 
aos motivos pelos quais êsses movimentos se registram apenas em 
d eterminadas tribos, ao passo que em outras não se descobrem 
sequer condições para a sua emergência. É possível apontar ele
mentos comuns nas situações que geram os surtos em oposição 
às que não lhe oferecem terreno propício? 

Já em trabalho anterior (E. Schaden, 1959, pág. 41) foi fri
sada a necessidade de se tomar em conta, com referência a essa 
questão, a pres·ença eventual de duas ordens de fatôres: em pri
meiro lugar, os decorrentes do estado de deprivation ou penúria 
cultural que se instala durante a crise aculturativa, da qual é 
característico; em segundo, a existência, na cultura nativa, de uma 
certa categoria de elementos míticos e religiosos indispensáveis à 
formação de um clima sociopsíquico propício à eclosão do movi
mento. A distinção entre fatôres "exógenos" e "endógenos" no 
messianismo reaparece em boa parte dos trabalhos mais recentes 
e se afigura, de fato, fundamental para a análise do problema. 

Para o fim que temos em mira não é preciso passar em re
vista todos os movimentos messiânicos ocorriaos entre os índios do 
Brasil. Incluindo-se na categoria as sucessivas migrações dos Gua
raní em procura da Terra sem Males (o que parece legítimo, a 
não ser que se dê ao conceito uma amplitude sobremodo restrita), 
verifica-se que a grande maioria das manifestações messiânicas 
entre aborígines brasileiros pertence a tribos do grupo tupí-gua
raní; além dos Guaraní, caberia então mencionar os antigos Tu
pina1nbá. Especial importância tiveram, ainda, fenômenos simi
lares em papulações indígenas aruák e tukáno da área do Rio 
Negro e, por fim, entre os Tukúna do Solimões. 

Graças a estudos anteriores ( cf. principalmente Nimuendajú, 
1914; E. Schaden, 1959 e 1962 a) parece ·estar fora de dúvida 
que a gênese do messianismo guaraní, na medida em que se trata 
dos casos havidos desde o início do século passado, remonta, no 
fundo, a · idéias mítico-religiosas nativas, exacerbadas, é verdade, 
pela assimilação da cataclismologia cristã na época das missões 
jesuíticas. Com referência a êste último particular, cumpriria, pois, 
restringir talvez alguns dos resultados daqueles estudos. Entre-
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tanto, não há nada que nos autorize a admitir - e, menos ainda. 
a afirmar - que as migrações dos Guaraní tenham sido provo
cadas por um estado de penúria cultural ou de desorganização 
social conseqüentes à presença do branco, fatôres que vieram, é 
verdade, associar-se mais tarde ao impulso primeiro. A sua origem 
se explica perfeitamente pür motivos de ordem religiosa: a pro
cura da salvação num Paraíso mítico diante da iminência do fim 
do mundo. E a partir do momento em que a crença na destruição 
total da terra por um terrível cataclismo se impôs no conjunto 
das representações em vigor nos diferentes f!;rupos guaraní, era 
natural, aliás, que o Paraíso deixasse de ser localizado, como 
dantes, na superfície da terra, passando quase que necessària
mente a situar-se em região extraterrena.1 Nem por isso a idéia 
prescinde de genuíno caráter messiânico, uma vez que as condi
ções de vida esperadas pelos fiéis e a êles prometidas correspon
dem, idealizadas embora, ao padrão inerente à cultura da tribo. 
O Paraíso mítico é, portanto, em essência um mundo em que se 
há de concretizar um ideal de vida tal qual o Guaraní desejaria 
realizá-lo nesta terra, em conformidade com o seu conceito de 
existência humana, culturalmente definido. O que não impede, 
é evidente, que se tenda a expurgar a vida paradisíaca de quantas 
contrariedades de ordinário tornam penosa a que se leva cá em 
baixo. Do contrário, não seria paraíso. 

O essencial do que acaba de s·er dito é que o messianismo 
guaraní não remonta em suas origens primeiras a nenhuma con
dição de anorriia (ou talvez melhor: disnomia) social, nem tam
pouco a manifestações de desintegração cultural. Como, no en
tanto, êstes fenôm·enos se foram desenvolvendo em grau ora mais, 
ora menos acentuado no decorrer do processo aculturativo, em 
alguns grupos gerando estado de crise, é compreensível que, se
cundàriamente, o messianismo guaraní viess·e a representar tam
bém uma forma de reação aos problemas com êle relacionados. 

1. 1t bem possível, como se demonstra em outro capítulo dêste tra
balho, que a localização do Paraíso mítico nalguma região celeste ( no zênite 
ou para os lados do Sol nascente) seja devida também à influência da 
imagem do Céu cristão. A doutrina primitiva parece ter sido outra. Con1 
efeito, muitos dos antigos dirigentes das migrações esperavam encontrar o 
Paraíso no centro da superfície da Terra, o que se explica sem dúvida pela 
cataclismologia, segundo a qual a Terra irá desmoronando a partir dos bor
dos; restaria apenas uma área central. Segundo Nimuendajú ( 1914, pág. 
355 ) haveria relação com o mito das origens, em que se narra que Nan· 
deruvusú., a divindade máxima, erigiu sua casa no meio, sôbre o suporte 
da terra. Isto se coaduna, aliás, com a idéia ( que me foi comunicada por 
Poydjú, um dos meus principais informantes fiandéva do Araribá) de que 
a Terra sem Males teria sido criada dum pedaço que sobrara no cataclismo 
que destruiu o mundo anterior. 
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Diz-se em outro capítulo dêste ensaio que Nimuendajú, recusando
se a enxergar nos movimentos guaraní uma forma de messianismo, 
preferiu reduzi-los a nada mais do que uma expressão de "apatia 
elegíaca" ( Nimuendajú, 1914, págs. 335-336). Por outro lado, não 
deixou de assinalar, já então, certas atitudes antiaculturativas dos 
sacerdotes que dirigiam as migrações. Em época mais recente, 
essas atitudes tomaram, pelo menos em determinados grupos, um 
cunho bem mais pronunciado, e isto não somente na medida em 
que se acredita ser indispensável restaurar a cultura nativa em 
sua original pureza para se alcançar o ideal religioso, mas sobre
tudo na medida em que se toma . consciência do fato de que a 
ordem social conturbada pela influência do branco faz periclitar 
a realização das cerimônias prescritas. E se a princípio, para 
endossarmos o têrmo de Nimuendajú, a nota essencial era a da 
"apatia elegíaca", hoje se impôs a tendência de conferir ao sistema 
religioso - e, dentro dêle, aos valores subjacentes ao messianismo 
- a significação de um símbolo de identidade tTibal. Nem seria 
concebível que os Guaraní, místicos por excelência, erigissem em 
símbolo de sua identidade étnica outra coisa que não a sua religião. 

Voltando à questão atrás formulada, dir-se-ia que a emer
gência dos surtos messiânicos requer, em primeiro lugar, condi
ções específicas na ordem sociocultural nativa, condições que por 
si sós podem ser suficientes para fazê-los aparecer. Tal parece 
ser o caso dos Guaraní, sempre com a mencionada ressalva de que 
a mitologia da tribo sofrera, e1n certo sentido, uma hipertrofia 
através das idéias apocalípticas de origem cristã transmitidas pe
los missionários. Mas em sua forma embrionária (como ingresso 
no paraíso sem antes sofrer a prova da morte) a concepção mes
siânica é, ao que tudo indica, anterior às influências jesuíticas, 
ainda mais se aceitarmos a hipótese, bastante1 provável, de que os 
Mbüá-Guaraní do Guairá paraguaio estudados principaln1ente por 
Cadogan não chegaram a entrar na órbita da catequese. Pois, 
como se esclarece em outro capítulo, a idéia do aguydjê, ou seja, 
da perfeição espiritual (que abre aos viventes as portas do Pa
raíso) a ser obtida por exercícios e por cerimônias coletivas sob 
a orientação de um sacerdote iluminado, que bem merece o título 
de líder messiânico, é fundamental também na religião dêsse grupo. 

Ainda com referência a fatôres propícios, para não dizer ne
cessários, ao aparecimento dos fenômenos em aprêço, convém 
mencionar também o tipo de liderança ou de chefia encontrado 
no sistema sociopolítico da tribo. É notório que os Guaraní não 
conheciam nem reconheciam em sua estrutura primitiva nenhuma 
autoridade e nenhum poder que, ultrapassando ou não o âmbito 
da família extensa, deixasse de invocar o apanágio do carisma. 
Era-lhes impossível conceberem . um chefe que não o fôsse graças 
a suas qualidades excepcionais de sacerdote. Destarte, a passagem 
da liderança habitual para a de chefe messiânico era (e continua 
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iendo) facilitada pela própria noção que êsses índios têm de auto
ridade. Ainda mais porque o messias no caso não é propriamente 
um revolucionário, pois a sua pregação é tida - com acêrto, aliás 
- como simples forma da doutrina tradicional. 

A idéia de revolução ou, pelo menos, de reforma cabe só a 
partir do momento em que, como há pouco se disse, a religião 
se torna símbolo de identidade étnica, o que vale dizer símbolo 
de resistência à cultura ·estranha. Atitudes avessas à aculturação 
não podiam firmar-se entre os Guaraní enquanto o processo não 
viesse a afetar a ordem social necessária ao funcionamento satis
fatório do sistema religioso. Ao contrário do que se passou com 
outras populações primitivas, cuja reação antiaculturativa, após a 
perda de valores nucleares, se concentra por vêzes em elementos 
que primitivamente não tinham senão importância secundária e 
que, uma vez erigidos em símbolos, passam a ser valorizados muito 
mais do que antes ( Mühlmann, 1961, pág. 11), aquêles índios, 
que haviam feito tôdas as concessões possíveis à cultura dos bran
cos para se refugiarem, por assim dizer, na fortaleza de seu mundo 
religioso, sentiram a ameaça apenas no momento em que, as bases 
dêste começaram a ser solapadas pela desorganização social e em 
que, concomitantemente, se instalou a competição entre a dou
trina dos antepassados e a cristã. Em tal contexto, o messianismo, 
que já era antes fator ponderável de coesão social, passou a ter, 
em certos grupos, a função precípua de polarizar a consciência 
da tribo em pposição ao mundo dos estranhos, mobilizando as 
fôrças sociais ainda existentes. 

Mas, como não podia deixar de ser, a imagem do paraíso a 
esta altura já não é a de antes. Ela se modifica de acôrdo com 
as situações. Entre os Kayová, que, além de em geral não terem 
a idéia da destruição do mundo como ameaça tão iminente (em 
comparação com os Mbüá - e os Nandéva), foram também por 
muito tempo os menos atingidos pelo impacto do mundo dos 
brancos, a tendência para o messianismo é relativamente fraca, 
e o Paraíso para êles não é outra coisa senão o lugar de be1n
aventurança no Além, tal qual a doutrina kayová o propõe como 
alvo a todo membro do grupo. Os Nandéva, que são os mais 
aculturados, em grande parte o identificam hoje com o céu cristão; 
em quase tôdas as aldeias já entaram numa fase em que não há 
mais energias sociais que possam ser mobilizadas para um surto 
messiânico. Por último, os 1'1büá, na atualidade os que mais fer
vorosamente se esforçam por alcançar a Terra Prometida e em 
cujo messianismo há uma rejeição decidida ou mesmo agressiva 
da cultura ocidental, nem por isso conservam puro o mito primi
tivo; mesclaram-no com elementos cristãos, sem, no entanto, terem 
consciência do sincretismo. São os que fornecem a descrição mais 
minuciosa e completa da "Terra de Nunca Acabar". Enfim, a 
imagem do Paraíso varia com a situação aculturativa - e, sobre-
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tudo, com a função que possa exercer no empenho do grupo em 
salvaguardar a sua identidade sociocultural.2 

Por sua vez, a cataclismologia não deixa de ser reinterpretada 
em têrmos de novas circunstâncias. No capítulo, aliás excelente, 
que dedica aos movimentos messiânicos entre índios brasileiro~, 
Maria Isaura Pereira de Queiroz escreve: "Se a catástrofe última 
ameaça a Terra, é porque esta se tornou velha e cansada, não é 
porque os brancos a tenham pervertido. A idéia existe nos mitos 
guaraní, a Terra envelhecida sendo periodicamente renovada de
pois de uma destruição" ( 1962, pág. 209). Sem dúvida, mas a 
tendência a atribuir ao branco a culpa do perigo iminente pode 
muito bem substituir-se à concepção primitiva. Foi o que se deu 
com os Nandéva de Jacareí, de onde provieram, aliás, os mesmos 
que disseram a Nimuendajú que a Terra é incapaz de subsistir 
por se ter tornado velha e cansada. Quando há quinze anos estive 
naquela aldeia, já não . davam a mesma explicação, mas conside
ravam a vida imoral e a irreligiosidade dos cristãos como respon
sáveis pelo cataclismo que há de vir. Não revelavam os índios 
naqueles dias nenhum pendor para qualquer reação messiânica, 
mas é possível, se não provável, que, no caso de súrgir, esta teria 
manifesto caráter de agressividade aos civiliza~os. - Também 
entre os Kayová de Panambi, onde estive na mesma época, não 
se ligava (ou não se ligava mais) o fim do mundo à sua decre
pitude natural. Pa'í Chiquinho, o sacerdote da comunidade, rea
lizara cerimônias religiosas a fim de precipitar o acontecimento 
previsto no mito. A explicação que me deram foi a de que não 
valia mais a pena viver num mundo em que, pela arbitrariedade 
do homem civilizado, mandando lotear e distribuir a área desde 
tempos imemoráveis ocupada pelos Kayová, êstes já não possuíam 
sequer terras suficientes para caçar, nem chão para fazer as suas 
roças ( cf. principalmente E. Schaden, 1961-1962, pág. 12). Se 
não houve aqui propriamente reinterpretação do mito, de qual
quer forma êste veio a ser associado aos problemas decorrentes 
do contacto com o mundo dos brancos, tornando-se passível, com 
isso, de tomar feição diferente da original e de assumir uma fun
ção correspondente em eventual surto messiânico. 

Mas o que antes de mais nada parece caracterizar o messia
nismo e as condições pré-messiânicas dos Guaraní da atualidade 
é o fato de aí se tomarem sempre como plataforma e oomo quadro 

2. A êste respeito é interessante o comentário de Roger Bastide: "Essas 
variações esclarecem de maneira particulam1ente viva a ligação entre o mÍ· 

tico puro e o milenarismo; a aculturação age apenas num certo n1omento 
e em certo grau de intensidade; enquanto êsse grau não é atingido, o mito 
tem pouco valor de ativação; quando êsse grau é ultrapassado, êle deixe) 
de agir" ( 1961, pág. 340). 



MOVIMENTOS MESSIÂNICOS E REAÇÕES ... 251 

de referência os valores da religião tribal, sem que se note o menor 
esfôrço, antes, pelo contrário, de agir segundo modelos que não 
sejam reconhecidos como nativos. Se em tempos idos - a saber, 
no século dezessete - os líderes se viram induzidos muitas vêzes 
a imitar os missionários, isto revela tão somente que havia a preo
cupação de restabelecer o prestígio que os jesuítas tinham sub
traído aos sacerdotes da tribo, e que, para tal efeito, cumpria a 
êstes mostrarem-se com os mesmos atributos e igual poder. Ao 
que tudo indica, o sincretismo não passava de simples concessão 
aos índios catequizados, com o intuito de reconduzi-los à prática 
da religião guaraní. Aliás, êste momento anti, ou melhor, contra
aculturativo é por demais manifesto nos relatos dos jesuítas para 
que necessite de demonstração especial.3 A título de exemplo fri
sante basta anotar o fato de que entre as cerimônias celebradas 
par um daqueles pajés reacionários havia as que consistiam "em 
lavar o corpo dos pés à cabeça e em cantar depois em voz alta: 
Taytin decara ybagué, o que quer dizer: Eu te batizo para tirar-te 
o Batismo." (Documentos para la Historia Argentina, tomo XX, 
1929, págs. 578-579.) Similia similibus . .. 

Na área do Rio Negro desenvolveu-se uma verdadeira tradi
ção de surtos messiânicos.4 Infelizmente nenhum dêles foi descrito 

' 
., 

3. Entre as fontes mais ricas e elucidativas a êste respeito estão as 
"Cartas Anuas" dos missionários, reproduzidas nos Documentos para la 
História Argentina, t omo XX, 1929. Veja1n-se em partticular as informações 

a págs. 556-558 e 676-678. Recçnte análise dêsses e de outros dados sôbre 
a reação messiânica à catequese encontra-se em Pereira de Queiroz, 1962, 

págs. 178-184. 

4. Reportando-se ao trabalho de Eduardo Galvão ( 1959) , René Ri
beiro escreve : "No único movimento índio siricrético em que se afirma ter 
o chefe pretendido ser Cristo (na região do Rio Negro), houve recente 
influência protestante. Assim mesmo, a evidência de sua pretensão é dis
cutível" ( R. Ribeiro, 1962, pág. 62). Não caberia, portanto, falar numa 
tradição de surtos messiânicos naquela área. Todavia, o autor não considerou 
o fato de haver uma série de testemunhos sôbre movimentos dêsse tipo 
no Rio Negro, relativos ao século passado, todos êles, ao que parece, chefiados 
por algum índio que se tinha por Cristo ou por um personagem cristão reen
carnado. Galvão, referind9-se ao rigor com que no século dezenove os missio
nários ali faziam respeitar os seus regulamentos, faz o seguinte comentário: 
"Não é de estranhar assim que muitos dos conflitos registrados no Rio Negro 
tivessem como ponto de eclosão motivos religiosos. Mesmo entre índios 
aldeados repontavam vários movimentos messiânicos cujos chefes se iden~ 
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e, muito menos, analisado de maneira satisfatória. Não conhece
mos senão alguns de seus traços mais característicos. Em todo 
caso, bastam êstes elementos para os aproximarmos muito mais das 
manifestações de reação e resistência à catequese jesuítica há 
pouco mencionadas - como também dos famosos movimentos de 
'santidades" entre os Tupinambá do período colonial brasileiro 
- do que do conjunto de surtos congêneres entre os Guaraní dos 
séculos dezenove e vinte. Os líderes messiânicos do Rio Negro, 
que se declaram todos cristãos ou até"Segundos Cristos", não pre
tendem restaurar nenhuma religião nativa. (Vejam-se, p. ex., Koch
Grünberg, 1909-1910, vol. I, págs. 39-41; Galvão, 1959, págs. 53-
54; Pereira de Queiroz, 1962, págs: 187-189.) O ritual e os pe
trechos de culto são, em grande parte, cópia ou imitação dos res
pectivos elementos cristãos, de mistura, é verdade, com outros de 
cunho nativo. E se êsses messias pregam a oposição aos missio
nários, não é porque lhes rejeitem a doutrina, mas para se liber
tarem do jugo de sua autoridade. Um dos mais significativos é o 
exemplo de um pajé dos Arapáso do médio Caiari-Uaupés, cha
mado Vicente Cristo, que em 1880 se fêz passar por salvador de 
seu povo e emissário de Tupána, o Deus çlos cristãos. Dizia-se não 
apenas representante de Tupána, como até pai dos missionários, 
os quais, afirmava, teriam sido mandados por D~us ao Caiari, a 
pedido dêle. A sua adesão ao Cristianismo se patenteava no fato 
de fazer os seus adeptos dançarem em tôxno da cruz. Além disso, 
pretendia não só conversar com os espíritos dos mortos, mas tam
bém com Tupána. Por outro lado, incitava os seus asseclas a 
expulsarem todos os brancos, que, dizia, exploravam os índios 
( Koch-Grünberg, 1909-1910, vol. I, pág. 40, baseado em Avé
Lallemant). De inodo semelhante, o último dos messias de que 
há notícia naquela região, um Baníwa que liderou um movimento 
em tôrno de 1950, "personificando Cristo, batizava seus seguidores 
nas águas do rio, e os fazia beber o 'sangue' de Cristo, prome-

tificaram ao Cristo dos missionários e que faziam pregação de u1n retômo 
às idéias religiosas tradicionais, de nüstura com outras já de origem euro
péia, que anunciavan1 a volta do ~1essias e a libertação de seu povo. ~sses 
movimentos degeneravam em violência e foram reprimidos com a mesma vio
lência. Ainda há poucos anos registrou-se no Içana um movimento dêsse 
tipo, mas que, acudido a tempo e sem uso de fôrça, foi pacificado" (Gal
vão, op. cit., pág. 8). - Boa sinopse histórica dos surtos messiânicos que 
no século dezenove se foram sucedendo no território do alto Rio Negro 
e de seus afluentes Içana e Uaupés é apresentada por Maria Isaura Pereira 
de Queiroz ( 1962, págs. 187-189) . Entretanto, a autora deixa de mencionar 
casos mais recentes, acreditando mesmo que não os tenha havido desde o 
início dêste século (pág. 187). Segundo Galvão, o último ocorreu por volta 
de 1950 ( 1959, pág. 54 ). Neste parece ter havido, com efeito, influência 
protestante. 
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tendo-lhes uma vida melhor. Seguido de numerosos prosélitos, 
alcançou até a bôca do Içana, depredando no caminho tôdas as 
capelas católicas que encontrou" (Galvão, 1959, pág. 54). Essa 
depredação de capelas não reflete, por certo, nenhum intuito revi
valístico, mas, deriva, ao que se depreende das informações de 
Galvão, de recente rivalidade entre índios protestantes e católicos 
naquela área. 

É claro que tudo isso não impede estarem subjacentes aos 
surtos do Rio Negro elementos culturais nativos. Mas é pouco ou 
quase nada o que de concreto sabe1nos a respeito de tão impor
tante aspecto do problen1a. Convém mencionar, em primeiro lu
gar, a suposição de Koch-Grünberg de estar aí em jôgo "um antigo 
mito indígena, em roupagem cristã, peculiar principalmente às 
tribos aruak" ( 1909-1910, vol. I, pág. 40) e de que o messias 
talvez correspondesse à tão difundida crença no retôrno do sal
vador, ou seja, do herói civilizador, suposição esta que Métraux 
considera "conforme aos fatos" em vista da estreita relação exis
tente também nas tribos tupí entre o messianismo e a mitologia 
heróica, ( 1928, pág. 223.) 5 Com efeito, como veremos daqui a 
pouco, a conversão ao Cristianismo apesar de tudo não chegou 
a suplantar, nem mesmo em nossos dias, a mitologia e as con
cepções religiosas tradicionais, que bem podem servir ainda de 
base a fenômenos daquela natureza, ainda que a pretensão dos 
messias não seja a de restaurar a originalidade das crenças pri
mitivas, na medida em que foi afetada pela catequese. Quanto 
à idéia do .-retôrno do herói, que é mencionada também por Gal
vão ( 1959, pág. 58), se de fato ela age como fator ativante - e, 
para êste autor ( ibidern), ligada a uma restauração das crenças 
religiosas nativas -, talvez não seja necessàriamente um elemento 
mítico indígena, mas uma_ das concepções tomadas à doutrina 
cristã e, a seguir, reinterpretadas pelos aborígines. 

5. De fato, as relações com a mitologia e com a religião tribal não 
são patentes apenas em todos os n1ovimentos messiânicos entre Tupí-Gua
raní, mas também nos de outras tribos. 1t o que se nota em todos os casos 
sôbre os quais temos informação menos sumária. Entre os Arekuná, tribo 
karíb que vive em região não muito distante do . Rio Negro, ao pé do 
Roroimã ( n1as já além da fronteira, em território da Guiana Inglêsa), houve 
em 1846 o surto conhecido pelo nome de Beckeranta. O messias, que se 
chamava Awakaipú, pretendia agir por ordem do "grande espírito" Ma
kunaín1a, cujo desejo era evitar que os índios fôssem desalojados de suas 
terras pelos brancos; queria torná-los iguais ou mesmo superiores a êstes, 
provê-los de armas de fogo, dar-!hes môças brancas por espôsas e até 
clarear-lhes a pele, para não terem a côr de escravos. (Appun, 1871, vol. 
II, págs. 259-260.) Em suma, Makunaúna teria instigado o movimen~o para: 
poder agir como herói salvador e civilizador. 
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O território do Rio Içana, um dos principais focos de mes
sianismo na região do Rio Negro, é a pátria de populações de 
estirpe aruák, em particular do grupo Baníwa, cujo domínio tra
dicional se estende (ou se estendia) até as margens do Orenoco. 
Ora, na mitologia dos Aruák mais setentrionais tinha notória im
portância a concepção da Fonte da Juventude, mito em parte 
análogo ao da Terra sem Males, dos Guaraní. Fói registrado prin
cipalmente entre os Táino, tribo aruák que se teria deslocado para 
a Flórida sob o impulso dessa crença. Já Alfred Métraux ( 1928, 
pág. 221) assinalou o fato de que, apesar do nosso conhecimento 
fragmentário do mito da Fonte da Juventude, podemos dêle des
tacar um elemento que o aproxima do da Terra sem Males, o de 
que entre as venturas a serem alcançadas se menciona a Segunda 
Juventude, tal como Nimuendajú o ouviu entre os Apapokúva 
(Nandéva-Guaraní) e o autor dêste trabalho entre os remanes
centes dêsse grupo no Araribá (E. Schaden, 1962 a, pág. 168). 
Em artigo posterior, Métraux estabelece uma semelhança muito 
mais estreita entre o paraíso tupí-guaraní e o dos Aruák, sem, 
todavia, revelar as fontes que lha sugerem.6 Na hipótese de o 
etnólogo se referir a Aruák setentrionais, o que é provável, tería
mos aí um ponto de contacto explícito entre Aruák e Guaraní como 
elemento cultural nativo na função de fator prdpício à emergên
cia de manifestações messiânicas. Não nos consta que para os 
Tukáno do Caiari-Uaupés haja algo de similar. Mas como é co
nhecida em todo o mundo a tendência para a difusão dêsse tipo 
de movimentos coletivos, contanto que haja condições sociocul
turais para a sua aceitação, não seria disparatada a suposição de 
que os 'Tukáno teriam sofrido contágio dos Aruák, ainda mais por 
serem ali tão estreitas as relações entre grupos de uma e de outra 
classificação e, em especial, por se encontrarem uns_ e outros em 
idêntica situação de contacto com os brancos. Aliás, referem-se 
ao Içana, território aruák, as notícias sôbre os surtos mais antigos, 
que remontam até o ano de 1857 ( cf. p. ex., Koch-Grünberg, 
1909-1910, vol. I, págs. 39-40). 

Segundo a descrição de Galvão ( 1959, págs. 44-55), o sin
cretismo religioso índio-cristão no alto Rio Negro se afigura tal 
que, embora haja indícios significativos de um conflito de valores, 

6. "A mitologia indígena dos Tupi-Guarani e dos Arawak contém des
crições sedutoras dessa 'Terra-sem-mal', para onde o Ancestral, ou heró; 
cultural da tribo se retirou após ter criado o mundo e estabelecido as leii 
do gênero humano. É para lá que vão certos mortos privilegiados, xamãs 
ou guerreiros, depois de numerosas provas. Mais tarde, quando a vida sôbre 
a terra se tornou insuportável, até os mais humildes chegaram a acreditar 
que poderiam por sua vez ser admitidos nessa Terra Prometida, se demons
trassem bastante coragem e constância." ( Métraux, 1957, pág. 109.) 
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a tradição mítica nativa continua sendo o verdadeiro substratG 
que orienta o comportamento em face do sobrenatural. Os Ba
níwa adotaram a figura de Jesus Cristo, que veio a identificar-se 
ao velho herói tribal Inapíri-kúri,7 enquanto Kowái (Juruparí ) 
passou, pelo menos para alguns, a representar o Mal, em analogia 
com o Diabo cristão. Entretanto, do conteúdo das narrações mí
ticas quase nada se depreende que não possa ser tido como ori
ginàriamente indígena, salvo essa confusão de personagens. E 
apesar de Kowái se assemelhar hoje em alguns traços ao demónio 
do Cristianismo, "permanece a maior figura mítica dêsses índios, 
sobrepondo-se nas lendas à figura de Cristo. :ftste foi assimilado 
mais em têrmos nominais do que conceituais" ( op. cit., pág. 48) .8 

:ftstes elementos, somados ao que páginas atrás foi dito, tal
vez justifiquem a conclusão de que, salvo possíveis exceções, o 
messianismo naquela área não teria sido alimentado por aspi
rações revivalís ticas. Parece que, se tal fôsse o caso, o messias 
ali não pretenderia ser Cristo ou o Santo Padre, mas tomaria o 
nome de um herói tribal. Tampouco imitaria os missionários, 
diante dos quais assume atitude sem dúvida ambivalente. 

Mas se os surtos do Rio Negro não são contra-aculturativos, 
também deixam de manifestar, e talvez até como característica 
essencial, a oposição da consciência indígena aos civilizados, uma 
vez que os "Cristos" "surgem como salvadores dos Baniwa opri
midos e escravizados pelos brancos" (Galvão, op. cit., pág. 54). 
Quanto a êste aspecto, é particularmente significativo o último 
caso de messianismo havido na área, por volta de 1950. Desen
volvera-se, na época, intensa propaganda de uma seita protes
tante, e o líder do grupo místico fôra, ao que consta, influenciado 
por essa atividade missionária. Ora, a excepcional aceitação da 
nova doutrina é explicada,_ entre outras coisas, pela maneira de 
nela se interpretarem os textos evangélicos, insistindo na "salvação 

7. Já em princípios dêste século, Koch-Grünberg registrou o fato na 
subtribo dos Siusí. O chefe dó grupo explicou ao explorador que "Cristo'', 
tido como o autor dos desenhos rupestres existentes no território dêsses 
índios, outro não era senão Yaperíkuli; e êste era " 'Tupána' e ao mesmo 
tempo o primeiro homem, o primeiro Baniwa". ( 1909-1910, vol. 1. pág. 203. ) 

8. Uma informação que possivelmente contenha elemento de especial 
significação para análise do messianismo baníwa é a de que o têrmo dzúri, 
que designa os rezadores ou "pajés de batismo", ou seja, os chefes reJi
giosos, é usado também para o herói Kowái (Juruparí). (Galvão, 1959, 
pág. 47.) Não se poderia entrever aí a idéia de que, de uma forma ou 
de outra, o sacerdote se identifica, pelo menos virtualmente, com o herói? 
Haveria nisto importante semelhança com o que se observa entre os Gua· 
raní. Infelizmente, porém, o informe é muito sumário para que se possa 
ir além de uma simples hipótese. 
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dos fracos e oprimidos, com que os Baniwa, traumatizados pelas 
. experiências com os patrões, se identificam" (Galvão, op. cit., 
pág. 55). lt que o aproveitamento do braço índio na extração da 
borracha e de outros produtos naturais, de acôrdo com o sistema 
vigente em tôda a Amazônia, além de acarretar a progressiva des
truição da antiga organização social, tende a reduzir os aborígines 
também a uma deplorável dependência econômica. Contra esta 
se insurgem os índios, e as suas reivindicações são antes de natu
reza social do que propriamente cultural. 

De qualquer modo, porém, a situação cultural - se nos li
mitamos a encarar o domínio da religião - certamente não deixa 
de ser bastante ambígua para, por sua vez, constituir clima pro
pício à emergência de fenômenos de tipo messiânico. Sem tomar 
em conta a diversidade sem dúvida existente em diferentes partes 
da área, naturalmente heterogênea, os dados disponíveis revelam, 
por um lado, uma extraordinária vifalidade das concepções reli
giosas nativas, mas por outro também uma assimilação progres
siva de idéias, instituições e práticas católicas e, mais recente
mente, protestantes. Se o quadro esboçado páginas atrás encerra 
em certo sentido essa contradição interna (e sem résolvê-la) -
os messias agindo co1no "Segundos Cristos" num / meio religioso 
em sua essência aborígine e, ao que tudo sugere, sôbre a base 
dêste (sem intuitos de conversão, portanto) -, isto reflete obvia
mente um conflito de valores culturais, que, no entanto, não pa
rece criar maiores problemas no nível da consciência. Como quer 
que seja, as reivindicações - na medida em que se trata de opo
sição agressiva ao mundo dos brancos - situam-se tôdas, ao que 
sabemos, na esfera das r·elações interétnicas. Há aí um problema 
interessante que só poderá ser discutido com algum proveito no 
dia em que tivermos dados menos fragmentários sôbre a história 
do messianismo no Rio Negro. 

Uma tribo da Amazônia que deve ser mencionada neste con
texto é a dos Tukúna, no Solimões, entre os quais se vêm regis
trando casos de messianismo pelo menos desde os fins do século 
passado. Assemelham-se em parte aos dos Guaraní, em parte mais 
aos dos índios do Rio Negro. Quanto aos traços da cultura nativa 
que lhes servem de fundamento, Curt Nimuendajú ( 1952 b, pág. 
137) os enumera nos seguintes têrmos: "1.0) a personalidade de 
dyoi', o criador e fundador da cultura tribal; 2.0) o sentimento 
de o terem ofendido pela corrupção da primitiva cultura espiritual 
(não material!) devido a influências da civilização; 3.0 ) a possi
bilidade da repetição de cataclismos de antigos tempos; 4.0 ) a 
existência de sêres imortais e a sua tendência de aparecerem a 
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pessoas em idade pubertária". A êstes fatôres, que por si só não 
seriam por certo bastante compulsórios para gerarem messianismo 
(entre outras coisas, por causa da quase-inexistência de padrões 
de liderança, inclusive em assuntos de religião), somam-se outros, 
inerentes à situação interétnica em que os Tukúna se acham en
volvidos. Assim mesmo, as condições de vida, tais como vêm des
critas na monografia de Nimuendajú ( op. cit.), tampouco "pare
cem corresponder a um estado de desintegração cultural, de de
pauperação e de penúria bastante insuportável para dar origem 
a essas manifestações de misticismo coletivo" (E. Schaden, 1954, 
pág. 92) .9 

Representam, aliás, os Tukúna um exemplo típico daquelas 
tribos brasileiras que, fazendo tôdas as concessões possíveis no 
domínio da cultura material e da tecnologia, erigiram o sistema 
religioso e o correspondente cerimonialismo em esfera de resis
tência à aculturação; ao mesmo tempo, os Tukúna mantêm com 
rigor a exogamia das metades e preservaram o seu idioma da 
influência do português, do qual adotaram duas dúzias de vocá
bulos, se tanto. As mudanças havidas na cultura material refletem 
tôdas ou quase tôdas, segundo a pesquisa de Nimuendajú, no
tável senso utilitário; o rol dos elementos incorporados inclui o 
casco (a canoa dos caboclos), o mosquiteiro, a manufatura da 
farinha de mandioca, o vestuário, armas de fogo, máquinas de 
costura e outras coisas do gênero ( Nimuendajú, 1952 b, pág. 53). 
Não sabemos até que ponto essa fácil aceitação de coisas novas 
em um sentido, combinada com tão grande resistência em outro, 
teria acarretado um desequilíbrio do sistema total. Como quer 
que seja, o certo é que, apesar do longo contacto com os brancos, 
os Tukúna lograram sobreviver com uma população de cêrca de 
3000 almas, ao passo que as tribos vizinhas foram tôdas destruí
das. De onde talvez se possa concluir que a integração de todos 
aquêles elementos alienígenas em sua cultura se deve ter dado 

9. Peço vênia para citar àqui as palavras com que há anos, ao co
mentar a obra de Nimuendajú, exprhni o que me parecia ser a lacuna 
principal nas informações que êste apresenta: "Cumpriria indagar se êsses 
movimentos correspondern a uma tradição cultural anterior aos efeitos des
favoráveis aos contactos que os Tukuna tiveram com a população rural de 
origem lusa ou luso-indígena, ou se devem ser interpretados como conse
qüência, pelo menos indireta, de transformações sofridas pela cultura espi
ritual, que os próprios aborígines, aliás, apontam como causa de seu mes
sianismo. 1'1as teria a satisfação das necessidades religiosas sofrido real
mente crise bastante profunda para desencadear tais movimentos? Não é 
provável, uma vez que a religião tukuna, segundo afirmação expressa de 
Nimuendajú, não foi atingida em seus fundamentos pelas influências da 
doutrina cristã" (E. Schaden, 1954, pág. 92). 
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de maneira relativamente satisfatória, isto é, sem que a confi
guração como tal tenha sofrido abalos muito sérios. Não haveria, 
pois, razão para se admitir que o messianismo tukúna seja uma 
oonseqüência de penúria cultural. 

De fato, as páginas em que Nimuendajú ( op. cit., págs. 138-
140 ) narra de forma sucinta o desenrolar de um dêsses movi
mentos, ocorrido em 1941, não contêm nada que faça suspeitar 
a sua natureza revivalística, salvo talvez o pormenor pouco sig
nificativo de o herói mítico, que aparecera numa visão a um rapaz 
da tribo, ter ·exigido que se construísse "uma grande casa em estilo 
antigo para a celebração de certas festas", exigência que, aliás, 
"esbarrou com dificuldades, porque ninguém possuía o necessário 
conhecimento técnico" (pág. 139 ). É verdade, como vimos, que 
Nimuendajú enumera entre os fatôres responsáveis pelo messia
nismo tukúna, na medida em que decorrem da cultura nativa, um 
sentimento de culpa em face do herói mítico Dyoi' por já não se 
conservar em sua integridade a antiga cultura espiritual. Entre
tanto, êsse motivo parece constituir antes um fa~or virtual do que 
real, e de pouca importância, uma vez que - convém insistir nisso 
- as crenças religiosas e a imagem mítica do mundo pràticamente 
não foram alteradas, continuando, como dantes, a fundamentar as 
normas para o comportamento social e individual. 

Mais sério é o problema das relações sociais e econômicas 
com os brancos. A dependência a que o trabalho nos seringais 
arrastou os Tukúna, se não chegou a gerar um estado de anon1ia, 
criou pelo menos um clima propício à reivindicação. Cardoso de 
Oliveira ( 1964) pinta, com côres quiçá demasiado fortes, a si
tuação de dependência econômica ou mesmo semi-escravidão da 
tribo, apanhada que foi pelas malhas do sistema de extração da 
borracha, da madeira e de outros produtos amazônicos. Por aí se 
compreendem as razões profundas da observação feita por Ni
muendajú ( 1952 b, pág. 139) de que o messianismo tukúna prevê 
um cataclismo que destruirá os civilizados e ao qual apenas os 
índios hão de sobreviver, passando êles próprios a usufruir os 
benefícios da civilização. Cardoso de Oliveira, por sua vez, in
siste nesse aspecto, acentuando que a idéia de salvação subja
cente aos movimentos é a "da salvação física de uma população 
na mais extrema penúria alimentar e no mais negativo estado psi
cológico; tanto assim que o alvo dos movimentos é sempre a des
truição dos brancos e a sobrevivência dos Tukúna, numa vida de 
fartura e de paz" ( 1964, pág. 81). ~sse objetivo de sacudir o jugo 
dos brancos destaca-o também Maurício Vinhas de Queiroz ao 
dizer que o messianismo dos Tukúna "não pode ser entendido 
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senão em têrmos de contacto ·com a civilização, mas não é o 
contacto propriamente dito que determina o movimento: são con
dições sócio-econômicas que dêle decorrem, em particular o do
mínio e a espoliação dos índios por parte dos seringalistas que se 
apossaram das terras tribais e procuram impor-lhes um comércio 
altamente lesivo" ( apud Cardoso de Oliveira, op. cit., pág. 90). 
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C APÍTULO XII 

Observações Sôbre Fatôres, Tendências e 
Fases da Aculturação 

Todo o esfôrço de interpretação desenvolvido neste ensaio 
concentra-se primordialmente no objetivo de discernir tendências 
a que está sujeito o processo aculturativo das tribos indígenas, 
quer visto como um todo, quer em determinadas esferas, e os 
fatôres que o influenciam, desviandc-o ou não de um suposto 
curso normal. Diante da complexidade dêsse processo, que ade
mais se redefine em cada um dos seus passos, se afigura, porém, 
bastante ilusória ah initio uma distinção rigorosa entre fatôres e 
tendências. Fatos que em certo momento se nos apresentam como 
efeitos de tais ou quais causas passam a agir, uma vez inseridos 
na nova situação, como fatôres determinantes de fenômenos sub
seqüentes. eonquanto necessária para a discussão do assunto, a 
divisão entre fatôres e tendências não deixa, pois, de ser em oerto 
sentido artificial. 

O critério mais importante para a classificação dos fatôres, 
que sempre devem ser tomados como simples causas potenciais, 
é o que leva a distinguir os internos e os externos. Ao passo que 
aquêles derivam da própria cultura tribal, da estrutura e orga
nização da respectiva sociedade e do número de s·eus membros, 
êstes são inerentes à situação de contacto com o mundo dos bran
cos. A variabilidade de uns e outros e as inúmeras formas de sua 
conjunção nos casos concretos tornam precária e pouco frutífera, 
no estado atual das pesquisas, a tentativa de enumerar caracteres 
constantes da marcha aculturativa. Se é certo que somos levados, 
em tese, a definir princípios gerais a que o processo deveria con
formar-se, não o é menos que o indiscutível predomínio de cir~ 
cunstâncias aleatórias imporia em primeiro lugar, se dispuséssemos 
de um número suficiente de casos estudados em profundidade, 
uma tipologia das seqüências de mudança. Com isso não se advoga, 
de modo algum, o extremo de reduzir o conjunto a simples fatos 
históricos ou circunstanciais, de todo alheio a qualquer regula-
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ridade.1 Só que esta in concreto é de tal modo perturbada por 
influências fortuitas que a sua formulação pouco nos ajudará ainda 
a compreender cada caso particular, como exemplo que se en
quadre numa ordem superior. Foi por isso que em muitas das 
análises parciais feitas nos capítulos precedentes teve de ficar 
aberta a questão de se saber até que ponto se justificaria, ainda 
que por hipótese, uma generalização. É uma cautela que se impõe 
pelo caráter fragmentário e não raro superficial dos dados e tam
bém pelo número reduzido de tribos brasileiras até o presente 
estudadas com referência à mudança cultural. 

Se aceitamos uma distinção fundamental entre fatôres inter
nos e externos (poderíamos dizer também: endógenos e exógenos), 
os primeiros hão de ser concebidos como disposição da cultura 
aborígine em reagir aos segundos, e não como fatôres em si. Con
vém, pois, encará-los como condições passíveis, em virtude do 
contacto, de converter-se em causas. Muitos dos fatôres internos 
são comuns a tôdas as tribos brasileiras, pelo simples fato de se 
tratar de populações tribais ou primitivas, nenhuma das quais 
chegou a constituir um estado político e a formar centros urbanos, 
nem a desenvolver um sistema de escrita, uma tecnologia complexa, 
com a correspondente diferenciação profissionaf, nem tampouco 
uma economia de mercado propriamente dita. Outros são peculia
res a esta ou aquela tribo e inerentes à orientação ou ao estilo 
cultural, à estrutura e organização sociais, aos valores religiosos 
e assim por diante. De tribo em tribo, uns e outros assumem 
maior ou menor importância, sempre de acôrdo com os estímulos 
que sôbre êles venham a exercer os fatôres ·externos. Paralela
mente, êstes últimos se distribuem em duas categorias. Em parte, 
são pràticamente comuns a tôdas as situações (na medida em 
que excluímos as de aculturação intertribal) e determinados pelas 
características da sociedade dos brancos, aberta e em expansão, 
dona de uma tecnologia superior, quase sempre interessada em 
explorar os recursos naturais e humanos da região, e com a ten
dência geral de enfrentar os índios ainda portadores da cultura 
nativa como empecilho aos desígnios que têm em mira. Todavia, 
êsses elementos comuns se inserem nos mais variáveis contextos 
de relações interétnicas, de acôrdo, por exemplo, com o tipo e os 

1. Não seria nada mais, nada menos, do que abdicar de um dos prin
cípios básicos de tôda a Antropologia cultural. "Formas culturais são a 
expressão de seqüências únicas de acontecimentos históricos, mas são o resul
tado de processos subjacentes que representam constantes na experiência 
hmnana" ( Herskovits, 1948, pág. 619). Se isto vale paTa as "formas cul
turais" em geral, vale também para os fenómenos de aculturação. E é sabido 
que inclusive os antropólogos de orientação historicista de há muito não se 
furtam a êsse modo de encarar o problema. 
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interêsses particulares dos respectivos representantes do mundo 
civilizado, diversos quer de região em região, quer na seqüência 
das épocas históricas. 

Fatôres culturais e extraculturais de um e outro lado são res
ponsáveis pelos mais diversos graus de continuidade e intensidade 
dos contactos e a sua variação no tempo. Grosso modo distingue
se em primeiro lugar entre o contacto permanente, o esporádico 
e o apenas envolvente ou indireto (Galvão, 1957, pág. 68). É un1 
simples esquema para ubiquar a situação concr·eta a ser carac
terizada. Entre um e outro grau dessa escala de intensidade há 
tôda uma gama de gradações possíveis. Casos há em que o con
tacto esporádico acarreta efeitos dissociativos bem mais graves 
do que o permanente, de acôrdo com a natureza dos interêsses 
que movem os agentes da civilização e com os recursos de um 
contrôle mais ou menos regular e eficiente das relações. 

Sem falar da redução populacional por epidemias trazidas: 
pelo branco, o contacto, mesmo intermitente, age invariàvelmente· 
como fator de mudança por criar necessidades para cuja satis
fação não existem pressupostos na cultura tribal. Desde logo nas
cem vínculos que, sem a princípio romperem o primitivo equi-· 
Iíbrio das instituições, já não permitem que a cultura permaneça, 
por assim dizer, voltada sôbre si própria; prendem-na a um mundo 
estranho, que escapa inteiramente ao contrôle nativo. Tal alarga
mento do horizonte cultural tem efeitos em geral tanto inais 
profundos, quanto maior haja sido a estabilidade e a integração 
do sistema .. de origem. Tribos que tenham já no âmbito nativo 
uma larga experiência de relações interétnicas, quiçá con1 co
mércio intertribal regular ou institucionalizado, oferecem talvez 
expectativa de reação mais favorável à infiltração de elementos 
culturais estranhos do que as que tenham vivido se1npre isoladas. 
Mais graves, porém, do que' a simples aceitação de certo número 
de elementos novos - que, constituindo, sem dúvida, efeitos acul
turativos do contacto, não tardam a converter-se em fatôres de 
mudanças subseqüentes - são, con10 já se expôs em outro capítulo, 
as transformações da vida tribal em decorrência da integração do 
silvícola nas atividades do sistema econômico regional. Não é, pois, 
sem razão que vários autores modernos ( D. Ribeiro, 1957 b; Gal
vão, 1960, e outros) tanto insistem em que se deve investigar os 
fatôres e efeitos sui generis ligados a cada uma das frentes de 
expansão da sociedade nacional, por ora classificadas sumària
mente segundo o tipo de economia de que façam parte - a extra
tiva, a agrícola e a pastoril -, sem que s·e desconheça, tampouco 
aqui, a escala de variação oriunda das condições ecológicas e da 
eventual conjunção de mais de um tipo de frente econômica. 

Em que pêse a tôdas as variações possíveis, são, em linhas 
gerais, de dupla natureza as diferenças entre as frentes de expan
são econômica no tocante au modo de influírem no processo acul-
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turativo. Em primeiro lugar, cada uma delas costuma ter como 
agente o seu tipo humano peculiar; em segundo, cada uma traz 
em si uma expectativa e um interêsse específicos com relação à 
população aborígine que depara. Assim, a frente agrícola de ordi
nário põe o índio em contacto com uma sociedade que, fixando-se 
a.o solo, constitui núcleos relativamente permanentes e estáveis, 
Qrganizados, conforme o caso, nos moldes caboclos ou nos de co
lônias estrangeiras. O aborígine, aí se defronta com instituições 
e padrões em funcionamento normal, com uma forma de vida, 
enfim, que lhe convirá adotar à medida que puder ou fôr com
pelido a levar avante a sua integração no mundo dos brancos. 
'Com maiores ou menores entraves, seguirá então o modêlo pro
posto, na esperança de, em relativo pé de igualdade com a popu
lação vizinha, se entrosar no conjunto sócio-econômico da área.2 

O que dêle a sociedade espera, e Q que lhe é possível realizar sob 
a condição de o grupo não sucumbir ao impacto, é que afinal êle 
se transforme por sua vez em caboclo ou colono, ou seja, numa 
comunidade que tenha a mesma cultura e as mesmas atividades 
econômicas. Já não é o que se dá com a frente past9ril. Esta apre
senta ao indígena um tipo humano, um sistema social e uma forma 
econômica diferentes. A fazenda de criação é, antes de mais nada, 
uma emprêsa econômica e, como tal, requer não só um deter
minado tipo de organização, como também reservas de capital. A 
não ser em casos excepcionais, o índio não tem por onde copiar 
o modêlo e, por sua vez, transformar-se em fazendeiro. Quando 
muito, o interêsse do branco com relação a êle se reduz ao seu 
.aproveitamento como peão ou vaqueiro assalariado, a serviço, por 
conseguinte, de uma emprêsa alheia. Para tanto, o nativo se des
liga, por maior ou menor prazo de tempo, do convívio de seu 
grupo tribal. Isto naturalmente produz efeitos dissociativos, com 
evidente reflexo sôbre tôda a cultura de origem, que não encontra 
com facilidade caminhos próprios para reorientar-se segundo pa
drões novos. Quanto à terceira frente de expansão, a extrativa, 
êsses aspectos costumam assumir gravidade bem maior. Certo; o 
erval ou o seringai não deixam de ser, também, emprêsas, mas 
sem os fatôres de coesão e solidariedade característicos da fazenda 
d e criação. A própria administração ou, melhor, os seus prepostos 
são, na maioria dos casos, indivíduos isolados, que agem como 
tais e não oferecem ao índio oportunidade para um confronto de 
suas instituições com as do mundo dos brancos. As relações sociais 
que com êle estabelecem são em grande parte de natureza apenas 

2. Como vimos, não se trata simplesmente de imitação ou c6pia direta 
da organização social estranha, mas em primeiro lugar de um fenômeno de 
convergência, em virtude da aceitação do mesmo regime de economia. -
Nas áreas de exploração de recursos naturais, as emprêsas possuem as suas 
próprias instituições, a que devem ajustar-se igualmente índios e caboclos. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
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categórica, determinadas pelo seu papel de trabalhador ou pro
dutor econômico, situação essa inteiramente alheia ao contexto da 
vida tribal e que, por isso, requer grande esfôrço de ajustamento. 
Conforme a situação, como, por exemplo, nas "avenidas" dos se
ringais, resta, não raro, ao nativo como última forma de existência 
social a fragmentação do grupo em simples famílias nucleares, 
com o notório depaupearmento socioc:ultural do seringueiro ca
boclo. Outras atividades extrativas, entre elas a coleta do babaçu, 
da carnaúba, do óleo de copaíba, podem não configurar o mesmo 
quadro, sobretudo por não exigirem necessàriamente o mesmo 
grau de dispersão e por permitirem, por conseguinte, a continui
dade da existência tribal. - Tudo isso em têrmos gerais, apenas 
para se dar uma idéia da variação dos fatôres e efeitos acultu
rativos dos tipos diversos de economia regional que apanham o 
silvícola em suas malhas. Seria temerário, no estado atual dos nos
sos conhecimentos, tentar uma análise comparativa. Salvo pou
quíssimas exceções, não se procurou até hoje focalizar a acul
turação das tribos índias do ponto de vista da respectiva variante 
do homo oeconomicus que veio agir sôbre elas. E sem os neces
sários dados concretos nada nos permitiria avançar além de meras 
conjeturas. O que nos cabe fazer aqui é principalmente registrar 
o desideratum. 

Muitos etnólogos, no afã incontestàvelmente legítimo de dis
cernir em primeior lugar os fatôres socioculturais e ecológicos do 
processo aculturativo, se inclinam a negligenciar os de ordem psi
cológica. Murphy, por exemplo, que tão magistralmente põe em 
evidência a causalidade social na aculturação dos Mundurukú, 
afirma em um dos parágrafos finais de um capítulo dedicado à 
transformação do sistema social dessa tribo: "As necessidades da 
existência e a maneira pela. qual um povo ou povos entram em 
relação deveriam ser os problemas centrais para .o estudioso da 
mudança cultural - como o são para as pessoas apanhadas no 
processo. Elas, e não a propensão do homem para imitar, é que 
causam as alterações fundamentais de um modo de vida." ( 1960, 
pág. 192) .3 Certo, a dimensão psicológica da aculturação talvez 
não seja a que mais de perto toca ao antropólogo; todavia, como 
foi dito já no prefácio a êste ensaio, ela é inerente ao processo 
e o seu estudo é indispensável a quem pretenda compreendê-lo 
mais a fundo. Sem atribuir-lhe importância maior ou menor do 

3. 1'landa a justiça reconhecer que, ao contrário do que possa sugerir 
esta afirmação, Murphy tem revelado em seus trabalhos plena consciência 
do papel por vêzes decisivo dos múltiplos fatôres psicológicos no proc,esso 
<le mudança cultural. Evidenciam-no, entre outros, a análise dos dados de 
Quain sôbre os Trumái (Murphy e Quain, 1955) e o estudo sôbre a religião 
mundurukú (Murphy, 1958). 
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que às demais, quero dar-lhe aqui atenção especial, precisamente 
porque na literatura científica sôbre o índio brasileiro não tem 
sido posta em destaque. 

Tôdas as culturas, é sabido, oferecem ao indivíduo uma ima
gem ideal de personalidade, e esta condiciona, além de diretrizes 
para o comporta1nento, atitudes mentais e emocionais definidas. 
E nas relações interétnicas, o "clima psíquico", ou, seja, psico
social, responsável pela formação de atitudes recíprocas que in
fluenciam o processo de mudança, não se explica sem uma noção 
bastante clara de como os membros de um e outro grupo conce
bem, quer a si próprios, quer aos. parceiros. As relações entr·e 
índios e brancos variam com os respectivos estereótipos e se modi
ficam com êstes. Não se trata pura e simplesmente da "propensão 
do homem para imitar". F ato incontestável é que os reflexos das 
experiências interétnicas na mentalidade indígena, concretizados 
no estereótipo do branco, se manifestam como condições ora favo
ráveis, ora desfavoráveis à aceitação de novos valores. Justifica-se, 
por conseguinte, uma tentativa de caracterizar, de forma sumária 
que seja, o conceito geral do branco na mentalidade do índio e 
vice-versa. Corn isso não se esgotam, é óbvio, os ~lementos psi
cológicos que interferem na aculturação. Para a maioria dêles, po
rém, faltam dados concretos. 

A imagem do branco na mente indígena varia consideràvelmente 
com o tipo hu1nano que entra em contacto com o aborígine; ade
mais, está sujeita a redefinições, se bem que o estereótipo, uma 
vez formado, tenda a mostrar certa persistência. Portador de ele
mentos culturais estranhos, o civilizado é em geral tido, a prin
cípio, como ser dotado de podêres especiais e, por isso, identi
ficado às vêzes com algum herói civilizador ou outra figura mítica. 
Em si, porém, a idéia de "progresso técnico" pouco ou q,uase nada 
representa para o espírito do homem prin1itivo. O que ha é antes a 
crença numa superioridade mágica. No seu esfôrço de comprender 
o civilizado e de situá-lo no espaço cultural, não pode o primitivo 
senão tomar o seu próprio mundo como quadro de referência. O 
branco ( "karaíba" para os xinguanos, "karaí" para os Guaraní, 
para dar apenas dois exemplos) é, acima de tudo, possuidor de 
podêres especiais, ignorados até pelos pajés da tribo.4 Esta é, pelo 
menos, a caracterização inicial. Daí a atitude de ambivalência, a 
um tempo de aceitação e de mêdo, tão freqüente nos primeiros 
contactos chamados pacíficos. A única explicação possível, por 

4. Lembra Ehrenreich que na mitologia tupí - i. é, tupinambá -
os heróis civilizadores figuram con10 grandes "karaíba" (magos), "epíteto 
de honra que os índios então transferiram também para os forasteiros bran
cos, detentores de tão maravilhosas artes, continuando a empregá-lo até os 
nossos dias" ( Ehrenreich, 1905, pág. 24). 
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exemplo, para as armas de fogo são a sua origem sobrenatural 
e a sua natureza mágica. E assim como a arte tradicional de pro· 
duzir o fogo, em geral pela fricção de dois pedaços de madeira, 
foi ensinada aos antepassados da tribo por um herói civilizador, 
também os fósforos devem ter sido feitos por algum poderoso pajé.5 

Obra de magia é, por sua vez, a má<).uina fotográfica, ordinària
mente temida como instrumento para 'roubar a alma" de quem a 
ela se exponha e por isso causadora de moléstias ou até de morte.6 

E assim por diante. 7 

5. Em sua quase totalidade, os índios americanos conhecem ou co
nheciam a técnica de fazer fogo com o molinilho de madeira ou, mais rara
mente, com auxílio de sílex. Para o Noroeste da Amazônia, Whiffcn ( 1915, 
pág. 48) menciona as tribos do sul do J apurá como ignorando qualquer 
técnica de produzi-lo. E informa : "Os fósforos são pura n1agia aos olhos do 
índio, e uma caixa constitui presente de inestimável valor . Risca talvez um, 
para assegurar-se de que o branco lhe t ransmitiu, com a maravilhosa cai
xinha, parte de seus podêres mágicos, mas nunca sacrifica mais <le um por 
vez" (pág. 48-49 ). 

6. Dentre inúmeros testemunhos a êste respeito vejamos mais uma 
vez o de Whiffen: "A minha câmara era naturalmente dotada, pela i111a
ginação indígena, de propriedades mágicas, sendo que a idéia mais co1n um 
entre os Boro era a de que se tratava de máquina infernal inventada para 
raptar as almas dos que fôssem expostos a seu ôlho funesto. De modo 
semelhante, supunham que os meus óculos me conferiam o poder de en
:JCergar o que lhes ia pela alma. Quando pela primeira vez tentei tirar 
retratos, os nativos ficaram bastante agitados pelo uso que eu fazia de um 
pano prêto para cobrir o sinistro objeto; e quando n1eti por baixo a minha 
própria cabeça, todos viam nisso mais uma estranha inagia que me dava 
o poder de ler as suas mentes,_ as suas intenções ocultas, e roubar-lhes a 
alma; ou, propriamente, tornar-me senhor de suas almas e, assim, sub
metê-los à n1inha vontade a qualquer tempo e em todo lugar. Isto, por 
certo, se devia em grande parte ao fato de que eu era capaz de reproduzir 
a fotografia. O índio era colocado face a face com a sua alma desnuda, 
representada pela própria miniatura na chapa fotográfica. Jmpossivel induzi
lo a dar uma segunda olhada. Nunca n1ais êle se prestaria a magia de tal 
ordem. As mulheres uitoto me julgavam dado a uma ação mágica mais 
material; receavam que, expostas à câmara, viessem a dar à luz uma prole 
com a qual a câmara - ou o fotógrafo - estivesse em relação de pater
nidade" ( Whiffen, 1915, págs. 232-233). - Interessantes são também as 
observações do autor sôbre a diferença de atitude dos índios de acôrdo com 
a natureza das invenções e dos objetos do mundo civilizado. Os exemplos 
que enumera mostram - e é natural que assim seja - que não é de maneira 
alguma a perfeição ou coxnplexidade técnica o que mais os maravilha. 
Maior interêsse lhes merece. um par de botas do que um navio a vapor, 
cujo funcionamento é muito complicado para estimular-lhes a curiosidade. 
Por outro lado, um despertador ou um gramofone causam simplesmente 
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É, pois, compreensível que o índio seja levado a ver no branco 
um ente de estirpe diversa da sua,8 um ser que, entre outras 
ooisas, é imune aos efeitos da magia negra comumente praticada 
pelos silvícolas. Assim, afirmam os Kayová que as "rezas" malé
ficas com que, segundo acreditam, podem provocar a doença e a 
morte "não pegam em civilizado" (E. Schaden, 1962 a, nota à 
pág. 129). Um missionârio salesiano que dissera a um tuxaua qo 
Uaupés não ter mêdo de "dahosé", nome que ali se dá às práticas 
de magia negra, obteve como resposta: "O branco é de natureza 
diversa, por isso não pega o nosso dahosé." (Alves da Silva, 1962, 

estupefação e quiçá mêdo pelos misteriosos demônios que por ventura pos
san1 abrigar ( op. cit., págs. 263-264). Franz Caspar informa que o chefe 
dos Tuparí lhe perguntou certa vez "se nós cortamos os espelhos da super
fície da água e os endurecemos por alguma espécie de magia" ( Caspar, 
1952, pág. 26). Julgavam êsses índios que o motor de uma embarcação 
era um bicho maligno de podêres mágicos, capaz de transmitir a gripe ou 
a tosse ( op. cit., pág. 27). - Sôbre as reações do índio diante das coisas 
novas encontram-se notas interessantes em von den Steinen ( 1894, págs. 
75-77 ) e em muitos outros autores. 

I 
7. Atrás já foi discutida a freqüência com que se apela para a expli-

cação inítica para encontrar a razão da superioridade de muitas soluções 
técnicas apresentadas pelo branco, que não é por isso tido como nlais "inte
ligente". Se possui ou sabe umas tantas coisas inexistentes na cultura tribal, 
é porque dispõe em sua terra de recursos naturais inacessíveis ao índio e 
tem conhecimentos que outrem lhe deve ter ensinado). ( cf ., entre outros, 
Alves da Silva, 1962, pág. 162). Sirva o ensejo para acrescentar mais um 
exemplo expressivo aos mitos mencionados em capítulo anterior. Acreditam 
os Kadiwéu que os brasileiros, ao serem tirados do seio da terra pelo deus 
Gô-naêno-hôdi, tiveram a feliz idéia de lhe pedir a bênção, "razão por que 
ganharan1 'máquinas de fazer wano, de fazer enxada, fuzil, tudo" (D. Ri
beiro, 1950, pág. 33). Não se cogita da possibilidade de serem as fábricas 
por sua vez obra do gênio inventivo do homem civilizado. Não é, pois, em 
atenção à posse de todos aquêles objetos que o silvícola vai abdicar de seu 
etnocentrismo, ainda que não tarde a sentir a dependência e, às vêzes, ser
vitude, que através dêles se estabelecem e das quais não tem ·como de
fender-se. De mais a mais, é notória a superioridade apenas relativa de 
muitas soluções técnicas da civilização no ambiente nativo. Haja vista, entre 
inúmeros exemplos, a experiência de uma equipe da Comissão Rondon, 
incapaz de acender fogo, porque os fósforos se haviam molhado com a 
chuva. Com a maior naturaJidade, um índio resolveu o problema com seu 
primitivo aparelho de madeira. 

8. Referindo-se ao mistério do rádio de pilhas, "uma velha (da tribo 
dos Tuparí), gentil viúva de um temido feiticeiro, não encontrando outra 
explicação, resumiu a sua impressão assin1: 'kirã-um ãnl', o que quer dizer: 
·vocês não são sêres humanos!'" ( Caspar, 1952, . pág. 28.) 
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nota à pág. 441); e se o alienígena não está sujeito às mesmas 
precauções mágicas para, por exemplo, ser feliz na pesca, é sim
:eles1nente porque êle "não é dos nossos" ( op. cit., pág. 235). 
As vêzes se depara mesmo a tendência de ver no branco um ser 
mítico semelhante ao Curupira ou qualquer outro espírito, em 
geral . perigoso.9 

Alguns dos exemplos que acabam de ser dados em abono e 
para ilustração das idéias expostas referem-se a tribos em recente 
contacto com o branco, outros a populações de há muito em con
vívio com êste. Comprova-se por aí a relativa fixidez do estereó
tipo inicial, à revelia de tôda "evidência" fornecida pela obser
vação. As redefinições se impõem ao espírito, mas tardam. É que 
a base do estereótipo é muito menos a experiência concreta, do 
que o esquema mental fornecido pela cultura, ou seja, pelas cul
turas tribais em geral. E êste esquema, sobremodo estável, costuma 
ser uma das últimas coisas a se ~esintegrarem no processo acul
turativo. A maneira pela qual a redefinição afinal se concretiza 
é assunto a ser ainda investigado. A título de hipótese, mais ou 
menos plausível à vista de observações parciais existentes na lite
ratura etnológica, é lícito pelo menos sugerir que ela se inicia 
com a redefinição que o índio é levado a fazer da primitiva ima
gem de si próprio, quando começa a olhar-se ''pelos olhos do 
branco'... Isto é, pela incorporação de atitudes, valores e conceitos 
do mundo civilizado, que entram em conflito com os de origem. 
Esta incorporação não se faz espontâneamente, é claro, mas como 
reação necessária aos múltiplos problemas práticos da situação 
interétnica. 

É aí que começa a ter importância capital o tipo de homem 
branco com que se estabelecem as relações. Não tanto pelas qua
lidades de caráter, pelos atributos culturais ou outros traços que 
o possam distinguir, mas acima de tudo pela natureza das relações 
sociais e econômicas determinadas por seus interêsses específicos 
face ao índio ou aos recursos da região. As relações de subordi
nação, uma vez aceitas pelo silvícola, induzem êste a aprovar os 
mais estapafúrdios juízos a seu respeito e a ver no patrão branco 
uma espécie de modêlo, pôsto por êle próprio em confronto com 
os juízos negativos com que o branco o estigmatiza. Daí por diante, 
as tentativas frustras de corresponder ao modêlo abrem a porta 

9. Assim, por exemplo, entre os índios do Uaupés, que descrevem 
o Boraró, ente semelhante ao Curupira, como homem branco, grande, de 
testa vermelha e com roupa (Alves da Silva, 1962, pág. 331 ) . - "Alguns 
ex-alunos da Missão Salesiana, que já assistiram funções pontificiais nas 
quais o Bispo Celebrante usa mitra, disseram que Boraró aparece com mitra, 
e o barulho que produz é justamente com a mitra que êle abre e fecha" 
(pág. 332 ). 
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à típica insegurança do nativo marginalizado, geram complexos 
de inferioridade, criam ressentimentos de tôda espécie, levam ao 
alcoolismo10 e produzem aos poucos a substituição do etnocen
trismo natural por um etnocentrismo compensat6rio, catatímico, 
e caracterizado por exacerbação mórbida do apêgo a elementos 
quaisquer da cultura tribal, talvez secundários no sistema geral 
de origem, mas agora símbolos indispensáveis como arrimo da 
identidade étnica. São fenômenos comuns, variando naturalmente 
em sua expressão concreta de acôrdo com as circunstânicas. Por 
êles se explica a observação paradoxal de que nem sempre a assi
milação do índio pode ser medida. em têrmos dos avanços da 

10. Cabe aqui uma observação, ainda que rápida, sôbre o fenômeno 
bastante generalizado do alcoolismo crônico entre tribos em convívio com 
os brancos. O uso da cachaça, que leva ,muitos índios ao vício da embria
guez, não pode deixar de ser um fator ponderável de desorganização social, 
e, por conseguinte, da desintegração da cultura nativa, sem ao inesmo tempo 
favorecer um ajustamento mais satisfatório ao mundo civi1izado, que ao 
contrário dificulta. Por outro lado, o pendor tão comum pa1a o alcoolismo 
se afigura em primeiro lugar como reação aos fenômenos de disnomia já 
produzidos pelo choque das culturas. Tribos há - como os Tuparí ( cf., 
por exemplo, Caspar, 1952, pág. 24) e as populações do alto Xingu ( obser
vação pessoal ) - que a princípio recusan1 a cachaça, embora outras, entre 
elas a dos Xavánte (segundo informação pessoal do Pe. Atílio Venturelli, 
missionário salesiano), revelam desde cedo grande pendor para a bebida. 
Não parecem ser muitas as que, após mna primeira fase do contacto, man
tê1n a aversão. Inúmeros autores testemunham que o alcoolismo crônico 
age como um dos mais graves fatôres da decadência de tribos semi-acul
turadas. É certo que em grande número de culturas aborígines existem não 
só bebidas fermentadas, como ainda fortes entorpecentes. Mas é bom não 
esquecer que a tais elementos cabiam funções específicas de natureza social, 
mágica e religiosa. Com referência aos Kadiwéu, observa Baldus: "O álcool, 
que, antigamente, fêz funcionar certas particularidades de sua cultura, con
servando a etiquêta e animando tendências para o Pxtase, razão pela qual 
ficaram bem-vindos os importadores brancos (de cac:haça), tornou-se agora 
um ineio de perturbar a nlesma cultura" ( 1945 a, pág. 41). É un1 depoi
mento dentre muitos. Afinal, o uso da aguardente de cana, não estando 
integrado no contexto da cultura, escapa ao contrôle que esta acaso possa 
exercer. - Sôbre o problema entre os Guaraní da atualidade, veja-se E. 
Schaden, 1962 a, nota a págs. 177-178, onde se exprime a opinião de que 
provàvelmente nesses índios "o alcoolismo reflete o estado da penúria cul
tural, fornecendo motivação substitutiva a objetivos ditados pela cultura e 
cuja realização se veio tornar utópica em virtude das transformações oriun
das dos contactos culturais". Haveria aí talvez um campo de pesquisa pro
missor para um antropólogo interessado em aspectos psicológicos da acul
turação. 
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marcha aculturativa, ainda que acompanhada de alto grau de 
destribalização. 

'fal como o conceito do branco na mentalidade do aborígine, 
também a imagem dêste no espírito do branco é determinada pelo 
interêsse específico que o silvícola nêle desperta. E o estereótipo, 
uma vez formado, serve de diretriz para orientar o comporta
mento e imprimir um cunho definido às relações que se estabe
lecem. Entretanto, como já foi dito, a imagem tende a fixar-se por 
longo tempo - a cristalizar-se, por assim dizer -, sofrendo modi
ficações muito lentas de acôrdo com novas experiências. Assim, 
para mencionar um exemplo somente, os primeiros jesuítas que 
se dedicaram à catequese entre os Tupí do século dezesseis tive
ram logo no início a impressão de se tratar de gente sem religião 
e abrutalhada, sem organização política, sem ordem social, e des
tituída de outros atributos inerentes à idéia de ser humano. E 
embora convivessem diuturnamente com os índios, trabalhassem 
C;Om êles, e estivessem interessados em conhecer-lhes a psicologia, 
para sôbre êles agirem com eficiência, perduraram por longo pe
ríodo aquelas impressões, em parte já relatadas por Nóbrega ao 
Provincial da Companhia de Jesus, "menos de dez dias após o 
stu desembarque na Bahia" (Azevedo, 1959, pág. 40) .11 Neste 
e em inúmeros outros casos se observa que a estrutura do estereó
tipo resiste à lógica das observações reais, principalmente nos seus 
aspectos negativos, que costumam ser postos em têrmos mais con
cretos e precisos do que os positivos, revelando-se por isso mais 
"eficazes" 1!ª formação de atitudes e de padrões de comporta-
1nento. Bem mais eficazes, por exemplo, do que uma definição 
doutrinária, como a do Papa Paulo III, ou uma idealização lite
rária, como a de romancistas e poet~s do Romantismo brasileiro.12 

11. ''lt relevante notar que êsses como outros missionários durante o 
período colonial brasileiro, ao menos durante a fase que nos ocupa, nunca 
ultrapassaram o nível dessas idealizações, fruto de prenoções fortemente 
arraigadas em seus espíritos, de preconceitos etnocêntricos europeus e de 
contactos superficiais dos primeiros tempos da catequese; os juízos for
mados nesses contactos passaram a constituir o cerne das mencionadas .idea
lizações, sem que a observação subseqüente os houvesse modificado substan
cialmente. lt assim que aquelas impressões repetem-se noutros documentos 
sob a mesma formulação ou em têrmos relativistas, como a de .que os índios 
não tinhan1 religião mas somente superstições como as que existem em Por
tugal, e que qualquer dos seus se quisesse fazer seu Deus, lhe davam inteiro 
crédito" (Azevedo, 1959, págs. 40-41 ). 

12. Se, por exemplo, Paulo III se viu levado, no ano de 1537, a deixar 
bem claro, em sua bula "Veritas ipsa", que os indígenas da América são 
"veri homines", o conceito que do índio ainda hoje faz muita gente do 
interior do Brasil é o de que não se trata de sêres de nossa estirpe, mas de 
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É de grande importância, no processo aculturativo, a conjunção 
dêsse estereótipo com a auto-imagem do silvícola, que aos poucos 
se transforma segundo os critérios determinantes do primeiro. 
Induz-se uma atitude ambivalente em face do antigo ideal de 
personalidade, vigente enquanto o índio se reconhece como tal, 
mas já não tomado em têrmos absolutos, uma vez que a situação 
desvantajosa nas relações com o branco e diante da cultura dêste 
levam o índio ao confronto entre os valores do sistema nativo e 
os da civilização. Daí o seu comportamento ambíguo, típico do 
homem marginal, que ora acentua em excesso o seu caráter abo
rígine, ora o renega, sem dêle se libertar. As constantes frustrações 
na realização do ideal do "homem civilizado" acarretam a perda 
'do equilíbrio psíquico, manifesta na insegurança com que o índio 

"bichos". No subconsciente em parte talvez essa imagem permaneça tão 
arraigada graças a sua função de desencargo de consciência pelo tratamento 
desumano que não raro se dispensa aos silvícolas. Diz muito a êste respeito 
a frase de um dos "bugreiros" que na época da construção da Estrada de 
Ferro Noroeste participou de um assalto a uma aldeia kaingáng do oeste 
paulista, emprêsa que resultou em hedionda carnificina. Em sindicância 
aberta pelo Serviço de Proteção aos índios e que estêve a cargo do Tenente 
Pedro Dantes, o facínora, descrevendo a aldeia cuidadosamente construída, 
em ordem e bem cuidada, e relatando o comportamento dos indígenas, re
sumiu a sua impressão nas palavras: "Até parecia gente, sr. Tenente" 
(Bandeira, 1926, pág. 79). Por tudo o que se sabe, não há motivo razoável 
para se admitir que a corriqueira identificação do índio com alguma espécie 
não-humana deva ser tomada em. sentido apenas figurado. Baldus afirma 
ter perguntado a um "bugreiro" se nos 1nassacres também se havian1 morto 
mulheres, ao que êste teria respondido: "Matamos tudo, porque índia é 
pior do que fera, parque tem as unhas venenosas" ( Baldus, 1962 a, pág. 
192). O etnólogo lembra, a seguir, o fato narrado em 1758 no livro do 
sueco Johan Brelin, que, estando na Bahia, tivera oportunidade de ver no 
palácio do vice-rei, presos em jaulas de ferro, dois exemplares de índios 
antropófagos. No alto Solimões, onde brancos e "caboclos" (índios Tukúna) 
trabalham na extração da borracha, êstes com menor rendimento do que 
aquêles, os seringueiros brancos afirmam que "o caboclo trabalha mal por
que êle é mais pra bicho do que pra gente" ( cf. Cardoso de Oliveira, 
1964, pág. 105. ) Seria ominoso multiplicar as citações. Contentemo-nos 
com mais uma, que descreve uma visão menos extrema: "As atitudes dos 
moradores locais diante dos índios, muitas vêzes expressas abertamente e, 
em todo caso, óbvias em seu comportamento com relação aos Cayuá, são 
de tácita superioridade. Os índios 'não são propriamente gente'; são apenas 
'bichos do mato', 'crianças'. E freqüentemente, quando não são vítirn.as de 
embuste ou de ameaças, são tratados com escárnio. Em certos sentidos 
ambos· os encarregados de postos cayuá conhecidos pelo autor partilhavam 
mais dêsse ponto de vista muito vulgar do que do alto espírito idealista da 
doutrina do SPI" (J. B. vVatson, 1952, pág. 59). 
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se comporta na maioria das situações.13 Na medida em que sub
siste a estrutura social do grupo e, em especial, a primitiva iina
gem do mundo, continua êle em última análise a orientar-se por 
esta, firmando-se às vêzes em etnocentrismo "doentio". Isto explica 
a pertinácia com que, à sua própria revelia, resiste à assimilação, 
fato repetidamente apontado no decorrer dêste ensaio. A consciên
cia indígena sobrevive, com efeito, às mais profundas transfor
mações da cultura e da organização social. A tal panto isto é 
verdade que se torna difícil mencionar um grupo indígena qual
quer, mesmo em alto grau de destribalização, que esteja realmente 
em vias de assimilar-se, isto é, de já não afirmar a sua identidade 
étnica. Apesar das evidentes mudanças no ideal de vida e de 
personalidade propostos pela cultura dos maiores, permanecem êles 
válidos em última instância. Mas da mesma forma como se frustra 
o esfôrço de ser civilizado, frustra-se também o de realizar êsses 
ideais. Eis o dilema insolúvel com que, cedo ou tarde, se defron
tam pràticamente tôdas as tribos índias do Brasil e que nos obriga 
a definir a crise aculturativa em primeiro lugar como crise de 
personalidade. Sem levar em conta essa dimensão psíquica do 
processo, não se compreenderão nunca as suas características 
essenciais. 

Não menos impartante é considerar a dimensão histórica. Pro
cesso que se desenrola no tempo, a aculturação consiste em fenó
menos que se sucedem uns aos outros, os subseqüentes condicio
nados pela sit9ação antecedente, portadora de tendências que pre
dispõem o ritmo e o curso a seguir. Serão elas refreadas, intensi
ficadas ou desviadas pela interferência de outros fatôres, apenas 
virtuais ou de todo ausentes na situação anterior. Embora em tese 
sujeito a regularidade, o processo é de natureza histórica, sempre 
único e irreversível em sua manifestação concreta.14 É ponto fun
damental, a que já se f êz i:eferência. 

13. l!: provável que essas frus~rações sejam devidas, entre muitas outras 
coisas, ao fato de o nôvo ideal. de personalidade não poder ser concebido 
pelo índio por muito tempo senão em têrmos de sua estrutura mental 
nativa, com categorias de pensamento por isso mesmo estranhas ao contexto 
em que na realidade se situa o tipo de homem que toma por modêlo e padrão. 
Mais difícil do que a aceitação de valores novos se afigura a transformação 
da estrutura do espírito, embora os dois processos sejam evidentemente em 
certa medida correlatos. 

14. Reluto, por isso, em ·subscrever a afinnação de Murphy, quando 
diz que a noção de unicidade situacional, embora quiçá de utilidade para 
o historiador, de nada serve ao cientista social empenhado em formular 
leis gerais de mudança (Murphy, 1960, pág. 193). A meu ver, êste escopo, 
que se há de colimar por via indutiva, não dispensa o interêsse do antro
pólogo pela caracterização do caso particular enquanto tal, sem o que 
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Fenômenos históricos se elucidam em perspectiva diacrônica. 
No caso, esta requer, como hipótese de trabalho, a distinção de 
fases que marquem os possíveis passos das mudanças. Para o pro
cesso global, pode-se postular a priori dois est..idios principais: um 
primeiro, em que os elementos culturais novos são assimilados 
sôbre a base da tábua tradicional de valores, e um segundo, em 
que êstes são em parte eliminados, em parte reinterpretados den
tro de um nôvo esquema;15 entre um e outro, o momento decisivo, 
de maior ou menor duração, em que se verifica a reorientação da 
cultura. Isto apenas como recurso heurístico. Na realidade, as si
tuações são bem mais complexas. Muitos fenômenos discutidos no 
presente ensaio demonstram que seria simplismo tomar o conceito 
de fase pura e simplesmente como sinônimo de período que pre
cede a outro. Cumpre tomá-lo em sentido etimológico, com a sua 
denotação de aspecto. Em tal ou qual esfera da cultura pode um 
aspecto antecipar-se ou retardar-se-com relação ao que se passa 
em outra esfera. Além disso, a emergência de um aspecto nôvo 
não destrói ipso facto o anterior, mas ocorrem períodos relativa
mente longos de paralelismo das alternativas. É assim considerável 
a margem de variabilidade. De tribo em tribo difere o grau em 
que o caminho se desvia do curso "normal", sempre de acôrdo 
com a presença de causas fortuitas. Tribos como / os Otí e os Tu
parí sofreram com tal violência os efeitos deletérios do primeiro 
impacto que não sobreviveram sequer à fase inicial. No outro 
extremo situam-se, por exemplo, parte dos Mundurukú e talvez 
algumas populações nordestinas, que lograram resistir durante vá
rios séculos a quantos fatôres dissociativos os atingiram, e que, 
tornando-se pràticamente caboclos, retiveram contudo de suas cul
turas nativas o suficiente para não se identificarem com êstes. De 
permeio, em diferentes graus da escala, numerosas tribos desse
melhantes quanto à configuração do processo visto como um todo, 
embora, como freqüentemente tivemos ensejo de ver, se aproxi
mem não raro umas das outras em suas reações específicas. Com 
variável rapidez encaminham-se tôdas elas para a individualização 

dificilmente explicará as situações concretas, sempre únicas, e sem o que lhe 
faltará base para discernir o que transcende a essa unicidade. As duas 
tarefas são afinal complementares. Um:l e outra constituem preocupações 
legítimas do antropólogo. 

15. Não vai nisto, aliás, nenhuma pretensão de originalidade. Hersko
vits, por exemplo, escreve: "A reinterpretação marca todos os aspectos da 
mudança de cultura. É o processo pelo qual se atribuem velhos significados 
a elementos novos ou pelo qual novos valores mudam a significação cul
tural de formas antigas" ( 1948, pág. 553). Estão aí implícitos os dois 
estádios mencionados. A princípio predomina o primeiro daqueles "aspec
tos", depois o segundo. 
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em um ou outro sentido, o que, todavia, não as leva ainda a trans
por a barreira que as separa do mundo dos brancos. A assi
milação se retarda até a miscigenação. 

Volta e meia, depara-se no presente ensaio o conceito de crise 
aculturativa, empregado não em sentido rigorosamente uniforme, 
mas, de acôrdo com o contexto, com variado matiz. Isto requer 
uma explicação. É que a crise aculturativa se manifesta de dife
rentes maneiras. No decorrer dêste trabalho, o têrmo aculturação 
é usado lato sensu, ou seja, para significar todo o processo de 
mudança induzido pelas culturas em conjunção, direta ou indi
reta. Mas não me parece recomendável acompanhar os autores que 
atribuem aspecto "crítico" a tôdas as manifestações que o per
fazem, de modo que aculturação e crise aculturativa seriam co
extensivos. Os momentos de crise, tais como são concebidos aqui, 
caracterizam-se, ao contrário, por grave perturbação da corres
pondência funcional entre o sistema da cultura e as necessidades 
sentidas pelo grupo e, dentro dêle, pelos indivíduos, a ponto de 
se obstruir o senso de orientação. Trata-se dos momentos em que 
não se descobre um rumo definido e preciso e em que está por 
decidir-se o jôgo de fôrças contrárias, que favorecem, umas a 
mudança, outras a continuidade da orientação cultural em vigor. 
Enquanto, pois, o processo se des·enrola em linha mais ou menos 
constante e uniforme, não há, pois, muita razão para se falar em 
estado de crise, embora esta naturalmente possa apresentar-se de 
maneira, por ássim dizer, crônica. Prefiro limitar o conceito, o mais 
possível, aos períodos, de curta ou longa duração, em que os 
fenômenos se tornam agudos, com reflexos notáveis na falta de 
consenso quanto aos valores aprovados ou, no caso de não se rom
per o consenso, com grave desnivelamento entre o sistema axio
lógico e a sua expressão estrutural. ~stes dois aspectos, que não 
se excluem um ao outro, podem manifestar-se, ou não, em épocas 
diferentes ou até ser concomitantes. Em tal conjuntura agrava-se 
a crise, acabando, com grande probabilidade, por desintegrar a 
cultura e desorganizar a sociedade. 

No estudo da dimensão histórica da aculturação, afigura-se ta
refa essencial determinar a modalidade da crise aculturativa no 
caso concreto e, ao mesmo tempo, localizá-la no conjunto de suas 
fases. A crise corresponde ao momento da reorientação da cultura, 
de que atrás se falou, intercalado, por hipótese, entre o estádio 
em que o ethos da cultura nativa continua bastante vigoroso para 
dar base à reinterpretação de valores novos e aquêle em que se 
verifica o contrário (se é que a orientação primitiva não consegue 
predominar mesmo após a ·crise). 

Quanto às modalidades da crise aculturativa, as tribos pas
sadas em revista nos capítulos precedentes nos oferecem confi
gurações bastante diversas entre si. Na maioria delas mantém-se 
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o núcleo dos valores de origem, sem que a organização social 
apresente condições satisfatórias para se concretizar o ideal de 
vida por êles determinado. Exemplo extremo é o dos Guaraní, 
cuja cultura entrou em desnivelamento não só pela conservação 
dos valores centrais, mas até pela hipertrofia dêstes, situação a 
que veio somar-se depois, em alguns grupos, o conflito com va
lores estranhos, da doutrina cristã. Em outras tribos, como a dos 
Mundurukú, atrofiou-se o sistema de valores. A religião entrou em 
agonia e continua fenecendo por haverem ruído a estrutura social, 
a organização econômica e o complexo sistema de cerimônias que 
lhe serviam de fundamento. Os Tenetehára, ao que parece, con
seguiram até o presente contornar a emergência de fenômenos 
agudos de crise aculturativa por virem encontrando motivações 
substitutivas na esfera da economia, que, além de não pôr em 
xeque a validade de suas primiti~as concepções religiosas, não 
induziram tampouco mudanças radicais na organização social. 

I 

., 
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Foi dito nas páginas introdutórias a êste trabalho que o pro
pósito da análise a ser feita deveria transcender os limites de uma 
explicação científica dos fenômenos para atingir o problema da 
utilização prática dos resultados. Em outros têrmos: indagar as 
suas possíveis conseqüências para a Antropologia aplicada. Aliás, 
os estudos relativos ao processo aculturativo são os que mais têm 
suscitado a atenção e o interêsse dos homens empenhados em apro
veitar o conhecimento antropológico para dêles extrair ou com êles 
fundamentar diretrizes de ~ção. 

Antes de ®ordar, porém, alguns aspectos da questão particular 
que aqui se coloca, parece recomendável tomar posição em face 
da controvérsia básica sôbre a relação que deve ou deveria ligar 
o conhecimento científico nas disciplinas que investigam a natu
reza social e cultural do homepl, em especial no domínio da Antro
pologia, e a esfera prática. Trata-se de uma controvérsia que de
corre, em última análise, de duas conceituações diferentes de ciên
cia, embora na realidade os autores que se declaram por uma ou 
por outra não divirjam em essência na maneira concreta de con
duzirem o exame dos problemas teóricos que encaram. Ao passo 
que uns pretendem exigir do antropólogo uma posição rigorosa
mente neutra diante dos valores e dos fenômenos que procura 
conhecer e explicar, outros ou negam a possibilidade de uma expli
cação satisfatória sem o recurso a uma atitude valorativa ou invo
cam a responsabilidade moral do cientista para dêle reclamarem 
um pronunciamento que não se reduza a simples juízo de reali
dade. Fundados nesta responsabilidade (que seria absurdo pôr 
em dúvida e gue, em certo sentido, não é menor do que, digamos, 
a do poeta, do esportista, do político ou de outro qualquer pro
Hssional ou mesmo de todo indivíduo que tem um papel a de
sempenhar na sociedade), não reconhecem como legítiina a dis
tinção tradicional entre o plano do conhecimento da realidade e 
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o da intervenção no desenrolar dos processos. O que, por estranho 
que paieça, não os impede de falar em Antropologia teórica, de 
um lado, e Antropologia aplicada, do outro, paradoxo que se pro
põem resolver pela demonstração de que seria inviável a teoria 
:sem que s·e oponha dialeticamente à prática. O que, por sua vez, 
não os impede de escrever ensaios teóricos que se alienam de 
t odo propósito de definir o possível préstimo das conclusões a 
que cheguem. E nos casos em que se voltam para o problema da 
:ação, se fundam antes nos princípios do senso comum do que 
propriamente nos resultados da análise científica. 

Não há dúvida de que também no campo das disciplinas hu
manas, que, para proporcionar a necessária evidência, devem 
obedecer ao método indutivo, a situação ideal seria a do labora
tório, que permitisse variar deliberadamente os fatôres e com
parar os efeitos dessa variação, a fim de se discernir entre o essen
cial e o acidental. Entretanto, também aqui se há de invocar a 
responsabilidade moral do cientista, que sem mais nada faria os 
homens de cobaias. Ciência humana sem ética não é ciência. E o 
postulado ético fundamental das ciências humanas reconhecido 
por todos é o do respeito ao homem enquanto objeto de inves
tigação. A rigorosa e incondicional obediênciá a êste princípio 
há de ser sempre o ponto de partida para a determinação de qual
quer alvo, teórico ou de aplicação, que se queira colimar. Quanto 
a isso, aliás, não há, pelo menos em princípio, desacôrdo entre as 
diferentes maneiras de se conceberem as relações entre Antropo
logia teórica e aplicada. 

Há algum tempo, entretanto, se vem desenvolvendo uma dis
cussão singularmente estéril sôbre o papel do antropólogo na apli
cação dos resultados da análise científica. Trata-se da questão -
em todo caso nada mais que acadêmica - de saber se o antro
pólogo pode ou deve ao mesmo tempo ser moralista. A resposta 
depende da missão social que o pesquisador enquanto cidadão 
esteja disposto a aceitar e se considere capaz de exercer ao lado 
de sua tarefa de investigação objetiva da realidade e não se vê 
por onde descobrir argumentos intrínsecos para impô-la. Quanto 
à competência do antropólogo para propor ou elaborar medidas 
adequadas no domínio da mudança cultural dirigida ou em outros 
quaisquer em que se possam presumir de utilidade os seus conhe
cimentos específicos, seria pueril duvidar de que, uma vez defi
nidos os fins que se tenham em mira, êle esteja em melhores con
dições do que ninguém mais para pronunciar-se com segurança 
sôbre a escolha dos meios mais eficientes. Uma coisa é considerar 
fundamentalmente diversos os propósitos de investigação antropo
lógica e os de aplicação prática dos conhecimentos obtidos; outra, 
bem diferente, considerar as duas coisas incompatíveis entre si. 

Mais sério e mais importante é o problema dos valores culturais 
na investigação antropológica. Da solução que se lhe dê depende 
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em última análise tôda a conceituação de uma Antropologia apli
cada. Que os valores subjacentes às normas de comportamento 
sejam passíveis de análise científica no mesmo sentido em que o 
são os demais elementos da cultura já não parece ser pôsto em 
dúvida. Falta apenas elaborar um método adequado ao seu estudo. 
Outra coisa é saber se a ciência da cultura dispõe, dentro da exi
gência de objetividade de seus juízos (de que não pode em caso 
algum abdicar) , dos meios necessários à determinação de valores 
que se imponham con10 objetivos para a aplicação. Tradicional
mente se considera a aceitação dos valores éticos, estéticos e outros 
..!Orno decorrentes da tradição cultural ou como genuíno problem9 
de opção subjetiva e, como tal, fora do alcance dos critérios com 
que a ciência opera. E no dizer de um filósofo contemporâneo, 
Karl Jaspers, "uma das características da ciência moderna é que 
ela compreende os seus próprios limites"; um dêstes é que "o co
nnecimento ou compreensão científica não nos pode fornecer obje
tivos de vida" (Jaspers, 1950, pág. 231 ) . Desde sempre, a Religião 
e a Filosofia reclamaram para si esta tarefa. 

Por outro lado, muitos ant!opólogos de diferentes orientações 
teóricas têm a convicção de que a própria análise objetiva dos 
sistemas culturais não prescinde de critérios de valor e de que, 
por conseguinte, o cientista está habilitado também a dar a sua 
opinião sôbre fins a serem colimados. Longe de se contentarem 
com ver na antropologia aplicada apenas um conjunto de técnicas 
cientificamente 1fundadas para a realização de intuitos políticos, 
econômicos, religiosos ou outros quaisquer, decorrentes de ideo
logias ou de interêsses preexistentes, acreditam que a Antropologia 
teórica é por si mesma capaz de definir e de impor valores neces
sàriamente válidos e portanto conformes à natureza humana. Para 
S. F. Nadei o conceito básico de sociedade e cultura "nos com
pele a pensar em têrmos de -estabilidade e instabilidade das so
ciedades, de integração e desintegração de culturas, de estados 
disfóricos ou eufóricos e assim por diante", ao passo que, corres
pondentemente, o conceito de indivíduo sociopsíquico ou de per
sonalidade implica as idéias de "necessidade, satisfação ou frustra
ção, normalidade ou anormalidade" ( Nadei, em: Tax et al., 1953, 
pág. 336) . D. Bidney, por seu turno, é de opinião que a análise 
comparativa das culturas e de seus valores deveria ser conduzida 
"com vistas à demonstração de princípios universais de dinâmica 
cultural e a normas racionais concretas passíveis de realização uni
versal" ( 1953, pág. 698) . O certo é, porém, que todos os valores 
até hoje apontados como universais absolutos são de tal modo 
gerais e vagos que para o seu reconhecimento não seria preciso 
recorrer a uma cuidadosa análise comparativa das culturas. Isto 
não quer dizer que se deva cair no exagêro dos relativistas extre
mados, que advogarn o laissez faire e consideram qualquer interfe
rência nos processos culturais como imperdoável manifestação de 
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etnocentrismo.1 Nem é preciso adotar a atitude "romântica" dos 
que tomam a priori como valor intrínseco e critério normativo a 
variedade de culturas nativas. Há situações concretas em que a 
manutenção dessa variedade se tornaria utópica. Se em certos casos 
seria cabível uma interferência com o intuito exclusivo de pro
mover "progresso" no sentido de auxiliar uma tribo a desenvolver 
as potencialidades inerentes a seu próprio sistema cultural, em 
outros a "crise" gerada pelos contactos com a civilização é de tal 
orde1n que um retrocesso às primitivas condições já não é pos
sível e em que o objetivo da interferência não pode deixar de ser 
a integração, com o menor número .de conflitos possível, no mundo 
ocidental. 

Para a discussão do problema de uma política indigenista 
não é, em todo caso, necessário ter em mira q uaisquer absolutos 
transculturais de duvidosa definição, mas basta ter em mente a 
existência de processos históricos de natureza irreversível. Isto mor
mente num país como o Brasil, onde as populações indígenas cada 
vez mais expostas aos efeitos deletérios da civilização, que não os 
poupa nem os poupará, estão reduzidos a uma P!lrcela insignifi
cante (menos de meio por cento) da populaçãço total. Em tal 
hipótese o antropólogo, mesmo que admita não lhe faltarem con
dições para apoiar com argumentos científicos a sua preferência 
por tal ou qual solução final, não terá como optar por objetivos 
diversos dos que se impõem imperiosamente pelo avanço inexorável 
da sociedade mais ampla e pelas condições que êsse avanço traz 
consigo. O que, entretanto, não exclui que se propugne o recurso à 
Antropologia aplicada na política indigenista, uma vez ~ue a análise 
dos fatôres e das tendências da aculturação ten1 o me1ito de pôr 
a descoberto, para cada caso em particular, a medida em que e a 
maneira pela qual, por exemplo, a afecção dos valores gerais men
cionados por Nadei (a que acima se fêz referência) cria dificul
dades concretas capazes de ser evitadas ou diminuídas por 
uma assistência que se baseie no conhecimento da dinâmica da 
cultura. 

Ao que tudo nos autoriza a crer, começam afinal a esboçar-se 
no Brasil algumas premissas indispensáveis ao planejamento e à 

1. Parece óbvio que a partir do momento em que se defende o ponto 
de vista de que tôda interferência em culturas estranhas se orienta inevi
tàvelmente por valorações etnocêntricas, se torna problemática qualquer 
concepção de u111a Antropologia aplicada, pelo menos na medida em que 
ela estabelece não somente normas a serem postas en1 prática, n1as também 
objetivos a serem colimados. Já não haveria, então, como encontrar um 
critério científico para definir necessidades reais e razões correspondentes 
para não permitir que as coisas se desenrolem segundo o jôgo natural dos 
fatôres. 
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execução de uma política indigenista menos empírica ou menos 
orientada por princípios exclusivamente ideológicos. Se lamen
tamo~ que isto não tenha ocorrido antes, cabe-nos, por outro lado, 
ser bastante realistas para reconhecer que a culpa, ou, mais obje
tivamente, as causas disso residem antes de mais nada no atraso 
em que até pouco se enconb·avam as pesquisas etnológicas rela
tivas ao índio brasileiro e, em particular, os estudos sistemáticos 
sôbre os fenómenos de aculturação a que está sujeito. E se a 
escolha dos temas em que se concentra a discussão do presente 
trabalho visa menos a un1a recolocaçãço teórica do problema da 
mudança cultural em tôda a sua amplitude do que à análise do 
estado atual dos nossos conhecin1entos da reação aculturativa 
do a borígine, isto decorre da convicção de que por essa via se 
ajudará n1elhor a construir uma plataforn1a para o prossegui
mento inenos atabalhoado das investigações e, com isso, a favo
recer a descoberta de critérios racionais de utilidade no âmbito 
da ação. Um dos antigos entraves à conjunção dos parcos dados 
científicos com a política indigenista, que tornou frustras as raras 
tentativas de propor uma orientação etnológica neste sentido, era 
o mêdo do "cientificisn10", de que, por paradoxal que seja, sofriam 
sobretudo os positivistas das primeiras décadas dêste século. :f:ste 
obstáculo parece enfim ·estar superado. É o que se depreende de 
estudos recentes, como o de Darcy Ribeiro ( 1962), sôbre a polí
tica indigenista em nosso país. O perigo que se apresenta agora é 
o de se acoimarem as pesquisas etnológicas de traduzirem "absen
teísmo", "alienação" ou coisa que o valha, atitude que, aliás, se 
insinua de forma obstinada em muitas passagens do citado livro 
de Darcy Ribeiro e em alguns trabalhos, não menos valiosos, de 
outros autores atuais. Tal como ocorria com as antigas críticas 
ao "cientificismo", também estas expressões trazem o vício de uma 
detenninação ideológica, o que não se coaduna bem com a tarefa 
do cientista, nem mesmo com a · do etnólogo preocupado com a 
solução de problemas humanos. Salvo melhor juízo. 

A êste respeito convém mencionar que a resistência aos pri
meiros indícios de uma possível distorção ideológica das pesquisas 
sôbre aculturação entre índios do Brasil se fêz sentir desde logo. 
Assim, já em sua comunicação na la. Reunião Brasileira de Antro
pologia, em novembro de 1953, Eduardo Galvão se viu levado a 
reproduzir, a título de salutar conselho, o pensamento de Steward: 
"Os estudos de aculturação não são, naturalmente, idênticos aos 
da antropologia aplicada, mas materiais para o estudo de ambos 
os campos serão muitas vêzes os mesmos ou ao menos coincidirão: 
é necessário que um espírito de absoluta objetividade presida 
a ambos. De fato o administrador de qualquer programa estará 
muito inal servido se a pesquisa relaxar de qualquer modo suas 
diretrizes científicas ou fôr conduzida sem o fundamento teórico 
necessário" (Galvão, 1957, pág. 73). E é de notar-se que o refe-
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rido trabalho de Galvão, de cunho acima de tudo programático, 
é todo êle orientado também no sentido de fazer compreender a 
necessidade de uma ligação mais estreita entre a ciência etno
lógica enquanto tal e os problemas humanos para cuja solução 
ela possa contribuir. 

Depois de tudo o que foi exposto e analisado nos capítulos 
precedentes, considero supérfluo especificar argumentos em abono 
da afirmação de que a extraordinária multiplicidade de situações 
interétnicas e das correspondentes manifestações aculturativas a 
que está sujeito o índio brasileiro requer, antes de mais nada, 
uma casuística, por assim dizer um exame clínico da situaçãço de 
cada uma das tribos em contacto, para que se torne possível de
terminar objetivos e meios de uma antropologia apFcada. Certo, 
a tarefa e os métodos da intervenção, ou seja, de uma política 
indigenista, devem estribar-se em princípios gerais, mas a sua 
expressão concreta resiste a quaisquer fórmulas rígidas. 

A colocação do escopo geral não exige, é claro, nenhuma 
fundamentação teórica. A partir do momento em que se reconheça 
que o branco se torna responsável perante o nativo por espalhar 
doenças, destruir as bases para o funcionamento dás instituições 
primitivas e, sobretudo, por criar novas necessidade~, sem ao mesmo 
tempo proporcionar condições para satisfazê-las, não nos havemos 
de eximir, em sã consciência, da obrigaçãço de ajudá-lo a superar 
as dificuldades e a enquadrar, se necessário, a sua vida nos mol
des da civilização ocidental, a fim de que se porte com eficiência 
no mundo nôvo de que passa a fazer parte. É um postulado ético 
elementar, que por isso mesmo dispensa demonstração científica 
e que certamente encontra apoio nas mais díspares ideologias. 
E para conseguir o objetivo será conveniente, conforme o caso, 
promover mudança cultural e orientá-la neste ou naquele sentido, 
ou então acelerá-la, retardá-la ou até impedi-la. A escolha da 
solução dependerá provàvelmente do grau de desintegração, ou 
seja, da fase aculturativa que a tribo tenha atingido. De acôrdo 
com isso hão de variar também os meios a serem postos em prá· 
tica. 2 

Em última análise, porém, se reduzirão a duas alternativas 
fundamentais as diferentes soluções que acabam de ser aponta
das. Trata-se, em suma, de saber se cumpre favorecer a manuten
ção da "consciência étnica" do respectivo grupo e optar pelos 
valores nucleares da cultura de origem como orientadores do com
portamento, ou interferir no sentido de se implantarem, em subs
tituição, os valores determinantes do nosso sistema de vida. 

2. "Uma sábia política indigenista não deveria tomar nada como evi
dente, mas procurar compreendê-los [os índios] cientificamente e agir de 
acôrdo com os dados" ( Henry, 1942, pág. 79). 
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Nos casos em que os contactos com os brancos não tenham 
gerado ainda crise aculturativa e em que as circunstâncias sejam 
de tal ordem que haja boa perspectiva para se poder preveni-la 
por um razoável lapso de tempo, seria imprudente forçar a mu
dança rápida, em vez de prepará-la paulatinamente através da 
educação das novas gerações e de imprimir-lhe um ritmo lento, 
que não desintegre de uma vez o sistema, marginalizando os 
indivíduos. Infelizmente raras no Brasil atual, essas situações 
vantajosas parecem oferecer à Antropologia aplicada a possibili
dade de conduzir o índio, com cautela e sem atropelos, a uma 
interação satisfatória (principalmente econômica) com a socie
dade dos brancos, sem provocar desde logo a ruptura com o pas
sado, e de torná-lo apto a enfrentar com maior se~ança o mo
mento da reorientação cultural, se, quando, e na medida em que 
êste vier a impor-se como inevitável. 

Não tenhamos, porém, ilusões. A quase totalidade das popu
lações indígenas atingiu um estado em que a crise aculturativa, 
em lugar de ser apenas potencial, se instalou de longa data e 
resultou em efeitos que tornariam pouco realista, para não dizer 
utópica, a atitude que acaba de ser caracterizada. A impossibili
dade material, social e psíquica de o grupo continuar vivendo a 
vida nos moldes . dos antepassados e a atração cada vez mais com
pulsória que nêle exercem os duvidosos benefícios de nossa civi
lização já não permitem, em geral, que se fomente a "consciência 
étnica" para por eia se definir a situação da tribo enquanto minoria 
mais ou menos estabilizada em face da população branca ou 
cabocla. Não se pode tratar, em tais casos, áe prevenir a margina
lização, mas de corrigir-lhe as conseqüências negativas. Em outros 
têrmos: "Organizar" a crise, uma vez que ela assumiu o caráter 
de processo irreversível, e promover a assimilação. 

No entanto, mesmo aí -convém precaver-se contra generali
zações apressadas. De ordinário, o que acaba de dizer-se vale sem 
restrições para as tribos já de tal modo sujeitas à desorganização 
social que seria ilusório pretender que alcancem nôvo equilíbrio 
de padrões sôbre a base dos· valores dominantes do ethos original, 
isto é, para aquelas em que o confronto de valores incompatíveis 
rompe o consenso até no interior da mesma geração, com graves 
reflexos na estrutura da personalidade. Embora continue teorica
mente admissível a hipótese de uma revitalização do ethos primi
tivo, na prática isto não há de ocorrer, pelo simples fato de pre
dominarem os fatôres contrários que impelem o índio cada vez 
mais para a sua identificação com a sociedade nacional. Ensina 
a experiência que mesmo nos casos em que as tribos que atraves
sam essa fase aculturativa conseguem por si próprios mobilizar 
energias internas de reação, em Iorma de surtos messiânicos ou 
de outra atitude mais ou menos agressiva em face do branco e 
da sua cultura, não se chega por isso a concretizar o retôrno à 
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condição tribal. É notório que movimentos antiaculturativos cons
cientes costu1nam irromper num ·estágio tardio, ou seja, quando 
os efeitos disnômicos do processo de n1udança já começam a 
tornar-se insuportáveis. 

Nlas apesar disso cumpre, como foi dito, acautelar-se contra 
o perigo de uma generalização insustentável. Vimos que, embora 
a título de exceção, se verificam casos em que certos fatôres espe
cíficos e circunstanciais ainda mal investigados favorecem uma 
"paragem espontânea do processo aculturativo ou mesmo um "re
tôrno à condição tribal". É claro que isto há de concretizar-se 
sômentc numa fase da crise aculturativa em que os valores nuclea
res permaneçam ainda bastante vigorosos e em que subsista um 
mínin10 da base estrutural primitiva indispensável à sua ativação. 
Seria de alto interêsse para a Antropologia aplicada, e para a 
política indigenista em particular, que essas tribos fôssem subme
tidas a un1a análise rigorosa. Por ôra não se fêz muito mais do 
que verificar o fenômeno, que parece resumir-se, em essência, 
no fato de ter havido mudança radical em todos os padrões con
trários à integração na economia regional, a par de um tenaz con
servantisn10 en1 outros. Dentre os fatôres externos que estimulam 
um desenvolvimento dêsses, um dos mais efetivos é, segundo 
alguns, o das vantagens práticas que a identificação do grupo 
indígena co1no entidade distinta possa trazer a êste através de 
medidas de proteção e amparo oficial com que os cabocios vizinhos 
não são beneficiados. Sobretudo a garantia da posse coletiva ou 
comunitária das terras da tribo e a proibição de nelas se estabele
cere1n quaisquer intrusos, podem propiciar un1a estabilização cul
tural. O exemplo clássico dos Fulniô do Nordeste, que, entre outras 
coisas, "mudaram várias vêzes de território para manter a sua 
cultura" ( Hohenthal e McCorkle, 1955, pág. 298), mostra, no 
entanto, que não se trata aqui de conditio sine qua non. Como 
quer que seja, o antropólogo chamado a assistir ao administrador 
e a com êle colaborar fará bem em certificar-se da existência de 
eventuais energias latentes do sistema cultural antes de se decidir 
por uma assin1ilação rápida e de, por isso, inculcar ou reforçar no 
espírito do índio a imagem do homem civilizado como ideal único 
a realizar-se. Ainda mais porque a valorização da cultura tribal ou 
de aspectos fundamentais dela capazes de sobreviver se afigura 
como de indiscutível préstimo na superação da insegurança e do 
senthnento de inferioridade característicos dos nativos a meio ca
minho para a vida cabocla. De qualquer maneira, uma consciência 
étnica razoàvelmente auto-afirmativa tem a vantagem de contra
riar os efeitos em geral diruptivos de um ritmo muito acelerado 
da n1archa da aculturação. Convenhamos afinal em que uma das 
falhas capitais da política indigenista brasileira, essencialmente 
empírica, tem sido a de se omitir quanto à dimensão psicológica 
da situação de marginalidade. 
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Se atrás reconhecemos, pois, haver duas alternativas básicas 
para . u1na antropologia aplicada ao índio brasileiro, não vamos 
por isso ignorar os possíveis casos em que se reco1nenda encarar a 
conveniência de soluções intermediárias. Em todo caso, parece-me 
um tanto simplista equacionar o problema através da fórmula 
mágica da oposição entre administração direta e administração 
indireta.3 Ambas as formas de intervenção em culturas nativas são 
detern1inadas primordial ou exclusivamente - é bom insistir nisso 
- pelos interêsses do respectivo poder colonial ou, no caso do Bra
sil, o seriam pelos da sociedade dominante. Mais apropriado talvez 
seja falar simples1nente em aculturação dirigida ou controlada, o 
que tem a vantagem de sugerir, ainda que sub-repticiamente, a 
idéia de que a ação indigenista se orienta em princípio pelas neces
sidades dos aborígines e somente em segundo lugar pelos da po
pu1ação ambiente. 

Em última análise, tudo gira, porém, em tôrno do tipo de 
relações a sere1n estabelecidas e mantidas com essa população a 
partir do mo1nento ·em que elas se tornam inevitáveis. E decorre 
da própria realidade gue a sua natureza dependerá do papel que 
o índio venha a assumir na econo1nia da região. Não se estranhe, 
pois, se me limito a êste aspecto para uma discussão em maior 
profundidade, já que o intuito não poderá ser o de desenvolver 
aqui todo um programa de política indigenista. 

Na medida em que se reconhece, diante não só do grau de 
intensidade, como dos efeitos dos contactos com a civilização, ser 
necessário ou conveniente criar em tal ou qual grupo aborígine as 
condições culturais, sociais e psicológicas indispensáveis a uma 
interação regular com a sociedade nacional, já não há como evitar 
un1a intervenção sistemática nas atividades de produção, a fim 
de . tornar o índio apto a atuar como parceiro eficiente e livre na 
troca de valores materiais com gente estranha a seu ambiente 
primitivo. De qualquer maneira, as medidas que se proponham 
neste sentido deverão necessàriamente tomar como ponto de par
tida, isto é, como quadro de referência, as características e os 
valores fundamentais do sistema cultural nativo, não somente no 

3. Em si mesmas, administração direta e indireta não são necessà
rian1ente métodos de aplicação de conhecimentos antropológicos, se bem 
que êstes possam também ser colocados a seu serviço. J;: notório que já os 
Inca e os Asteca puseram astuciosamente em prática a administração indi
reta com relação aos grupos subjugados, em parte, é verdade, c01n vistas 
a uma aculturação dirigida, mas com objetivos essencialmente políticos e 
militares. Também aos missionários jesuítas do Brasil-Colónia não escapou 
a utilidade da administração indireta como recurso subsidiário para pro1no
ver a forma de aculturação que se enquadrasse e1n seus desígnios. Isto, 
para mencionar apenas alguns exemplos. 
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que se refere à economia, mas também à organizaçãço social e a 
outras esferas, inclusive à religião. Tudo isso, é claro, com vistas à 
expectativa e às solicitações ao mercado em que o índio deverá 
colocar produtos ou entrosar-se como mão-de-obra remunerada. 
E cumprirá atender ao fato de que a transfonnação que se pre
tenda conseguir não poderá, em absoluto, decorrer da imposição 
de um sistema nôvo, cujas normas se façam vigorar de um dia 
para outro, mas de um processo lento e a longo prazo que, uma vez 
desencadeado, exigirá contrôle e orientação constantes em tôdas as 
suas fases até o estádio terminal. 

Muitos erros se têm cometido neste particular. Forçar uma. 
tribo caçadora a substituir sem mais ·nem menos o regime da caça 
pelo plantio de batata, de feijão ou de outros produtos destinados. 
à venda, sem que existam sequer condições para a colocação dos 
produtos da lavoura, não é evidentemente menos prejudicial do 
que exigir de um grupo desde sempre afeito ao cultivo da terra 
que passe diretamente a criar gado ou a basear a sua subsistência 
no dinheiro que parte de seus membros ganhe numa atividade· 
extrativa qualquer, só porque isso seria de vantagem econômica 
para determinadas emprêsas que exploram as riquezas naturais da 
região. 

1 

De duas maneiras se processa em geral a integraçãço espon
tânea do índio na economia regional: pela produção para o co
mércio e pelo aproveitamento da mão-de-obra nativa em atividades. 
patrocinadas por algum patrão branco. Naturalmente a integração 
dirigida defronta, por sua vez, com êsses mesmos dois caminhos, 
cuja escolha dependerá, de caso em caso, das condições há pouco· 
indicadas. Por tudo o que se viu nas páginas que precederam não· 
parece haver dúvida de que a segunda dessas alternativas encer
ra perigos muito maiores para a sobrevivência dos respectivos gru
pos. Salvo nas situações em que já preexista um sistema de comér
cio intertribal, como, por exemplo, na área do Rio Negro-Uaupés 
e na do alto Xingu, ambas têm como efeito imediato a destruição 
de uma economia hermética e auto-suficiente, levando para a in
dividualização progressiva dos agentes econômicos, com a dife
rença essencial, porém, de que na transformação do índio em 
mão-de-obra a primitiva comunidade econômica se fragmenta mui-· 
to mais depressa em unidades menores, já sem vinculação com a 
tribo como um todo. E se admitirmos como recomendável que o 
processo de individualização econômica não se precipite, nem se 
radicalize, para não se fazer o índio descer ao nível do seringueiro· 
atual ou de outros representantes depauperados da sociedade ca
bocla, não menos expostos ao desamparo e à miséria, optar-se-á, 
sempre que possível, pelo aumento de uma atividade de produção 
que permita o funcionamento das primitivas unidades econômicas 
e dos respectivos padrões, pelo menos durante o tempo necessá
rio à emergência de atitudes econômicas coerentes com uma eco-
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nomia aberta, na qual o índio depois de algum tempo se possa 
manter através de suas próprias instituições, autônomo e sem 
precisar de tutela de qualquer espécie. 

Na prática, o que se defronta em quase todos os casos é uma 
situação em que não se trata de encaminhar um processo de acul
turação econômica, mas, antes, de corrigir desvios já causados 
pela ação espontânea dos fatôres ou por uma interferência mal 
orientada. É por isso que em geral a tarefa preliminar de uma 
Antropologia aplicada a índios semi-integrados na respectiva eco
nomia regional parece resumir-se em neutralizar os atuais fatôres 
responsáveis pela destribalização, sem que, ao mesmo tempo, se 
deixe de munir o indígena dos recursos técnicos e sociais que o 
habilitem a afirmar-se numa economia aberta. Seria temerário, se 
não ingênuo, querer prescrever aqui normas precisas aplicáveis 
em quaisquer fases e situações. Não convirá ir além da enuncia
ção do princípio. De tribo em tribo, ou mesmo de aldeia em aldeia, 
será variável o grau em que os valores da primitiva cultura con
tinuam aceitos e ainda vivos, a fim de serem aproveitados como 
diretrizes orientadoras de um comportamento econômico bastante 
comunitário para não se dissolver o grupo, e bastante individua
lista para se estabelecerem relações, em pé de igualdade, com os 
representantes da sociedade dos brancos. De grupo em grupo, 
será variável também o grau de sobrevivência de técnicas e habi
lidades nativas de maior ou menor utilidade numa economia de 
produçãço pltra o comércio. Variável será, por fim, a existência de 
recursos naturais que se prestam para exploração pela tribo. 

Conhecida de todos êsses pontos de vista a situação acultura
tiva, será indispensável que se tomem ainda, como esquema de 
referência para elaborar normas de ação, os princípios estruturais 
da sociedade em aprêço e -a medida em que êstes já tenham sido 
afetados pela presença do branco e, em particular, pela dependên
cia econômica em que tenha feito entrar o indígena. Creio não ser 
preciso arrolar argumentos para demonstrar que, por exemplo, a 
estrutura clânica da sociedade borôro oferece pressupostos funda
mentalmente diversos dos de qualquer grupo guaraní para uma 
política destinada a fazer o índio participar da economia ambiente. 
De modo geral vale a afirmação de que, mesmo na suposição de 
serem similares os fatôres inerentes às relações interétnicas, ou 
melhor, as compulsões da frente de expansão nacional, uma tribo 
organizada sôbre a base, digamos, de famílias-grandes tem maior 
plasticidade para se ajustar quer à pressão econômica vinda de 
fora, quer aos impulsos internos gerados por novas necessidades, 
do que outra, de organização social complexa, ainda mais quan
do esta conta com grande número de instituições vinculativas que, 
favorecendo a coesão grupal, por isso mesmo tornam difícil desta
carem-se do todo unidades menores capazes de assumir o papel de 
agentes econômicos. Até certo ponto, seria lícito, sem dúvida, 
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estender por hipótese a êste aspecto da reação ao mundo dos bran
cos a análise comparativa de Charles Wagley com relação aos 
Tapirapé e aos Tenetehára (Wagley, 1951 a). 

Se o objetivo concreto é fazer o índio produzir com regulari
dade para um mercado externo, a fim de que obtenha os recur
sos necessários à aquisição de uns tantos artigos do mundo indus
trial que acredita já não poder dispensar, será evidentemente pre
ciso, antes de mais nada, aumentar a produtividade e criar novas 
fontes de renda. Ao mesmo tempo, se hão de procurar meios de 
proporcionar ao índio um mercado contínuo e bastante estável. 
De um grupo nativo sempre exposto às vicissitudes do acaso quan
do se trata de colocar os produtos de seu trabalho ninguém espe
rará que se ajuste a um ritmo normal e regular de produção. 
Enfim, não basta apresentar o padrão; não menos importante é 
criar as condições para que êste possa funcionar. Por estranho que 
pareça, a experiência ensina que foi por êste lado que falhou em 
grande parte a política de educaçãço econômica posta em prática 
pelos postos do Serviço de Proteção aos índios, como também pelas 
missões religiosas. 

E se nos finnarmos no ponto de vista de que é sempre prefe
rível promover a interação econômica dos grupos indígenas na 
esfera de influência do mundo ocidental sem que sejam compe
lidos com isso a sacrificarem a sua identidade étnica - o que 
depende de critérios que não nos cabe discutir -, segue-se como 
corolário, para não dizer redundância, que o papel a ser por êles 
assumido no contexto mais amplo deve ser de tal ordem que essa 
identidade não periclite; não é suficiente, ainda que indispensável, 
que venham a dedicar-se a uma atividade de produção de algum 
modo significativa e de importância para a economia regional; é 
necessário também que ela não abrigue um número demasiado 
grande de fatôres diruptivos que levem a dissolver-se a coesão so
cial. Na prática isto quer dizer que o aproveitamento do índio 
exclusivamente como mão-de-obra em fazendas ou em emprêsas 
de extração de recursos naturais, quaisquer que sejam, deverá ser 
proscrito de todo programa de aculturação econômica dirigida. 
É óbvio que uma comunidade indígena que deixe de ter economia 
própria dificilmente subsistirá como tal e, por conseguinte, não 
terá mais base para conservar por muito tempo os valores funda
mentais de sua cultura tribal. Quando muito, o trabalho em ervais, 
na extração de madeira, da borracha ou de outras riquezas será 
tolerado como fonte suplementar de renda, sem ser levado ao 
ponto - como, por exemplo, em alguns grupos guaraní da atua
lidade - de se paralisar por isso a lavoura. Grande número de 
Kayová-Guaraní do Sul de Mato Grosso que se dedica regular
te à "changa" nos ervais desleixa o cultivo de suas roças, que, por 
coincidência, exigiria trabalho mais intenso precisamente nos meses 
em que se extrai a erva-mate. E com isso está aberto o caminho 



ALGUMAS CONSEQüENCIAS DOS ESTUDOS ... 289 

para a destribalizaçção, ainda mais porque a organizaçção social 
da tribo facilita mais do que em outros casos a fragmentação do 
grupo local em unidades cada vez menores. 

O exemplo da "changa" dos Kayová nos conduz à considera
ção de outro problema, de máxima importância para quem se pro
ponha a orientação científica do processo aculturativo na esfera da 
economia. Trata-se da necessidade de implantar no aborígine ati
tudes de previsão ecvnômica, sem o que êle não se ajustará às 
novas exigências. Mas como educar o Kayová para um tipo de com
portamento baseado na idéia da previsão, se êle não aprende a 
resistir ao imediatismo da "changa", ao dinheiro "fácil" (embora 
ganho com muito suor!) , que, recebido no sábado, não dura até a 
segunda-feira? Para despertar ou avivar o senso econômico, sem o 
qual não haverá condições para atitudes de previsão, cumpre tomar 
como ponto de partida a potencialidade inerente aos valores nu
cleares da própria cultura tribal ou, quando êstes se situarem em 
plano diverso (como no caso dos Guaraní, de ethos cultural ma
nifestamente místico-religioso), criar paulatinamente interêsses no
vos que só possam ser satisfeitos com um comportamento adequa
do. Um dos estímulos mais recomendáveis - não alheio, aliás, ao 
processo de aculturaçção espontânea - é o fator de prestígio e 
distinção social que a eficiência econômica e o espírito de pou
pança venham a desempenhar na atribuição de status, quer no 
interior da comunidade, quer aos membros desta em suas relações 
com os brancos. Ora, a implantação dêsses interêsses, para não 
produzir o efeito contrário, que se expressa em sentimentos de 
frustração e inferioridade, requer uma forma prudente de contrôle 
sistemático da produção e do comércio de bens para o mercado, 
conduzida sempre de maneira a educar o índio no sentido de agir 
de acôrdo com padrões "racionais". Isto quer dizer que, por um 
lado, o aborígine ainda inseguro em seu nôvo papel não deverá 
ficar inteiramente à mercê de suas próprias decisões e dos múltiplos 
ínterêsses contrários dos que com êle comerciam, nem há de, por 
outro, ficar a tal ponto sujeito à tutela dos funcionários do Ser
viço de Proteção aos índios ou de quaisquer prepostos que não 
lhe caiba decisão nem responsabilidade alguma e êle seja impe
dido de aprender as formas de comportamento bastante individua
lista e competitivo indispensáveis ao seu papel de agente econô
mico no trato com a sociedade regional.4 Parece evidente que, na 
maioria dos casos, tal objetivo será colimado com maior probabi-

4. Reconheça-se, de passagem, que os requisitos aqui estipulados -
como tantos princípios que hoje em dia se costumam enunciar e apregoar 
em têrmos e sob o rótulo de Antropologia aplicada - não são· decorrência 
exclusiva de pesquisas científicas, mas antes confirmados por elas. Já apa
recem, explícitos, em obras e memórias anteriores ao nascimento da própria 
Etnologia e formulados sôbre a base de especulações filosóficas, quando 
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lidade de êxito através de uma educação progressiva, muito lenta, 
nas novas gerações. Não seria difícil enumerar exemplos de tribos 
há meio século sob a orientação falha do Serviço de Proteção 
:aos índios e ainda hoje incapazes de manter produção e comércio 
regulares, simplesmente por não terem tido condições para desen
volver espírito de iniciativa e senso de responsabilidade econômi
,cos, ao lado de outras que, expostas sobretudo às novas solicita
ções da industria extrativa regional, sucumbiram em pouco tempo 
por haver faltado quem as levasse a renunciar ao imediatismo 
trazido de sua antiga economia tribal auto-suficiente. 

Ao cogitar de m·edidas concretas a serem postas em prática, 
temos de considerar, antes de mais nada, a existência de uma cen
tena de postos oficiais de proteção ao índio espalhados pelo terri
tório nacional, a grande maioria dêles em terras que, se não per
tencem aos silvícolas em virtude de títulos imobiliários, cabem
lhes em todo o caso por fôrça dõ artigo 216 da Constituição da 
República.5 Há, por conseguinte, uma base estável para a manu
tenção de uma economia comunitária, de cuja estrutura essencial 
não se há de prescindir como plataforma natural para a paulati
na transfonnação que se pretenda conseguir noe" sentido acima 
delineado. Significa isto, entre outras coisas, que ~e evitará, enquan
to fôr possível, a introdução do padrão da propriedade individual 
·das terras, caso em que seria difícil cumprir a exigência estipulada 
no citado artigo constitucional. E, afinal de contas, equivaleria 
na realidade ao fomento da destribalização e da infiltração de 
elementos alienígenas perturbadores no seio dos grupos índios.6 

não de simples manifestações do senso comum. Convém ler, a êste respeito, 
_por exemplo, o capítulo "As pescarias são o meio próprio para civilizar os 
índios do Brasil, principalmente os que habitam junto às margens dos gran
·des rios, ou do mar", de Azeredo Coutinho ( 1794, cap. IV). São páginas 
·bastante lúcidas, concebidas sob inspiração da filosofia social rousseauniana. 
Entre outras coisas, Azeredo Coutinho se refere à vantagem de o aborígine 
.sacrificar parte de sua "liberdade absoluta", para assim gozar de maior 
"liberdade relativa". Um comentário ao interessante programa de civiliza
mento do indígena, proposto pelo grande educador, encontra-se em E. Scha
,den, 1955 b , págs. 191-192. 

5. "Será respeitada aos silvícolas a posse das terras onde se acham 
permanentemente localizados, com a condição de não a transferirem." 

6. Conheço o caso da aldeia kayová-guaraní de Panambi, no muni
·CÍpio de Dourados ( Mato Grosso), onde, após o loteamento ilegal das terras 
·e a sua distribuição, pelo Ministério da Agricultura, a sitiantes de vária 
procedência, foram entregues também alguns lotes a famílias da tribo. Estas 
-começaram logo a desfazer-se delas em troca de algum dinheiro, de uma 
espingarda ou de outra coisa de interêsse imediato. 

Que se me permita citar aqui a experiência mexicana, que deveria 
·dar o que pensar aos que no Brasil advogam a integração precipitada dos 
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Mas também a solução oposta, tantas vêzes propugnada por 
autoridades do Serviço de Proteção aos índios, de se transforma
rem os postos em "fazendas-modêlo" de agricultura, de criação de 
gado ou de economia mista, encerra naturalmente uma série de 
aspectos problemáticos. No melhor dos casos, os seus efeitos po
sitivos poderão durar enquanto as circunstâncias permitirem a 
existência dessas fazendas. Embora garantam - ou possam garantir 
- uma produção regular e sistemática, e tenham a indiscutível 
vantagem de defender o grupo contra a exploração, haverá sempre 
o inconveniente de não prepararem o silvícola para o papel de 
pequeno produtor que, segundo tôdas as expectativas, mais dia 
menos dia irá fatalmente assumir na economia regional. 

nativos no sistema econômico nacional: "Um exemplo dêsse triste estado 
de coisas é o fato de que o grande reformdor, Benito Juárez, o mais des
tacado presidente liberal do México e índio de sangue puro, na crença de 
que essa medida elevaria o estado econômico do índio, contribuiu de ma
neira muito significante no sentido da abolição da propriedade comunal. 
Atingiu isso pela nacionalização das enormes riquezas reunidas pelo clero; 
mas ao mesmo tempo estimulou, se bem que involuntàriamente, o cresci
mento das grandes fortunas privadas. Isto resultou quando as terras, ante
riormente possuídas comunitàriamente pelos índios, foram distribuídas entre 
famílias individuais. Concebeu-se essa medida para ajudar o índio, mas 
como êle não estivesse acostumado a trabalhar a terra dêsse modo, e como 
ignorasse como apministrar a sua propriedade com eficiência, foi fácil para 
os grandes latifundiários adquirirem essas parcelas individuais a preço muito 
baixo e por ~meios freqüentemente repreensíveis" ( Gamio, em: Linton, 
1945, pág. 402). - E assim poder-se-ia arrolar numerosos exemplos. Os 
Kétxua do Peru, segundo o testemunho de Steward (em: Linton, 1945, 
pág. 299), fizeram experiência bastante análoga em virtude da expansão 
das grandes fazendas que lhes incorporaram as terras e, com elas,. a auto
nomia econômica. Os nativos passaram a viver em suas antigas proprie
dades como simples arrendatários ou meeiros. "~sses índios das fazendas 
estão pouoo expostos a fôrças promotoras de assimilação, uma vez que não 
são educados, são empobrecidos - e comparativamente isolados. A perda de 
suas terras reduziu-os a um nível econômico que não lhes deixa nem tempo, 
nem energia, nem posses para manterem atividades comunitárias caracte
rísticas" ( Steward, loc. cit.). - Por outro lado, são notórios os efeitos 
positivos da política indigenista de John Collier, que dirigiu o Indian Service 
norte-americano de 1932 a 1945, período em que houve considerável incre
mento da população aborígine daquele país. Princípio da política de 
Collier foi a resistência extremada à imposição da concepção individualista 
da propriedade das terras. E quando, em época mais recente, se tratou de 
"emancipar" os Menominee, o índio Waupochik, presidente do conselho 
tribal, formulou o problema nos seguintes têrmos: "Como indivíduos passa
namos como a neve no inferno; como tribo levaremos avante a nossa 
h •• erança. 
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Resumo e Conclusão 

(.;orno passo final, impõe-se agora um sumário dos principais 
fatos aqui expostos e das conclusões a que a sua análise deu 
margem no decorrer do trabalho. 

Quanto à unidade subjacente ao pensamento desenvolvido nos 
vários capítulos, à primeira vista díspares e desconexos, creio que 
ela se evidencia através da maneira de colocar os problemas e de 
examinar os elementos concretos utilizados em sua discussão. 
Uma visão de conjunto terá, não obstante, o mérito de destacar, 
algumas das linhas diretrizes da análise e, assim, auxiliar uma 
integração melhor dos resultados parciais. Isto se torna tanto mais, 
recomendável quanto não houve em tudo o que se disse a preten
são de acaso fundamentar uma nova teoria de mudança cultural, 
mas o propósito expresso de alcançar uma compreensão mais satis-. 
fatória dos fenômenos aculturativos observados entre índios bra-. 
sileiros, mediante o emprêgo de recursos teóricos e metodológicos 
da etnologia: moderna. E sem o intuito de em todos os pontos che-, 
gar a conclusões por assim dizer definitivas, o que, ainda mais no 
estado atual das pesquisas, não passaria de ingênua pretensão._ 
Bem mais útil me pareceu, sempre que os dados não permitissem 
ir além, localizar problemas mais ou menos importantes, sugerir: 
hipóteses de trabalho e abrir novas perspectivas aos que passam 
e queiram retomar a investigação dos aspectos que lhes despertem 
maior interêsse. Diante da amplitude do campo, em flagrante con
traste com a lirnitaçãço dos ·elementos acessíveis, numerosos, mas 
em geral sobremaneira fragmentários, decidi-me por um procedi-. 
rnento seletivo com vistas a questões específicas e fenômenos par-, 
ticulares que, embora necessàriamente destacados do quadro geral. 
do processo, se apresentass·em, assim mesmo, bastante expressivos 
para através dêles se encaminhar a eventual determinação de 
tendências características, ou então explicar a reação diferencial 
desta ou daquela cultura à presença de fatôres aleatórios, res
ponsáveis pela obliteração dessas tendências. Em tal mister não 
me pareceu de bom alvitre procurar guarida no confôrto de uma 
teoria qualquer, com exclusão das demais, nem confinar-me à 
bitola de princípios metodológicos capazes de revelar apenas uma 
determinada dimensão . de fenômenos extraordinàriamente com-
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plexos e de levar a uma visão sempre unilateral de sua natureza. 
Conquanto não se possa, em trabalhos dessa ordem, deixar de 
conferir a primazia a um tratamento funcionalista dos problemas, 
não se há de prescindir, por outro lado, da perspectiva diacrônica, 
já que se trata de processos que se desenrolam no tempo, nem se 
há de ignorar a dimensão psicológica, uma vez que a aculturação 
afeta profundamente a personalidade dos indivíduos por ela atin
gidos, cujas atitudes mentais influenciam a direção do processo, 
em suas fases subseqüentes. Talvez não seja exagerado dizer que o 
caráter notoriamente problemático de tantos estudos de mudança 
cultural se deva em grande parte ao receio de seus autores de serem 
acoimados de ecléticos, que os leva a se enclausurarem nas limi
tações de uma escola teórica e a submeterem o seu raciocínio à 
disciplina de um método estreito. 

Vejamos agora o que de mais significativo se nos deparou nos 
diferentes passos do caminho percorrido. 

Apesar de tudo o que foi dito de início a respeito da falta de 
ordem no desenvolvimento das pesquisas, seria injusto negar que a 
resenha histórica, aqui feita, de uma seleção dos trabalhos paten
teia real progresso no tocante a conceitos teóricos e a expedientes 
d e método. Têm surgido também análises concretas cada vez mais 
satisfatórias acêrca de questões particulares e al~mas obras 
de cunho monográfico elaboradas do ponto de vista da mudança 
cultural. Quero crer que a melhor forma de se fazer o balanço 
geral é, a esta altura, a de pôr em relêvo precisamente o que de 
mais positivo se discerne no campo da teoria e do método, elemen
tos de cujo aproveitamento adequado dependerá o progresso orgâ
nico das investigações no futuro. 

Exceção feita do princípio explicativo contido na tese de von 
Martius e que se resume na idéia da inexorável decadência física 
e cultural de tôdas as populações aborígines do Continente, por 
lhes faltarem os mínimos pressupostos para assimilar uma cul
tura "superior", cuja presença veio apenas acelerar o processo de 
desintegração que, segundo o sábio, de longa data se havia desen
cadeado, não se registrou até há poucos decênios nenhuma tenta
t iva de interpretação científica dos fenômenos aculturativos entre 
os índios do Brasil. Vamos encontrá-la só na obra de Herbert 
Baldus ( 1937), com referência a suas observações pessoais em 
vários grupos. Quanto aos dados em que se baseia, o próprio autor 
se dispõe a classificá-los como "ligeiras notas" ( 1945 b, pág. 285); 
quanto aos resultados, sentiu dificuldade em reduzi-los a conclusões 
de ordem geral ( 1962, pág. 193). A posição teórica do etnólogo, 
no que respeita ao assunto, é a tese ou hipótese de uma alterna
tiva entr·e "mudança parcial de cultura", caso em que subsiste a 
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configuração de erigem, e umudança total de cultura", em que 
esta se desintegra. Dentre as tribos de que se fala no presente 
ensaio, a dos Guaraní é talvez a que melhor evidencia a validade 
dêsses conceitos de Baldus, contanto que não sejam colocados 
rigorosamente em têrmos de alternativa, mas antes de fases que 
podem ou não suceder-se, segundo as circunstâncias do contacto .. 

Os estudiosos são unânimes em reconhecer que a obra de 
J. B. Watson ( 1952) sôbre a aculturação dos Kayová representa 
talvez a maior contribuição metodológica no campo da Etnologia. 
Brasileira. A análise "configuracional" por êle proposta e aplicada:. 
tem indiscutível valor operativo na explicaçãço da mudança cul
tural de tribos índias, sobretudo quando se tem em mira a com
preensão do complexo jôgo de fatôres primários e secundários que 
se entrelaçam no processo global. No que diz respeito ao caso 
concreto dos Kayová, com relação ao qual o autor a desenvolveu 
e pôs em prática, cabe possivelmente a restrição - não ao método 
em si, mas no que tange à perspectiva em que Watson se colocou 
para estudar a aculturação daquela tribo - de que, pelo destaque 
dado à esfera econômica, permaneceu em segundo plano o conjun
to dos valores nucleares, os da esfera religiosa, precisamente os 
determinantes da configuração ou estilo da cultura dos Kayová, 
como de outros Guaraní. Decidindo-se por outro ângulo de visão,. 
teria o etnólogo, ao que parece, estabelecido correlação mais: 
estreita entre a configuração do sistema cultural e a do processo 
aculturativo. Isto em nada diminui, é claro, o valor dos conceitos: 
e dos princípios de análise, que têm, entre outros, o mérito de for
necer boa base para uma possível tipologia da aculturação. 

Outro autor que tem a seu crédito haver mostrado novos ca
minhos é Eduardo Galvão. Foi o primeiro a insistir na conveniên
cia de se alargar o horizonte pela consideração da dialética ine
rente à bilateralidade dos fenômenos , ou seja, aos efeitos recípro
cos nos grupos indígenas e na população nacional em interação. 
Preconiza também a conjunção do ponto de vista antropológico 
stricto sensu com o sociológico e a utilização do critério espacial 
de áreas culturais segundo ·as situações de contacto nas diversas 
frentes nacionais de expansão econômica, critério já não restrito a 
seu tradicional caráter estático, mas aplicado sempre em dimensão 
temporal, portanto dinâmico. 

A distinção das referidas frentes de expansão econômica, como 
portadoras, cada qual, de fatôres de mudança específicos, coube a 
Darcy Ribeiro ( 1957 b), que propôs, além disso, uma tipologia das 
tribos atuais segundo o grau de sua integração no mundo dos bran
cos. Distingue quatro categorias ou tipos: as tribos isoladas, as 
que estão em contacto intermitente, as que estão em contacto per
manente e as integradas, uma seqüência, pois, segundo a inten
sidade das relações, à semelhança do que anos antes fizera Herbert 
Baldus ( 1945 b). Para Darcy Ribeiro cada um dêsses tipos corres-
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ponde a uma fase necessária do processo de integração. A sua 
sucessão afigura-se-lhe inexorável, contanto que as circunstâncias 
'históricas não imprimam ao processo caráter e ritmo tais que certas 
tribos ou saltam uma das fases intermediárias ou não . resistem 
sequer o tempo suficiente para passar por todos os graus. 
· Se é certo que as situações variam grandemente com a respec
tiva frente .de expansão econômica, sem mencionar outros fatôres 
aleatórios capazes de imprimir desvios ao rumo inicial da acultu
ração, não é menos verdadeiro que os pressupostos socioculturais 
do sistema nativo condicionam não só a reação demográfica da tribo, 
co1no a vulnerabilidade ou resistência de sua cultura. O ensaio com
parativo de Charles Wagley ( 1942) sôbre os Tenetehára e os Tapi
rapé é o que mais claramente demonstra a necessidade de examinar 
êsses pressupostos. O etnólogo formulou a importante hipótese 
de que, na suposição de relativa equivalência dos demais fatôres, 
há u1na significante correlação entre a maior ou menor comple
xidade estrutural de uma tribo e o grau em que tende a manifes
tar-se uma crise sociocultural pela incidência das fôrças dissocia
tivas. 

Ao contrário de J. B. 'Vatson, que, em seu estúdo da acultu
ração dos Kayová, emprega princípios explicativostpróprios, Robert 
F. Murphy não salienta como objetivo primário, em seus trabalhos 
sôbre a religião ( 1958) e a mudança social e econômica ( 1960) 
dos ~1undurukú, o de apresentar novos fundamentos para a meto
dologia. Mas não está ausente a preocupação, nem carecem essas 
obras de inconteste valor para o refinamento dos métodos de aná
lise, em especial pela maneira inteligente de nesta se conciliarem 
e integrarem as linhas de interpretação. Poderiam as obras de 
Murphy servir de modêlo para uma série de investigações para
lelas a serem levada~ a efeito, com o objetivo de comparação, 
em certo número de tribos expostas a situações várias. Aliás, o 
propósito de conduzir a análise de maneira tal que os resultados 
se prestem a êsse intuito está subjacente nos diferentes livros e 
artigos do autor. iExcelent_e ensaio, êste com a intenção explícita 
de contribuir para a metodologia, escreveu-o juntamente com 
Julian Steward (Murphy e Steward, 1965). O confronto que aí se 
•estabelece entre os Mundurukú e os Montagnais (Algonkin) da 
América do Norte leva os autores, entre outras, à conclusão de que, 
(dada a presença de certos fatôres aculturativos, definidos antes 
·en1 têrmos funcionais do que formais, o núcleo da cultura se trans
.formará de modo previsível e prognosticável ( op. cit., pág. 353). 
Os estudos maiores de Murphy sôbre os Mundurukú vafem por 
:uma demonstração dessa hipótese através de seu exame sistemá
tico num exemplo concreto. 
· O primeiro esfôrço sério de mostrar a importância metodo
lógica da anális·e de elementos preexistentes na organizaçção social 
·quanto a seus efeitos diretos e indiretos - quer do ponto de vista 
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estútico, quer do dinâmico - foi desenvolvido por Florestan Fer
nandes ( 1960) em. seu trabalho sôbre a reação dos Tupinambá à 
conquista portuguêsa. Evidencia-se, por aí, o sentido em que a 
perspectiva sociológica pode precisar, enriquecer e corrigir os 
resultados obtidos pela aplicação unilateral de conceitos antro
pológicos. - De forma semelhante, Sérgio Buarque de Holanda 
( 1948; 1957 ), em suas pesquisas sôbre o papel do índio na consti
tuição sociocultural do Brasil, faz uso de pontos de vista que de
monstram como a atitude e o método do historiador são capazes de 
alargar, por sua vez, o horizonte do antropólogo. 

De interêsse a um tempo teórico e prático é o ensaio de Tha
les de Azevedo ( 1959) sôbre a catequese jesuítica. O autor não 
tinha em mira senão uma primeira análise de um caso concreto 
de aculturação dirigida, que - e não podia ser de outra forma -
se reduzia a simples experiência empírica, orientada apenas por 
umas tantas atitudes e normas práticas de que a Igreja se vinha 
servindo há muitos séculos na conversão dos infiéis, e não, natu
ralmente, por quaisquer propósitos de Antropologia aplicada. Não 
obstante, o método jesuítico da catequese, pelos entraves com que 
esbarrou, pelas frustrações e pelo seu relativo êxito, encerra pro
veitosa lição para o missionário e para quem quer que hoje em dia 
esteja às voltas com a tarefa prática de integrar o índio na socie
dade nacional. Além disso, o exame daquela experiência fornece 
elementos de valor para a teoria da aculturação, permitindo entre
ver as razões pelas quais em certos pontos falharam as técnicas dos 
jesuítas, enquanto em outros surtiram o efeito desejado. 

A integração mais sistemática de conceitos sociológicos na teo
ria da aculturação é a que foi tentada por Roberto Cardoso de 
Oliveira em seus estudos sôbre os Terêna (1960) e os Tukúna 
( 1964 ). Conquanto caiba ~ restrição de ~a ver nestas obras um 
certo desdém pela análise prévia dos respectivos sistemas culturais, 
sem a qual não há como descobrir os mecanismos de sua mudança, 
a elaboração, tal qual é feita pelo autor, enriquece os recursos 
de método necessários à compreensão da fase social dos fenômenos 
postos em relêvo. Através. do cuidado, por exemplo, de sempre 
distinguir entre o processo de destribalização e o de assimilação, 
indica pistas novas para um conhecimento melhor de um e de 
outro. Procura também discernir fatôres "convergentes" e "diver-

, gentes", isto é, positivos e negativos, na assimilação das tribos es
tudadas, oferecendo um dos poucos esboços de uma tipologia de 
fatôres até agora propostos. No estudo dos Tukúna, a sua principal 
contribuição metodológica talvez seja o exame comparativo dos 
fatôres inerentes à organização social e econômica não somente de 
um, mas de ambos os grupos em interação. 

Embora o interêsse dos autores brasileiros pelos estudos de 
aculturação indígena tenha surgido principalmente da consciên-
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eia de sua eventual utilidade prática na correção das notórias de
ficiências da política indigenista nacional, não há ainda a registrar 
a êste respeito muitos resultados positivos. Continua a separação 
entre a pesquisa científica e a concepção de normas práticas. 
Baldus deplora com freqüência a falta de formação etnológica d~ 
missionários e de agentes do Serviço de Proteção aos lndios, Gal
vão ( 1955) aponta reguisitos básicos para uma reorientação das 
pesquisas no sentido de seu melhor aproveitamento na adminis
tração das comunidades indígenas, mas somente Darcy Ribeiro 
( 1962) empreendeu um balanço crítico mais compreensivo da 
política indigenista nacional, em que baseia uma série de reco
mendações. Ainda assim, contenta-se com princípios gerais, sem 
extrair das investigações concretas as conclusões práticas que 
possam justificar. De ordinário, os próprios autores de trabalhos 
mais completos se abstê.m de lançar uma ponte entre as suas con
clusões etnológicas e o seu possível alcance no campo da ação. 

, 
Na segunda parte apresentam-se três situações concretas: das 

tribos do alto Xingu, onde o contacto com o branco veio incidir 
sôbre um quadro característioo de aculturação intertribal; a dos 
Guarani, que muito antes da fase recente assimilaram grande nú
mero dos elementos de origem cristã propostos pela catequese 
jesuítica; por fim, a dos Tenetehára, que ajustaram o seu sistema 
de vida à satisfação de necessidades criadas pelo convívio com 
a população vizinha, sem contudo sacrificarem o cunho autóctone 
de sua cultura. 

Pelo número de problemas peculiares que encerra, o território 
do alto Xingu é tido corno o paraíso dos etnólogos. Selecionararn
se aqui alguns dos aspectos mais significantes da aculturação in
tertribal e analisaram-se as conseqüências da presença do branco 
e de elementos da civilização. À escolha presidiu em parte o levan
tamento feito por Fritz Krause em artigo sôbre "tarefas de pes
quisa na região das nascentes do Xingu" (1937), cujo exame, à 
luz dos trabalhos realizados no entretempo, permite avaliar a me
dida em que a etnologia da área progrediu e determinar a mu
dança de perspectiva na colocação dos problemas. 

No decorrer da análise, concentrou-se a atenção, entre outros, 
nos seguintes tópicos: a situação cultural dos Suyá face às tribos 
integradas na área; o estado de contínua tensão e as características 
do equilíbrio interétnico; o ajustamento recíproco das orientações 
culturais e os seus efeitos sôbre a imagem da personalidade ideal 
masculina; aspectos da socialização com referência a êss·e tipo de 
personalidade; as práticas esportivas intertribais e a sua função 
catártica e de auto-afirmação tribal; a especialização técnica e o 
sistema de comércio corno expressão da dependência econôrnica 
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e social entre as populações da área; a discrepância entre a relativa 
homogeneidade cultural e a manutenção da pluralidade de lín
guas; os efeitos dissociativos do despovoamento e a perturbação 
do sistema de relações intertribais, principalmente no tocante ao 
comércio e às grandes festas e cerimônias coletivas; a introdução 
de artigos de origem industrial estranha e os conseqüentes indícios 
de depauperamento. 

O interêsse dos Suyá para os problemas aqui focalizados con
siste precisamente em terem êles resistido à sua integração com
pleta e definitiva na "confederação xinguana". Não somente con
servaram em sua cultura (infelizmente mal estudada) um número 
maior de elementos distintivos, como também a sua excessiva 
agressividade os impediu de se manterem sujeitos às instituições 
que regem o convívio no interior da área. Ainda assim, pelo 
que sugere o confronto de sua ·cultura com as demais, devem 
ter experimentado um longo período de conjunção relativamente 
pacífica e estreita com as outras tribos ou parte delas. Os impor
tantes caracteres diferenciais parecem apenas testemunhar uma 
resistência cultural maior. De qualquer forma, também os Suyá 
estiveram expostos às pressões, ecológicas e outras, que levaram, 
as restantes tribos a formar uma frente comum contra as belicosas 
populações vizinhas. Nos dias de von den Steinen participavam 
ativamente da rêde de relações comerciais. Como traço mais sig
nificante de seu caráter "xinguano" foi salientada a sua partici
pação em competições esportivas (yawarí) com os Kamayurá, que 
torna provável ter havido alteração de seu comportamento em 
direção de uma agressividade ritualizada e, portanto, menos aberta. 
O fato de, apesar disso, não terem logrado reprimir a sua turbu
lência, tanto que afinal se puseram à margem das outras tribos, 
mostra a condição precária _e o equilíbrio instável da paz xin
guana, que se explica em grande parte pela ausência de uma orga
nização estatal, com hegemonia de um dos grupos, ou de um orga
nismo político supratribal. Além disso, também os Suyá exempli
ficam em certa medida uma tendência manifesta nas populações 
que hoje compõem o sistema, a saber, que notáveis passos dados 
na marcha aculturativa entre os diferentes grupos não significam, 
por si sós, a renúncia à auto-afirmação tribal e, por conseguinte, 
um avanço para a assimilação recíproca. Registra-se uma atitude 
contrária à assimilação, atitude que refreia o nivelamento cultural, 
pois que êste, sim, poria em xeque a identidade étnica das res
pectivas tribos. 

Em todo caso, estas levaram a homogeneização a um ponto 
tal que - se está correta a interpretação sugerida - acabaram 
sacrificando as primitivas orientações culturais no sentido de 
encontrarem, por assim dizer, uma plataforma comum para uma 
interação satisfatória e relativamente pacífica. Por não haver con
dições propícias à hegemonia de uma tribo sôbre as demais, não 



300 ACULTURAÇÃO IND1GENA 

a poderia ter fornecido o sistema de valores peculiar a qualquer 
das culturas em conjunção. Veio a ser determinada pelas carac
terísticas da própria situação intertribal, que não podiam senão 
levar a um incremento das valorações etnocêntricas. A tendência 
acentuada para a auto-afirmação tribal afigura-se, com efeito, 
como traço dominante e decisivo não só do complexo sistema de 
relações entre as populações da área, tôdas elas muito ciosas do 
seu valor e de sua autonomia, como até do próprio ethos das res
pectivas culturas - na medida em que as conhecemos. Tal atitude 
cria inevitàvelmente contínuos estados de tensão; êstes, não po
dendo relaxar-se de modo regular por meio da guerra, o que poria 
em perigo a segurança coletiva frente aos inimigos comuns, exigem 
mecanismos eficientes de ritualização da agressividade. 

Creio ter ficado claro que o exame bastante minucioso dos 
dados relativos ao ideal de personalidade masculina, ao processo 
de socialização, à situação lingüística, às competições esportivas, 
ao cerimonialismo e ao comércio intertribal institucionalizado pa
recem vir em abono dessa maneira de ver as coisas. Na mesma 
direção aponta, por sua vez, a reação das culturas xinguanas aos 
efeitos perturbadores da chegada do branco, em especial a his
tória recente dos Trumái, grupo outrora populoso, para cujo de
clínio contribuiu, ao que tudo indica, a situação desvantajosa 
criada, para êles, pela introdução do machado de ferro, tomando 
obsoleto o machado de pedra, o principal produto dêsses índios 
no mercado intertribal Por fim, a reação dos xinguanos ao despo
voamento pelas epidemias e à presença dos mais diversos elemen
tos de nossa civilização tendem a conformar-se, por sua vez, à 
mesma linha de interpretação. 

Portadores de culturas voltadas não sôbre si mesmas, mas 
cada qual para o conjunto das tribos que compõem a área (por
tanto "abertas"), os xinguanos revelaram notável receptividade com 
relação ao que lhes veio do mundo dos brancos. Mas a difusão 
de produtos de origem industrial, a par da redução demográfica, 
redundou antes em depauperamento do que em enriquecimento 
dos sistemas culturais. Além de desmantelar em parte as institui
ções que regem a interação normal das tribos, reduziram estas a 
uma situação de dependência que, se tardarem medidas corretivas, 
produzirá um estado de irremediável penúria cultural, ainda mais 
porque não se vê por onde possam os xinguanos induzir uma 
reorientação de suas culturas com vistas a um. ajustamento ra
zoável à nova situação. Pois é preciso não perder de vista também 
a circunstância de que as relações entre índios e brancos do alto 
Xingu não decorrem de sistemas sociais em conjunção. Sociedades 
existem só de um lado, de outro apenas indivíduos mais ou menos 
isolados. 

Os Guaraní, que constituem o segundo exemplo, são estu
dados com referência à religião. o centro em tômo do qual se 
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organiza tôda a cultura da tribo. Embora as fontes antigas sejam 
omissas quanto às características primitivas do sistema religioso, 
é possível descobrir e descrever, com razoável grau de certeza, 
através das crenças e práticas atuais, a maneira pela qual os Gua
raní reagiram à oposição entre a sua doutrina e a dos missionários. 
Por inferência indireta e, cá e acolá, com recurso ao confronto 
com a religião de outras tribos tupí-guaraní, chega-se a identi
ficar conceitos, símbolos e cerimônias ae origem cristã que, devi
damente reinterpretados, se instalaram no sistema de origem, sem 
alterar-lhe o espírito.1 Discutem-se dêste ponto de vista principal
mente o conceito do Ser Supremo, a figura de Cristo, a salvação 
dos bons e a danação dos maus, a imagem do Inferno, a repre
sentação do Diabo, a idéia do Paraíso, a previsão do fim do mundo 
frente à concepção do Juízo Final, a cerimônia do Batismo, a cruz 
como símbolo religioso. Através da comparação de grupos gua
raní menos expostos, em época recente, ao mundo dos brancos, 

1. O aspecto analisado é apenas o da assimilação de elen1entos cristãos 
propostos pela catequese jesuítica. Receio que o problema complementar, 
relativo à perda, nos primeiros séculos, de práticas, conceitos e valores reli
giosos tradicionais, não possa ser abord-1do com expectativa de êxito. Não 
seria, em todo caso, justificado desdenhar a hipótese de que essa perda, 
deslocando acaso consideràvelmente o acento ou a ênfase em valores reli
giosos nativos remanescentes, teria contribuído, quer para modificar - é 
difícil saber em que grau - a orientação da religião e, com ela, de todo o 
sistema cultural, quer para tornar êste mais suscetível de incorporar deter
minados conceitos de origem cristã, quer, ainda, no sentido de conferir 
posição mais central a valores originalmente menos decisivos para o ca
ráter da cultura guaraní. Cabe mencionar, neste contexto, a supressão da 
guerra e, por conseguinte, do ~ompiexo da antropofagia. Entre os Tupi
nambá, a antropofagia ritual, estreitamente ligada ao sistema religioso, assu
mira in1portância básica em tôda a cultura, e a sua extinção, imposta pelo 
jesuíta e pelos podêres coloniais, é tida como fator crucial na desagregação 
do primitivo sistema de vida. Para os Guaraní, é verdade, os efeitos não foram 
tão catastróficos, mas seria ingênuo acreditar qu0 não tivesse havido, por a1, 
a necessidade de ajustamentos sérios na religião ~ nos demais setores da cul
tura. Como quer que seja, as antigas fontes revelam extraordinária correspon
dência pelo menos entre os aspectos formais do canibalismo guarani e o tupi
nambá; revelam, outrossim, que também para o Gnaraní a figura do "vinga
.'.lor" fazia parte da imagem ideal da personalidade masculina. Coisa que não 
se coaduna de modo algum com o espírito religioso e com os valores 
determinantes do comportamento aceitos pelos Guaraní atuais. Todavia, por 
importante que seja o problema e por maior que possa ser o seu alcance 
com relação à validade de algumas das interpretações sugeridas no presente 
trabalho, não vejo, por enquanto, como encaminhá-lo para uma solução, 
mormente porque as informações existentes nãC' parecem fornecer o neces
sário ponto de apoio. Fica, porém, feita a ressalva. 
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com outros, mais aculturados ou até em vias de desintegração, a 
análise revela o sentido em que êsses eleme...1tos, a princípio apro
veitados por assim dizer como refôrço de antigas concepções, vêm 
afinal constituir, em estádio posterior, o flanco por onde têm 
acesso os valores cristãos enquanto tais, provocando conflitos sé
rios, insegurança e desorientação. Distinguem-se, destarte, duas 
fases da .aculturação religiosa dos Guaraní e procura-se, pela 
discussão dos fenômenos observados, compreender a maneira pela 
qual se dá a transição entre uma e outra. Verifica-se que ·essa tran
sição representa, em última instância, o processo pelo qual se desin
tegram as comunidades e, com elas, . tôda a cultura guaraní. 

Curt Nimuendajú (1914), ao apresentar a mitologia e a vida 
religiosa sôbre a base do que observara em princípios dêste século 
num bando fiandéva-guaraní (os "Apapokúva") do interior paulista, 
chegou à conclusão . de que êsses índios não haviam conservado 
quase nada dos ensinamentos jesuítiêos. O estudo feito no presente 
ensaio, não só daqueles, como de outros Guaraní, conduz a um 
resµltado diverso. Há, não obstante, um ponto essencial em que 
êste concorda com o de Nimuendajú, a saber, no que diz respeito 
à rejeição, pelos Guaraní, do espírito religioso pecul!ar à ideologia 
cristã, inferência que se tira do lugar que todos o~ elementos aqQi 
examinados ocupam na doutrina ou no ritual. Em sua quase tota
lidade, foram despidos de quantas denotações se opusessem às 
crenças de origem, sobrevivendo apenas em seus aspectos formais. 
Alguns, em especial a imagem apocalíptica do fim do mundo, em 
lugar de enfraquecerem a doutrina guaraní, serviram antes para 
hipertrofiar idéias correspondentes da velha mitologia, pertur
bando, porém, de certo modo o equilíbrio entre os valores da 
religião nativr.. Parece não haver dúvida de que os movimentos 
messiânicos dos Guaraní surgiram em conseqüência da exacerba
ção da primitiva cataclismologia pelo encontro com a imagem 
cristã do Dia do Juízo. Idéias outrora secundárias no sistema 
mítico-religioso transformaram-se em motivos centrais. Mais tarde, 
já na segunda fase, o estado de insegurança psíquica ligado às 
contínuas frustrações e à desorganização social haveria de realçar 
ainda mais êsses motivos e, com êles, o desalento típico de alguns 
grupos guaraní da atualidade. 

Apesar de a cultura guaraní, enquanto encontra um mínimo 
de apoio na existência comunitária, conservar .a religião como foco 
de interêsses e motivações, a capacidade de reinterpretação de 
idéias cristãs arrefece com a crise estrutural dos grupos. Esta, que 
atinge o seu ponto culminante com o aumento dos matrimônios 
mistos, leva ao abandono das cerimónias coletivas, e, conquanto 
as prátícas corriqueiras se perpetuem no âmbito da família, mesmo 
conjugal, a doutrina começa a corromper-se pelo conflito com os 
valores religiosos estranhos. O conflito é tanto mais grave quanto 
o Guaraní, em virtude de sua excessiva sensibilidade com relação 
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às coisas do sobrenatural, não se mantém indiferente às contra
dições, que o preocupam sobremaneira. O aspecto trágico da si
tuação dos Guaraní se resume, afinal de contas, na impossibilidade 
de abdicarem de seu espírito místico enquanto ainda se reconhe
cem por índios e, portanto, etnicamente diversos da população 
que os rodeia. E não deixam de reconhecer-se por índios enquanto 
a sua consciência guaraní se nutre dos valores da ideologia nativa. 
Incapazes de assimilar-se, mas incapazes também de realizar o 
ideal de vida que a cultura lhes propõe, tornam-se inexoràvel
mente vítimas da "apatia elegíaca" já tão bem caracterizada por 
Nimuendajú. Não obsta que procurem compensar êsse pessimismo 
pela valoração etnocêntrica da religião tribal, atitude que predo
mina hoje nos grupos em vias de desintegração. 

É , sem dúvida, flagrante o contraste entre as duas situações 
estudadas, a dos Guaraní, de um lado, a das tribos xinguanas, do 
outro. A começar pelo tipo de relações que ligam uns e outros 
com os. representantes da civilização: ao passo que os Gua
raní as mantêm com populações sedentárias em sua vida nor
mal, os xinguanos estão expostos a contactos mais ou menos amiu
dados com visitantes fortuitos, dos quais poucos estabelecem vín
culos definidos ·e permanentes com êles. De uma forma ou de outra, 
a maioria dos Guaraní está integrada nas lides económicas das 
regiões em que vivem, enquanto os índios do alto Xingu recebem 
produtos industriais de maneira irregular e sem que tenham meios 
de influir sôbr~ a seleção dêsses elementos. Até há oito decênios, os 
xinguanos mal sabiam da existência do homem branco; os Guaraní 
entraram na órbita da ação missionária já nos últimos anos do sé
culo dezesseis. Aquêles permanecem confinados a um territ6rio de 
"'refúgio'', sendo que êstes vivem em reservas e núcleos disseminados 
por grande parte do Brasil meridional e de áreas contíguas. E 
assim por diante. Tudo isso., naturalmente, sem falar da notável 
diversidade das culturas de origem, que se exprime sobretudo na 
orientação mística dos Guaraní em confronto com o caráter 
bem mais secular dos xinguanos: êstes têm o interêsse voltado 
em primeiro lugar para a posição da pr6pria tribo frente às demais, 
o daqueles se dirige decididamente para as coisas do mundo sobre
natural. De acôrdo com isso, os tipos de personalidade de uns e 
outros são também profundamente diversos. 

Pergunta-se, diante de tão grande contraste, se haveria real
mente algo de similar na história das transformações sofridas pelos 
Guaraní e pelos grupos xinguanos, bem como na maneira de as 
suas culturas resistirem à desintegração. A resposta é positiva. O 
essencial pode ser resumido em poucas palavras. Desde logo, se 
registra um paralelo no fato de uns e outros haverem atravessado 
uma primeira fase de aculturação, experiência que aguçara por 
certo a sensibilidade com relação aos problemas que viriam de
pois. Mas nota-se também que um período prévio de aculturação, 
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mais ou menos encerrado, não representa, de modo algum, defesa 
contra as tensões e os fenômenos de desorganização do estádio 
subseqüente. É o que se depreende de ambos os exemplos, aliás 
díspares quanto a essa experiência anterior: as tribos do Xingu se 
naviam aculturado umas às outras, a ponto de obliterarem em alto 
grau as diferenças de origem, não só nos aspectos concretos e 
palpáveis dos respectivos sistemas, mas também, e mais ainda (se 
está certa a interpretação tentada neste ensaio), no tocante à pró
pria orientação cultural; os Guaraní tinham incorporado à sua 
ideologia grande número de elementos cristãos, reinterpretando-os 
com firmeza segundo a mística de sua primitiva concepção do 
mundo e da vida. O· que em um e outro caso se nos depara na 
transição da primeira fase para a segunda, e ainda no desenrolar 
desta, é a notável persistência dos valores centrais da cultura, cujo 
núcleo se mantém integrado a despeito de quanto se passa na 
situação ecológica, na estrutura demográfica, na organização social 
e em outros domínios. Nem entre os xinguanos, nem entre os 
Guaraní se descobrem indícios da emergência paulatina de inte
rêsses substitutivos que encaminhem uma reorientação geral da 
cultura. A ideologia sobrevive à destruição do subs,trato institu
cional, ainda que a realização concreta do ideal de vida se torne 
cada vez mais problemática. Em nenhum dos dois casos se delineia 
um "esvaziamento" dos valores nucleares, talvez por se precipitar 
muito o ritmo das mudanças em geral. Para as tribos do alto Xingu 
mais atingidas pelo despovoamento, o antigo ideal de vida sub
siste como simples utopia, sem que, por isso, pareça perder a sua 
vigência. Na mente de parte ·dos Guaraní se estabeleceu o con
flito com idéias divergentes, mas, não obstante, a primitiva cul
tura continua determinando as atitudes e o comportamento. Assim 
como as tribos xinguanas não se assimilaram umas às outras, acen
tuando antes a sua consciência étnica, também os Guaraní não se 
assimilam ao mundo dos brancos, procurando em etnocentrismo 
exaltado um meio compensatório de auto-afirmação. 

O terceiro dos exemplos escolhidos, os Tenetehára do Mara
nhão, nos coloca diante de um quadro inteiramente diverso. Ex
posta há séculos ao contacto com brancos e caboclos, a tribo alcan
çou afinal uma integração bastante satisfatória na economia re
gional, principaJmente pela exploração do babaçu. A sua marcha 
aculturativa se vem processando de forma gradual e sem ser per
turbada por um conflito aberto de valores, nem pela interferência 
de muitos dos fatô.res de desorganização em geral inerentes à 
situação interétnica. Foi favorável aos Tenetehára a circunstância 
de o contacto se dar de preferência com uma população mestiça, 
de cuja cultura fazem parte numerosos elementos ameríndios e 
cuja economia tem muita semelhança com a da tribo. Favoreceu-os 
também a ausência, na organização social de origem, de um sis
tema complexo de instituições que entravassem os ajustamentos 
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necessários à satisfação das novas necessidades econômicas. E, por 
fim, o fato de a emergência paulatina dos novos interêsses não ter 
provocado conflito aberto com as antigas crenças religiosas, que 
por enquanto subsistem com vigor ao lado dêsses interêsses. Tudo 
isso preveniu os fenômenos agudos característicos de uma crise 
aculturativa proprian1ente dita, razão pela qual não se observa 
nos Tenetehára atuais insegurança de atitudes e desorientação 
em grau comparável ao que distingue, por exemplo, grande parte 
dos Guaraní. 

Fato de crucial importância foi a disposição dos Tenetehára 
a sacrificar, na medida em que contrariassem as novas solicita
ções, as antigas festas religiosas, que reclamavam muitos meses de 
atividade. Não obstante, o sistema tradicional de crenças e valores 
continua determinando a linha mestra da imagem do mundo e 
orientando o comportamento nas situações da vida quotidiaan. 
Apenas poucas idéias cristãs se instalaram no espírito dos Tene
tehára e ainda assim como alternativas que não abalam nem per
turbam o consenso social quanto à "verdade" da doutrina dos 
antepassados, ou então sofreram reinterpretação nos têrmos desta. 

Mais do que outras tribos brasileiras a dos Tenetehára incita 
o antropólogo a conjeturas sôbre o rumo que a aculturação virá 
tomar no futuro. Na tentativa de um prognóstico deve-se, é evi
dente, considerar o éventual aparecimento de fatôres novos. Se, 
entretanto, excluímos esta hipótese, parece provável que o desen
volvimento prossiga de forma lenta até a final dissolução da tribo 
na sociedade cabocla. À medida que diminuírem as discrepâncias 
culturais ainda existentes, reduzir-se-á também a barreira, ainda 
considerável, aos casamentos interétnicos, os quais, uma vez mais 
numerosos, tenderão a destruir os últimos arrimos da consciência 
étnica. Por ora, esta, é verdade, se opõe à assimilação, de onde 
~ hipótese alternativa de Eduardo Galvão de, apesar de tudo, os 
Tenetehára virem a firmar-se na sua condição de população indí
gena, mantendo-se como unidade distinta à margem do mundo 
caboclo. Neste caso, porém, supõe-se que o· conjunto de crenças 
e valores da religião deveria. conservar até certo ponto a sua inte
gridade, a fim de através dêle se marcar, também para o futuro, 
a principal distinção entre· a tribo e a população vizinha. O pro
blema seria saber por quanto tempo deixará a doutrina de cor
romper-se, já que está destituída, em boa parte, de um de seus 
su~o~tes naturais, a realização regular do ciclo ~as grandes festas 
religiosas. 

o o o 

Na terceira parte se focalizam, numa série de capítulos me
nores, diferentes esferas culturais, de preferência com vistas a 
aspectos particulares passíveis de serem abordados, em sentido 
comparativo, para um certo número de tribos através do exame de 
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informações mais ou menos coerentes, dispersas pela tão hetero
gênea literatura etnológica. Seria desejável que tal fôsse feito de 
forma sistemática e conseqüente para grupos previamente esco
lhidos segundo critérios uniformes, o que, entretanto, não seria 
viável por causa das lacunas do material. Tais como tiveram de 
ser escritos, êsses capítulos se resumem antes de mais nada numa 
tentativa, com êxito evidentemente relativo e desigual, de apontar 
problemas específicos sugeridos pelos dados e de indicar a direção 
em que parece venha a justificar-se a procura, quer de tendências 
comuns, quer de fatôres responsáveis pelas situações concretas que 
se configuram de tribo em tribo. Por precário que seja, por fôrça 
das contingências, grande número das explicações aventadas, e 
ainda que seja difícil, por ora, integrar as conclusões parciais num 
quadro de conjunto, muitas delas oferecem, ao que espero, um 
ponto de apoio para pesquisas futuras. Nada mais se pretende, 
pois, do que abrir algumas clareira~ em floresta densa e bastante 
escura. 

O rumo das mudanças da organização social é determinado, 
de um lado, pelo conjunto das instituições preexistentes e, de 
outro, pela presença de fatôres específicos, em geral de natureza 
econômica, na situação de contacto. Dada a grande diversidade 
em um e outro campo, isto é, do meio interno cbmo do externo, 
a enunciação de tendências gerais se torna particularmente difícil. 
Em todo caso, a transformação da sociedade indígena "fechada" 
em sociedade "aberta", que já não basta a si mesma para satis
fazer as necessidades emergentes, é fenômeno comum, que tem 
como corolário, entre outros, a mudança da divisão do trabalho, 
a individualização econômica, o aparecimento de instituições vin
culativas com o mundo de fora. Embora essas transformações em 
suas linhas gerais resultem numa semelhança cada vez maior com 
o tipo de organização social observado nas populações vizinhas, 
não se trata em primeiro lugar da adoção de instituições destas. 
A convergência, que é manifesta, se explica menos pela cópia de 
modelos da sociedade cabocla do que pelo entrosamento na eco
monia da região, cuja natureza obriga o índio a uma série de ajus
tamentos em seu sistema social. As tribos organizadas sôbre a base 
da família extensa revelam maior plasticidade para conseguir êsses 
ajustamentos do que as que se caracterizam por um complexo 
sistema de instituições, com divisão em metades, clãs ex6gamos, 
grupos cerimoniais e assim por diante. Tais instituições contrariam 
em particular a progressiva fragmentação dos grupos locais em uni
dades menores, inevitável quando a produção ec~nômica exige a 
dispersão por uma área extensa. E é o que se dá na maioria dos 
casos. O exemplo dos Mundurukú, analisado por Murphy e 
Steward (1956), demonstra, n~ entanto, que em circunstâncias es
peciais também tribos com organização complexa tendem a tomar 
afinal o mesmo rumo. Os Mundurukú encontraram-nas no fato de 
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haverem experimentado ajustamentos prévios em fases anteriores, 
entre êles a supressão de instituições em que repousava o exercício 
da vida religiosa, supressão essa que solapara as bases de tôda a 
estrutura social. Havia, assim, condições propícias à emergência 
da família nuclear como unidade social e econômica independente. 
Outras tribos de organização social complexa, como a dos Borôro, 
continuam resistindo a essas transformações. 

Em sua maioria, as mudanças no sistema social resultam de 
novos interêsses econômicos. Dentre as que se dão na esfera eco
nômica propriamente dita, ressalta a adoção de um regime de tra
balho consentâneo com a necessidade de produzir para o mercado 
ou então de entrar como mão-de-obra na indústria extrativa. ~ 
êsse um dos passos mais penosos, que exige profunda revolução 
do conceito de trabalho e, em certa medida, de tôda a imagem 
do mundo. O vagar com que se processa a mudança da "mentali
dade econômica" é uma das causas da contínua situação inferior 
do índio frente à sociedade nacional; reflete-se também, secundà
riamente, na organização interna dos grupos, gerando uma série 
de aspectos críticos. A ausência, nas culturas nativas, de padrões 
de competição econô1nica, como de atitudes de ambição ou mesmo 
previsão no tocante a valores materiais, reduz o silvícola a um 
estado de depauperamento. Acresce a dificuldade de compreender 
a função da moeda na economia mercantil, em que o índio se 
enquadra para sobreviver. Por fim, a tutela econômica, da forma 
como costuma ~er exercida pela administração dos postos oficiais 
e por missionários, te1n, ao lado de indiscutíveis aspectos positivos, 
o sério inconveniente de não desenvolver no aborígine maior segu
rança e defesa em suas transações com os agentes do mundo dos 
brancos. 

Também as mudanças na organização política derivam, as 
mais das vêzes, de solicitações de natureza econômica. Ora a 
chefia tradicional, hereditária ou não, se modifica no sentido de 
corresponder a funções vinculativas entre a tribo e a população 
vizinha ou à liderança de grupos de produção para o comércio, 
ora se institui, ao lado dela, um nôvo tipo de chefia, na maioria 
dos casos por interferência direta do branco. O fato de coexistirem 
os dois podêres gera problemas específicos, variáveis de uma tribo 
para outra. Os Guaraní reconhecem separação bastante nítida das 
esferas de competência, cabendo a religiosa ao sacerdote, outrora 
chefe único do grupo> e a secular ao capitão, nomeado pelo SPI. 
O capitão, que, além de funções internas, como as de polícia, de 
arbitragem e de justiça, tem o encargo de representar a comu
nidade perante o mundo civilizado, oferece ao indivíduo salutar 
ensejo para um ajustamento mais satisfatório de sua personalidade. 
Enquanto o sacerdote, graças ao apanágio do carisma, não é pas
sível de crítica, esta converge regularmente para o capitão, que 
se transforma não somente em bode expiatório de reveses e males 
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de tôda sorte, como também em alvo de mil e uma reclamações 
contra deficiências, reais ou imaginárias, da administração oficial, 
de cujo apoio depende, por outro lado, a sua autoridade. A êste 
aspecto, em certo sentido positivo do ponto de vista da harmonia 
Jocial, se opõem, entretanto, fenômenos de desorganização, mani
festos nas intrigas, nas rivalidades e nas lutas políticas que se tra
vam em tôrno do pôsto de capitão por instigação de eventuais 
candidatos e de seus seguidores por causa de vantagens, materiais 
e outras, inerentes ao exercício do cargo. No caso dos Mundurukú, 
entre os quais o chefe tradicional teve, por algum tempo, acrés
cimo de poder como representante de grupos de produção de 
farinha de mandioca para o mercado, seguiu-se, já na época da 
borracha, o rápido declínio com a nomeação de capitães, aos 
quais incumbia velar pelos interêsses dos comerciantes e que, por 
sua vez, foram perdendo as suas funções à medida que avançava 
a individualização econômica. Daí iesultou a ruína de tôda auto
ridade política. Os Borôro, enfim, exemplificam as situações em 
que a instituição dos chefes hereditários persiste por ter profundas 
raízes na estrutura social, não conseguindo êles, porém, fazer face 
aos problemas típicos de uma sociedade em crise e para cuja 
solução a cultura não desenvolveu padrões adequados. 

No panorama, que a seguir se esboça, da mudança tecno
lógica induzida pelo europeu, aponta como primeiro fator de efei
tos revolucionários o uso de instrumentos de ferro, especialmente 
do machado, de aceitação espontânea, por corresponder, com efi
ciência muito superior à do machado de pedra, a funções preexis
tentes nas culturas de tribos lavradoras. Através da análise, sem 
dúvida sumária, daqueles efeitos evidenciou-se que em curto es
paço de tempo êles transcendem o domínio da técnica, reper
cutindo em todo o sistema sociocultural e alterando, ademais, o 
equilíbrio ecológico, não só entre a tribo e o ambiente natural, 
mas também no nível interétnico. O conhecimento do ferro deter
mina em alto grau o tipo e a intensidade das relações que pren
dem o índio ao branco. Evidenciaram-se, outrossim, as conseqüên
cias diretas para a divisão sexual do trabalho, além de manifes
tações correlatas de desorganização social e de problemas ligados 
ao excesso de lazer. Enfim, a ferramenta aparece menos como 
simples aquisição que enriquece o equipamento adaptativo do 
grupo do que como elemento-chave responsável por mudanças 
bastante profundas em vários sentidos. 

Similares, embora de alcance em geral mais restrito, são os 
efeitos da substituição total ou parcial de arco e flecha por armas 
de fogo. A espingarda aumenta o ânimo agressivo de populações 
guerreiras, e os grupos caçadores experimentam através dela uma 
progressiva individualização de seus métodos de caça. Um ponto 
em que a posse da espingarda supera, quanto ao significado, a do 
machado e de outros utensílios de ferro, diz respeito ao valor de 
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símbolo que se lhe confere como elemento de distinção social e 
fonte de prestígio, aspecto êste que se reflete de maneira inequívoca 
na caracterização comum do homem civilizado na mitologia. 

Na medida em que resulta da introdução de novas plantas 
de cultivo e de animais domésticos, a alteração dos hábitos ali
mentares enriquece a dieta. Mas como em parte decorre também 
da destruição das antigas fontes de subsistência, ela se traduz não 
raro em depauperamento e, pela impossibilidade de levar avante 
as atividades econômicas tradicionais prescritas pela cultura, em 
fonte de desajustamento social e psíquico. Os grupos de coletores 
e caçadores parecem revelar-se neste particular mais suscetíveis 
de efeitos negativos do que tribos há muito habituadas a cultivar 
a terra. 

O uso de roupas se difunde com a intensificação dos contactos 
com os brancos, que encaram a nudez como expressão da infe
riod dade do índio. ~ste, entretanto, tarda a integrar o indumento 
em sua cultura com as funções e os padrões de comportamento que 
lhe correspondem na civilização, aparecendo, por isso, maltrapilho 
e em situação inferior à do caboclo. A falta de cuidado higiênico 
com relação ao vestuário é apontada como uma das causas da 
disseminação da tuberculose e de outras moléstias que dizimam 
as populações nativas. 

Mostra-se, por fim, a relação estreita entre a mudança da 
habitação e fenômenos aculturativos em outros setores da cultura, 
principalmente na organização social e econômica. Tal como uni
dades sociais nativas se fragmentam em parcelas menores, com 
tendência freqüente para a sua redução à família conjugal, as 
antigas habitações coletivas acabam cedendo o lugar ao rancho 
caboclo. 

Com referência ao idioma, destaca-se o papel da Língua Ge
ral no processo aculturativo, quer em épocas passadas, quer nos 
dias atuais. A difusão dessa '1íngua franca" não somente favo
receu a homogeneização cultural das tribos silvícolas de certas 
regiões do norte, mas veio formar também uma ponte de ligação 
entre várias populações índias e o mundo caboclo, particularmente 
na Amazônia. Outras línguas indígenas, como o Tukáno e o Guai
ktuú, desempenham ou desempenharam apenas a primeira dessas 
funções. Quanto à situação recíproca do português e dos idiomas 
nativos, como também às respectivas transformações das línguas 
em contacto, pouco de concreto se pode dizer por enquanto. O 
que se nota é que, apesar do emprêgo cada vez maior do verná
culo, que se intensifica naturalmente com a integração econômica, 
o uso dos idiomas nativos costuma persistir paralelamente até a 
fase final da aculturação. As vêzes, a língua toma a função de 
símbolo de identidade tribal. Entretanto, a maioria dos problemas 
referentes à situação lingüística das tribos em contacto com os 
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brancos não foi ainda estudada. Limitei-me a chamar a atenção 
·para alguns dos que a meu ver deveriam merecer o interêsse pre
Jercncial dos especialistas. 

Também sôbre as mudanças no domínio das manifestações 
estéticas continuam escassos os elementos disponíveis. Já permi
'tem, porém, entrever algumas tendências, entre elas a transforma
ção da Arte no sentido de corresponder à mentalidade tecnicista 
do mundo civilizado. De acôrdo com isso, os desenhos tomam, por 
exemplo, caráter menos formal e mais naturalista. O desenho 
abstrato cede o lugar ao figurativo. A concepção do objeto a ser 
representado deixa de ser global, para tomar-se analítica. Isso de 
maneüa geral. Exceção notável - ·que, no entanto, antes con
firma do qne invalida a regra - é a da arte decorativa da cerâ
mica dos Kadiwéu, que mantém firme o seu cunho abstrato, a 
despeito de mudanças profundas no sistema sociocultural. Estas, 
porém, afetaram muito mais o mundo masculino do que o femi
nino, e são precisamente as mulheres que se dedicam à arte orna
mental. O vigor com que o estilo persiste sugere não ter havido 
transformação séria na estrutura da personalidade feminina como 
tal e muito menos em sua imagem ideal Por outro ... lado, a inci
piente decadência da arte plumária dos Kaap6r, uma · das mais 
requintadas que se conhecem, e apanágio dos h6mens da tribo, 
parece estar em relação estreita com a mudança da auto-imagem 
da personalidade masculina dêsses índios, que, no dizer de D. e 
B. Ribeiro ( 1957, pág. 81), já "aprendem a ver a si mesmos com 
os olhos do sertanejo". - Por fim, na arte oleira das mulheres 
karajá, famosas pelas suas inconfundíveis bonecas de barro, vai 
tomando corpo uma concepção nitidamente naturalista e realista 
da figura humana. Todavia, êsse desvio dos padrões talvez não 
testemunhe ainda uma reorientação definida da personalidade fe
minina, e, em particular, do senso estético das mulheres, mas, em 
essência, uma concessão necessária ao gôsto dos turistas com
pradores. 

De várias maneiras reage a mitologia ao contacto com o 
mundo dos brancos. De ordinário, porém, êsses reflexos, teste
munhando embora a progressiva incorporação de conceitos e va
lores novos, bem como a disposição do espírito para explicar as 
transformações do ambiente sociocultural, não afetam, senão em 
estádio tardio, a estrutura básica da imagem do mundo em que 
se enquadram e através da qual se justificam os tradicionais pa
drões de comportamento. Quer isto dizer que a forma de se pro
cessarem as mudanças da mitologia, seja pela aceitação de ele
mentos alienígenas, seja pela criação de novos mitos com o in
~uito de resolver problemas outrora inexistentes, documenta, no 
fundo, a extraordinária resistência da doutrina dos antepassados 
e, com ela, das atitudes intelectuais e emocionais que definem a 
mentalidade característica da tribo. Documenta-o de maneira con-
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vincente sobretudo a seleção que se faz dos motivos bíblicos e a 
reinterpretação dêstes em têrmos da mitologia tribal. Pela iden
tificação dos personagens do Cristianismo com deuses e heróis da 
mitologia nativa, como pela confusão, digamos, entre a história 
do Dilúvio bíblico e antigos mitos de cataclismos, contorna-se hà
bilmente o perigo de possíveis conflitos. E nos casos em que essa 
reinterpretação se torna difícil, os relatos ou são rejeitados por 
muito tempo ou passam a existir como simples contos profanos> 
de cunho puramente recreativo. Assim se foge ao confronto das 
doutrinas. 

Dentre os assuntos novos que estimulam o pensamento mí
tico, os que mais têm contribuído para a criação de relatos e epi
sódios - mas sempre de acôrdo com a antiga maneira de ver as 
coisas - são as características culturais do branco e a situação da 
tribo em face das transformações a êle devidas. Ao passo que a 
origem do branco é em geral encaixada como simples episódio no 
mito tradicional da gênese da própria tribo e de outras populações 
nativas, os objetos fascinantes de que êle é portador e que des
pertam a inveja do índio, em especial os utensílios de ferro e as 
armas de fogo, encontram explicação através de mitos novos. :E:stes 
exprimem não raro atitude ambivalente, mais ou menos disfar
çada, diante das vantagens técnicas da civilização. Procura-se jus
tificar o fato de a tribo não possuir desde sempre machados, facas> 
terçados e espingardas, atribuindo a superioridade do branco à 
falha de um herói mítico. Mais tarde, com as sucessivas expe
riências do contacto, inscrevem-se no mito também os problemas 
decorrentes da situação interétnica, ainda aqui sôbre a plataforma 
da primitiva concepção do mundo. E sómente numa última fase, 
em que o sistema cultural já começa a desintegrar-se, as figuras 
e os episódios da mitologia t~ndem às vêzes a sofrer uma reinter
pretação mais radical sôbre a base de valores da doutrina cristã. 
Agrava-se então o conflito aberto que marca a crise aculturativa. 

Costuma ser, pois, sobremodo acentuada a estabilidade da 
religião, particularmente no que se refere à doutrina. A sua resis
tência se converte quase sempre no principal empecilho à inte
gração da tribo no mundo dos brancos. Os entraves, entretanto" 
não resultam primordialmente da diferença entre as religiões, mas 
do destaque dos conceitos religiosos como determinantes da con
figuração cultural nativa. A adoção de numerosos elementos do 
mundo civilizado, revolucionando · a tecnologia, as atividades de 
subsistência e outras esferas, costuma acarretar grande desnível da 
cultura, uma vez que não se acompanha, em ritmo correspondente> 
de uma secularização geral do sistema. Salvo casos excepcionais, 
ó choque dos valores religiosos aborígines com os do Cristianismo, 
sem dúvida de graves conseqüências para a organização social 
e para o equilíbrio da personalidade, não tende a assumir feições 
cruciais, a não ser num estádio em que os ensinamentos da religião 
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tribal já se converteram, por assim dizer, no último reduto da 
cultura nativa e em símbolo de identidade étnica. Nem mesmo a 
catequese cristã logra solapar os fundamentos da religião dos ante
passados enquanto ela encontra ainda um mínimo de apoio no 
conjunto das instituições. Os missionários são, aliás, unânimes em 
reconhecer quão raro é o fenômeno de conversão genuína, motivo 
pelo qual procuram implantar as idéias evangélicas de preferência 
na geração dos imaturos. 

Em suma, se o sistema religioso entra em crise, esta não se 
inicia pela contradição com ensinamentos estranhos que se lhe 
oponham. É na perda do cerimonialismo que residem as raízes do 
declínio da vida religiosa. Em conseqüência das mudanças na 
estrutura demográfica, na organização social e no regime econó
mico, o exercício regular do culto, mormente em suas manifes
tações coletivas, se toma cada vez mais problemático. Por longo 
tempo, porérr.i, continua válida a doutrina como tal, embora des
tituída de suas bases institucionais. E na hipótese de ocorrer a 
implantação de festas e cerimônias cristãs, passam elas por mu
dança de função, não servindo nem como expressão visível da nova 
doutrina, que não se assimilou, nem como substituição das corres
pondentes práticas pagãs, originàriamente vinculadas com todo o 
sistema social. Só em pequena parte as cerimônias cristãs conse
guem ser reinterpretadas.2 Despe-se, destarte, o culto externo do 
Cristianismo de sua denotação religiosa, passando a ter função 
integrativa para o grupo ou até de mera recreação. Certas práticas 
se transformam em simples técnicas de magia. Ao lado disso, per
manece viva a religião dos antepassados, mas tão-somente en
quanto explicação do mundo e esquema de orientação para o com
portamento. Uma vez que lhe faltam os meios de manifefitação 
concreta através do ciclo normal de cerimônias, acaba por fim 
vulnerável, como foi dito, à competição com a ideologia estranha. 
Ao que parece, êste estádio coincide quase sempre com a disso
lução da comunidade. Raras tribos, como a dos Terêna, perderam 
o apêgo à doutrina religiosa dos ancestrais, sem ao mesmo tempo 
entrar em colapso enquanto unidades étnicas. 

2. Creio ter deixado claro, através da análise de alguns aspectos da 
religião guaraní, no terceiro capítulo dêste ensaio, que, contra tôda expec
. tativa, a assimilação de elementos doutrinários, na medida em que não afeta 
o sentido das crenças tradicionais, se afigura bem mais fácil do que o apro
veitamento de práticas cristãs no contexto da religião tribal. O caso dos 
Guaraní talvez seja extremo, por causa do notório senso místico dêsses 
índios, mas até certo ponto os informes esparsos sôbre outras tribos con
firmam o resultado. Entretanto, o que se .apreende não vai além de aspectos 
f armais da doutrina. Quanto aos elementos rituais e aos petrechos de culto, 
aparecem êles no conjunto com caráter meramente acessório. 
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Por si só, a conversão a um credo cristão, quando ocorre, não 
implica, evidentemente, uma reorientação do espírito com refe
rência aos problemas do sobrenatural, ainda que o catequizado se 
tenha por membro sincero e fiel da Igreja. Na adesão formal ao 
Cristianismo ressalta o desejo de vencer os óbices que dificultam 
a aceitação do índio, em pé de igualdade, no mundo dos brancos. 
Entre os Terêna, cindidos em uma facção católica e outra pro
testante, o Protestantismo na realidade até contraria essa preten
são, levando os índios a melhor firmarem, êles próprios, a sua 
consciência indígena em oposição à população rural católica. Por 
outro lado, a proscrição de bebidas alcoólicas e outras proibições, 
conferindo-lhes maior auto-respeito, os ajudam a superar os efeitos 
de depressão psíquica resultantes da insegurança do homem mar
ginal. Para os Tukúna, entre os quais somente agora a catequese 
parece registrar algumas conversões, a aceitação esi:>orádica do 
credo batista se explica pelo conteúdo reivindicatório da doutrina, 
que encontra eco favorável no espírito de índios sempre expostos 
ao esbulho e à discriminação. É semelhante o que se passa no 
Rio Negro. E cabe salientar que tanto entre as tribos dessa área 
como entre os Tukúna houve surtos messiânicos - de que se fala 
no capítulo seguinte - com objetivos muito mais de reivindicação 
face aos brancos do que de retômo à primitiva cultura em sua 
original pureza. 

o o o 

Segue-se a parte final. Do grande número de temas especí
ficos merecedores de tratamento mais aprofundado, escolheram
se três de particular importância. Em primeiro lugar, examina-se 
o messianismo, fenômeno sempre ligado, no contexto indígena, à 
perturbação do equilíbrio interno do sistema cultural, mas em 
certas circunstâncias antes de mais nada um esfôrço de superar 
os aspectos deprimentes da situação interétnica. Em segundo, 
sublinham-se alguns pontos em que os fatos expostos e analisados 
no decorrer do trabalho parecem sugerir a possibilidade de um 
enriquecimento de perspectivas teóricas e metodológicas. Em ter
ceiro, por fim, procura-se mostrar a maneira pela qual os prin
cipais resultados do estudo podem ser postos a serviço de uma 
política indigenista mais racional. 

Os movimentos messiânicos, surgidos em sociedades índias 
de diferentes tipos e em situações de contacto igualmente varia
das, propiciam elementos valiosos para se estudar a natureza das 
atitudes antiaculturativas conscientes e as razões de ordem socia] 
em que se funda a exacerbação reivindicatória da consciência 
étnica em oposição à sociedade nacional. Empreendida embora 
com o intuito de pôr em foco o caráter especüicamente antiacul
turativo do messianismo entre índios do Brasil, a análise de alguns 
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dos exemplos mais conhecidos demonstrou que às vêzes o segundo 
dêsses aspectos se revela como dominante. 

Os fenômenos de tipo messiânico se relacionam ora mais, ora 
menos com pressupostos inerentes ao contexto da cultura nativa. 
Encarados dêste ponto de vista os movimentos havidos entre os 
Guaraní, ressalta desde logo o clima favorável que a êste respeito 
deriva da orientação sociocultural peculiar à tribo. Formas por 
assim dizer embrionárias ou, melhor, potenciais de messianismo 
contém-nas o próprio espírito da religião guaraní, determinada 
por extraordinário misticismo, e encontram apoio em elementos 
da mitologia, especialmente na idéia do Paraíso e na previsão 
de um cataclismo que virá destruir · o mundo. As manifestações 
concretas de reação messiânica, porém, emergem de situações de 
crise cultural, isto é, numa fase em que os primeiros efeitos de 
desintegração e de desorganização socütl gerados pelo contacto 
com os brancos já tornam difícil a realização satisfatória dos ideais 
propostos pela religião tribal. Não tardam então atitudes decidi
damente antiaculturativas, nem o incremento mórbido das valo
rações etnocêntricas. Mas conquanto se associem à presença do 
branco as situações de penúria cultural cada vez mais graves, não 
se dirige contra êle hostilidade aberta. Longe de levar a atitudes 
de agressão, o messianismo guaraní representa uma fuga parà o 
mundo das vivências religiosas. Acentuando, assim, a barreira 
entre a tribo e os representantes da civilização, e mantendo vivos 
a consciência étnica e os valores de origem, cabe-lhe, entre outras, 
a importante função de revigorar a coesão social do grupo. 

Na medida em que no-lo parecem revelar as descrições, em 
geral muito sumárias, dos surtos messiânicos na área do Rio 
Negro, não tem havido nêles o predomínio de aspirações reviva
lísticas, ainda que na realidade as tradições míticas nativas for
neçam, o que não admira, o principal substrato ideológico em 
que se baseia a pregação. Ao menos em sua maioria, os líderes 
procuram, com êxito relativo, colocar-se na perspectiva do Cris
tianismo, mal compreendido e mal assimilado. Mas como o Cris
tianismo simboliza o estrato social dominante, é nessa plataforma 
que encontram entre os seus seguidores o necessário ponto de 
apoio para as suas reivindicações face aos civilizados, que os 
mantêm em situação social e econômica inferior e a cuja posição 
o índio deseja ascender. Por aí se explica também em parte o 
ressurgimento de idéias messiânicas em época recente em conse
qüência da propaganda do Protestantismo, sobretudo por êste 
insistir, como é sabido, na igualdade de todos os homens perante 
Deus. Extraem-se, enfim, do Cristianismo os elementos capazes 
de dar suporte a pretensões de ordem social e econômica. 

Ao contrário das tribos do Rio Negro, os Tukúna do alto 
Solimões se mostraram até há pouco refratários à catequese cristã, 
não aceitando sequer aspectos formais da nova doutrina. Não 
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poderia, por conseguinte, o messianismo tukúna assumir o mesmo 
caráter. A grande analogia com o das populações do Rio Negro 
consiste em sua natureza reivindicatória, uma vez que se pre
coniza a destruição de todos os brancos por meio de um cata
clismo e o usufruto, pelos índios, dos benefícios da civilização. 
Para idéias revivalísticas há pouco terreno entre os Tukúna, em
bora se penitenciem de não conservar íntegra a sua antiga cul
tura espiritual. 

Vêm, no capítulo seguinte, algumas considerações sôbre a 
situação do antropólogo em seu empenho de determinar relações 
causais entre fatôres e tendências e sôbre os entraves que difi
cultam a distinção entre princípios do desenvolvimento e a ma
neira pela qual os fenómenos se apresentam de tribo em tribo. 
Advoga-se a idéia de que, diante da grande variação observada, 
conviria preliminarmente chegar a uma tipologia, para, sôbre a 
base desta, melhor se discernir o que de regular e constante apre
senta o processo. Essa tipologia, para a qual faltam ainda as ne
cessárias pesquisas de campo, pressupõe, como primeiro passo, 
um critério fundamental para a classificação dos fatôres, que se 
combinam de inúmeros modos: de um lado, fatôres internos, ine
rentes ao sistema sociocultural indígena, e, do outro, fatôres 
externos, característicos da cultura do branco e da maneira pela 
qual se manifesta a sua presença. Isolam-se assim desde logo os 
dois eixos ao longo dos quais se situam as variáveis. E pela dis
tinção subsidiária entre fatôres gerais e específicos, de um e outro 
lado, abre-se um caminho para a análise dos casos particulares, 
em perspectiva dinâmica, e para explicar os desvios ou a obli
teração dos efeitos teoricamente previstos, mas que, pela conjun
ção peculiar de fatôres externos e internos na situação concreta, 
se configuram sempre de fq_rma peculiar. Através da dialética 
própria dessa conjunção, determinados efeitos se convertem em 
fatôres de mudanças subseqüentes. 

Para explicar as variações, não basta, pois, reconstruir o sis
tema sociocultural e as condições ecológicas preexistentes. É 
preciso analisar tambén1 o campo de determinantes ativas na 
situação de contacto. As diversas frentes de expansão econô1nica 
do branco, cada qual portadora de um tipo humano próprio, com 
interêsses próprios, apresenta ao índio diferentes facetas do mundo 
civilizado, que condicionam formas específicas de interação, com 
efeitos dissociativos de grau variável. Esboçam-se as linhas gerais 
que distinguem, a êste respeito, as frentes de expansão económica. 
A agrícola põe o nativo em contacto com grupos organizados e 
permanentes, cuja forma de vida proporciona melhores perspec
ti.vas para um entrosamento gradual no conjunto das atividades 
regionais. A pastoril, se bem que dê oportunidade para uma in
teração regular, mantém o aborígine em situação de dependência 
e favorece a dissolução dos grupos. A extrativa leva, na maioria 
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dos casos, a uma desintegração ainda mais rápida das unidades 
sociais e, se não extingue a população indígena em uma ou duas 
gerações, encaminha irreversível depauperamento sociocultural. 

A dimensão psicológica da aculturação dos índios brasileiros 
tem sido pouco estudada. Cumpre, por isso, ressaltar a sua im
portância. Atitudes intelectuais e emocionais que têm por base 
a imagem do branco no espírito do índio e, inversamente, o este
reótipo do índio em vigor entre os civilizados têm papel decisivo 
nas relações interétnicas, que determinam o ritmo e o cunho da 
aculturação. Ao longo das experiências, o índio vai incorporando 
o estereótipo que dêle forjou a mente do civilizado. Altera, por 
conseguinte, a primitiva imagem de si próprio. O ideal do branco 
passa a ser modêlo que procura imitar, e as frustrações neste 
esfôrço se traduzem em sentimentos de inferioridade e, às vêzes, 
em etnocentrismo compensatório. :_Tanto mais, quanto a antiga 
imagem do mundo e a estrutura mental nativa continuam por 
largo tempo a fornecer as categorias para o pensamento e, em 
última instância, os critérios para a formação de juízos. 

A dimensão histórica é marcada, em tese, por duas grandes 
fases, ora mais, ora menos nítidas, com momentos' de avanço e 
de recuo. Concebidas antes como aspectos do que como simples 
períodos ou espaços de tempo, destaca-se, em primeiro lugar, a 
fase da reinterpretação de elementos estranhos no contexto da 
cultura nativa e, em segundo, a substituição de valores antigos 
pelos do mundo civilizado. Entre uma e outra, a reorientação do 
sistema, correspondente ao processo crucial da crise acultura
tiva. A maneira pela qual se configura a crise, que ora assume 
caráter mais agudo, ora se desenvolve de forma crônica, é deci
siva para o grau de disnomia e de seus efeitos no curso geral da 
aculturação. Tribos há em que ela se manifesta principalmente 
pelo conflito aberto entre valores tradicionais e novos; em outras, 
desintegram-se antes os fundamentos estruturais, para, com o des
nivelamento, atrofiar-se afinal o primitivo sistema axiológico. No 
primeiro caso, a disnomia se acentua com maior violência, no 
segundo há a expectativa de se restabelecer de algum modo o 
equilíbrio, contanto que os fatôres incidentes não acelerem por 
demais o ritmo das mudanças e haja condições propícias à emer .. 
gência paulatina de interêsses substitutivos. 

No capítulo final procura-se extrair do conjunto das análises 
algumas conclusões práticas para a fundamentação de uma polí
tica indigenista menos empírica. Defende-se o ponto de vista de 
que os objetivos últimos a serem colimados deverão fixar-se de 
preferência sôbre a base da situação concreta de cada grupo em 
particular, considerando-se, para isso, a fase do processo acultu
rativo por êste atingida e a eventual possibilidade de se preservar, 
pelo menos por algum tempo, a identidade étnica, sem maiores 
prejuízos de ordem social e psíquica, na constelação de fat<~res 
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que atuem sôbre a respectiva tribo. Também os meios a serem 
empregados para o fomento da aculturação, em uma hipótese, e 
a sua frenação, em outra, dependerão do conhecimento dos fa
tôres específicos preexistentes. No Brasil atual, a grande maioria 
dos grupos indígenas tem pouca probabilidade de alcançar a ine
vitável integração no mundo dos brancos sem passar por uma 
reorientação radical de sua cultura. Salvo raras exceções, caberá 
ao antropólogo prevenir ou corrigir os efeitos negativos das mu
danças e, sobretudo, conduzir estas de forma a não se precipi
tarem em ritmo crescente, sempre que haja vantagem em fazer 
com que se processem com mais vagar, à medida que se forem 
sucedendo as gerações. Um dos recursos para atenuar o ritmo se 
resume em promover no silvícola atitudes de razoável auto-afir
mação no tocante à sua condição de índio, qualquer que seja 
o grau em que a sua cultura se tenha transformado. Numerosos 
fatos discutiaos neste ensaio deixam claro que os maiores óbices 
que o índio enfrenta decorrem de sua insegurança e da frustração 
no desejo de realizar o ideal do homem civilizado. 

Na hipótese de se considerar inevitável ou conveniente orien
tar o processo no sentido de integrar o índio na economia regio
nal, as mudanças induzidas hão de variar de acôrdo com os pres
supostos da organização social e com os valores determinantes do 
respectivo ethos da cultura, os quais seria imprudente pôr em 
choque aberto com novas solicitações. Dependerão, além disso, 
das características do mercado. Em geral, depara-se a alternativa 
de fazer o índio produzir para a venda, solução que garante ao 
silvícola maior independência, ou aproveitá-lo como mão-de-obra 
em atividades extrativas. A segunda dessas soluções promove 
quase sempre a destruição total do antigo sistema econômico, 
levando, através da individu~lização, a um estado de depaupera
mento em todos os sentidos. O que se recomenda, por isso, é 
evitar que se radicalize a destribalização, pelo menos enquanto o 
índio não haja assimilado atitudes e padrões que o habilitem a 
competir com relativa autonomia e maior eficiência numa eco
nomia aberta. E sempre que se afigure viável a integração eco
nômica sem o sacrifício total da identidade étnica, se hão de 
procurar meios para não reduzir o silvícola a simples mão-de-obra, 
mas para aos poucos fazer dêle um produtor autônomo. Haverá 
então melhores perspectivas para prevenir efeitos diruptivos e 
não se acarretar a rápida dissolução das comunidades. Enquanto 
o nativo continua organizado em grupos relativamente coesos, o 
antropólogo chamado a assistir ao administrador encontrará tam
bém possibilidades para pôr em prática uma ação educativa que 
vise a criar e firmar as atitudes e os padrões de comportamento 
econômico indispensáveis à conquista de posição menos desvan
tajosa face à sociedade regional. 
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