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14 Devo prevenir o leitor que os etnónimos citados nos artigos 
traduzidos do HSA! estão em itálico, nesta edição, ou seja, tal 
como aparecem na original. O artifício de gritar os nomes tri
bais ajuda a distinguir visualmente os trabalhos originários do 
Handbook dos que foram feitos para atualizá-los. 

A grafia das designações tribais obedece às normas da conven
ção proposta à primeira reunião da Associação Brasileira de 
Antr_opologia, em 1955. As tribos situadas fora do território 
nacional, citadas principalmente pelos autores dos artigos do 
Handbook of South American lndians foram deixadas na gra
fia deste. Tampouco foi alterada a numeração das figuras e 
pranchas constante do original do HSA !. 

Cabe-me dar um crédito e um agradecimento a Domingos La
mônica, que não só se incumbiu de toda a reprodução fotográ
fica deste volume, como forneceu fotos do arquivo do -Museu 
do IÍ1dio, onde trabalha, para completar a documentação ico
nográfica. Aos bibliotecários, Carlos Roberto Dantas, também 
do Museu do IÍ1dio e a Marco -António Lemos, do Museu 
Naclonal, agradeço a colaboração na pesquisa da literatura ne
cessária a meus trabalhos. Clara Galvão e Pompéia Lima homo
geneizaram a lista bibliográfica que encerra o volume. A Hamil
ton Botelho Malhano devemos os excelentes desenhos arquite
tónicos que esclarecem a tipologia das casas e aldeias indígenas 
constantes do capftulo de sua autoria e de M.H. Fénelon Costa 
que abre este livro. Consigno, ainda, meus agradecimentos aos 
tradutores e aos revisores de texto. 

Minha participação na coordenação deste volume e as contri
buiçéfes que para ele preparei Só se tornaram possíveis graças 
à ajuda recebida do Conselho Nacional de Desenvolvimento Ci
entífico e Tecnológico (CNPq ), de que sou pesquisadora-bolsista, 
e o apoio da F ínancíadora de Estudos e Projetos (FINE P) ao pro
jeto "Etnologia e emprego social da tecnologia índ fgena e popu
lar", do Setor de Etnologia, Departamento de Antropologia 

do Museu Nacional, a que estou vinculada. Deixo aqui regis
trados os meus melhores agradecimentos às referidas institui
ções. 

Berta G. Ribeiro 

Agosto/1983 

lntroducão 
I 

CUl TURA MATERIAL E HISTORIA CUl TURAl 

Dolores Newton 

O propósito deste estudo é examinar a natureza dos dados ne
cessários para aclarar a história cultural ã luz de pesquisas 
etnológicas recentes que se beneficiaram das potencialidades 
dessa disciplina. Destaque especial será dado, em nossa abor
dagem, ás metodologias pertinentes à utilização adequada dos 
dados de cultura material e os meios dff que dispomos para 
facilitar a comunicação de novos conhecimentos neste campo. 

Os fenômenos culturais se apresentam segundo três moda
lidades distintas: a das ídéias, .a do comportamento e a dos 
objetos físicos. Esta última modalidade é a que nos interessa 
aqui, constituindo um campo de estudo adjetivado com um 
nome novo, antropologia material. Essa denominação foi 
cunhada por Barrie Reynolds, professor de Cultura Material da 
James CoOk University, Austrália. Reynolds pretende distin
guir esta área da etnologia que trata da cultura material tradu
zida em artefatos. Compreendendo, embora, uma área própria,' 
ela não está divorciada das idéias ou do comportamento, cons
tituindo, tão somente, um ponto de referência para um objeto 
de estudo distinto. 

A cultura material foi caracterizada por Bohannan (1973:364) 
como único fenômeno cultural codificado duas vezes: uma vez 
na mente do artesão e a outra na forma física do objeto. Essa 
dupla codificação permite comparar os três fenómenos cultu
rais, ou seja, o artefato,bem como seus aspectos cognitivos e 
comportamentais. Constitui, ao mesmo tempo, o único meio 
para se inferir algo sobre formas culturais do passado. Na ver
dade, mediante essa perspectiva, adquire-se uma visão integra· 
da de sistemas completos de cultura material e um instrumento 
para realizar estudos comparativos sobre qualquer parte do siste
ma. O reconhecimento da antropologia material como campo es· 
sencial de estudo garante também um tratamento sistemático 
de inúmeros aspectos etnográficos negligenciados. Oferece, 
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ao mesmo ter1po, um contexto para a tarefa fundamental de 
descreve.reclassificar as unidades de estudo. 

Deli Hymes (1970:107), em um importante trabalho que avalia 
as sugestões de Deetz ( 1967) para uma ~ná_l.i~e. estrutur~l. da 
cultura material, a partir de um modelo llngu1st1co descritivo, 
define três objetivos abrangentes para o estudo de artefatos: 
1) a descrição formal de sua estrutura para ch.eg~r. ao padrão 
cultural subjacente;. 2} a interpretação do seu s1gn1:1cAad~, com 
base não tanto na estrutura formal, quanto nas ev1denc1as cuG 
mulativas do conteúdo simbólico; 3) a investigação histórica. 

Meu propósito aqui é tratar deste terceiro obj~tivo: a investi~a
ção histórica. Semelhante tarefa envol~e. por igual, de ma~e1ra 
indireta, o primeiro objetivo, o da analise formal e relaciona
mento da cultura material com o padrão cultural subjacente. 
Tendo em vista que a SUMA ETNOLÓGICA BRASILEIRA 
divide em duas esferas a discussão da cultura material - o secu
lar e 0 sagrado - o que pressupõe uma contraposição entre o 
instrumental e o simbólico, cumpre levar em conta que a para
fernália ritu.al, ou o conjunto de objetos sujeitos a elab~ra,ç~es 
decorativas, é tão apropriada para a interpretação h_1s~on~a 
quanto os objetos relacionados à subsistê_ncia e _à sobrev1venc1a. 
Somente agora as preferências de pesquisa est~o r?sultando n.a 
produção de estudos simbólicos de art_efatos r1tua1_s e de consi
derações tecnológicas sobre artefatos 1nstrumenta1s. Recon~e
cendo,embora, que os objetos rituais apresen~am, de maneira 
geral, maior conteúdo simbólico, não se deve ignorar seu ~o.m
ponente histórico. Por outro lado, à nossa tarefa e~nografica 
conviria registrar aqueles aspectos da cultura material secular 
que incorporam um significado simbólico, e explicitar, ~o 
mesmo tempo~ os itens ou facetas que não comportam tal sig

nificado. 

Cabe ressaltar ainda que as evidências sobre o passado assu
mem várias formas, entre as quais restos arqueológicos, doc~
mentos escritos por observadores for.âneos e autóctones, tradi
ção oral e mitologia, interpretação da distribuiç~o de traço: 
culturais materiais e não·materiais (entre estes, as l 1nguas) e ate 
dados de antropologia física de populações contemporâneas. 
A "história cultural", em sua concepção original, esta~a ligada 
a uma determinada escola teórica (a de W. Schm1dt e F. 
Graebner) baseada na difusão de traços culturais. Conquanto 
essa distribuição de traço.s é ainda considerada como evidência 
importante, seu uso é tido como tarefa muito mais complexa 
do que se pensava inicialmente. Além disso, o ª?úmulo de 
outros tipos de evidências alterou o significado original do ter
mo. A arqueologia é vista atualmente como a principal fonte 
de evidências da história cultural. A "etnohistória", por outro 
lado, é um relato do passado através do uso de documentos 

escritos e/ou de fontes da tradição ora!. Nos lugares onde os 
restos arqueológicos são escassos, como ocorre muitas ve_ze~ ~a 
floresta tropical, os termos história cultural e etnoh1st~na 
podem ser usados de modo intercambiante. E o c~s~ de m~1tas 
regiões da Africa. Aqui, porém, cabe fazer uma d1st1nção ainda 
mais importante entre a etnohistória e a história, uma vez que 
os relatos indígenas, quase sempre verbais, contrastam com os 
relatos escritos por europeus. Em outros l1.,1gares, como na 
América Central, a abundância de documentos históricos_ in? ~
genas favorece a utilização do termo etnohi1~t~ri~ ~ara s1gn1f!: 
car apenas os escritos. Portanto, os termos h1s~ona cultur.al 
e "etnohistória" assumem significados algo distintos em dife
rentes regiões do mundo, na medida em que as evidências de 
culturas passadas variam qualitativa e quantitativamente. O 
enfoque dado por um determinado autor pode também influen
ciar a escolha entre um e outro termo nos casos em que as 
fontes arqueológicas e documentais coexistem em quantidades 
significativas. Onde não houver evidências arque~lógicas nem 
documentais em quantidade, espécie ou profundidade tempo
ral suficient~s, impõe-se voltar a recorrer aos dados distribu
tivos como fonte primária de evidências. Esta é a situação que 
caracteriza as culturas indígenas do Brasil, e a história cultural 
é, por conseguinte, o termo mais abrangente para se referir a 
seu passado. A descrição completa de uma cultura tal com? 
existiu em alguma época do passado, como pode ser reconstru_1-
da a partir de uma variedade de fontes, chama-se "etnografia 

histórica". 

Para fins histórico-culturais, pode-se recorrer a duas caracte_rís
ticas importantes da cultura. A primeira é a transformação ine
vitável, porém gradual, que ocorre na passagem de uma geração 
a outra ou até dentro de um ciclo vital. Embora possam haver 
quebras repentinas com o passado, a história registra, prepon
derantemente, uma continuidade formal, com mudanças lentas 
perfeitamente mensuráveis. Tanto a contin_uidade, quantc: o 
seu oposto, podem ser atribuídos freqüentemente a adaptaçoes 

ecológicas. 

A segunda característica importante da cultura é sua t7ndência 
a se diferenciar com a distância social e a se homogeneizar com 
a proximidade social das pessoas envolvidas. Podemos ~onsta
tar tanto nas fronteiras quanto no interior de uma sociedade, 
qu~ a cultura material é capaz de refletir o padrão e a in~ensi· 
dade da interação entre os indivíduos de qualquer unidade 
social. Além disso, certas categorias sociais (ao contrário de 
grupos sociais), podem apresentar qualidades e~ comum devi
do a suas experiências e origens. Essas categorias podem co~
sistir de pessoas de determinadas faixas etárias, de u_m dos dois 
sexos, ou até de estrangeiros (que podem estar dispersos na 

população e não se constituir em um grupo ou grupos sociais). 
Embora a cultura material não seja a única a manifestar essa 
característica, sua disponibilidade e onlpresença são argumen
tos fortes a favor de sua utilizaçâ'o. Contudo, atrás do isola
mento da cultura material para fins analíticos, há o objetivo 
maior de identificar as relações entre os domínios material e 
não-material da cultura. Na consecução dessa tarefa, a antro
pologia material e a arqueologia encontram uma causa comum. 

No caso da arqueologia, em que a cultura material é a fornia 
principal (senão a única) de evidência existente, todo o esforço 
do pesquisador é dirigido para a compreensão do significado 
das permutas no âmbito material. Se as padrões revelados pela 
cultura material refletem a estrutura social num dado momen
to, eles devem conter também pistas para os eventos históricos. 
Até que ponto esses padrões materiais se aproximam da reali
dade social _e dos fatos históricos permanece questão aberta em 
todos os contextos sociais. Novas hipóteses de trabalho sâ'o 
construídas, testadas e reformuladas a cada momento. Con
quanto se possa chegar a conclusões provisórias, nunca se deve 
descartar novas evidências quando estas vêm à tona. Pode-se 
aproveitar, nos estudos da antropologia material, grande parte 
da teoria e da metodologia arqueológicas. Na verdade, qual
quer pessoa interessada na antropologia material deve conhecer 
o trabalho realizado pelos arqueólogos durante pelo menos os 
últimos vinte anos. 

Não obstante comportar uma dimensão temporal, o alcance da 
antropologia material, no que se refere ao passado, é muito res
trito quando comparado ao da arqueologia. Ambas as discipli
nas se diferenciam pela utilização de seqüências temporais de 
magnitudes distintas. A antropologia se assemelha, no sentido 
temporal, à lingüística histórica. Com efeito, a trajetória das 
características lingüísticas remonta apenas ao período em que 
os protótipos ainda são identificáveis, ou seja, alguns,milhares 
de anos para a lingüística indo-européia, melhor documentada 
e pesquisada, e somente algumas centenas de anos na maioria 
dos casos. 

Algumas abordagens usadas por lingüistas históricos poderiam 
ser adotadas para apresentar dados de cultura material e suas 
permutações no tempo e no espaço. Bloomfield (1933, capí
tulos 17-27) e Sapir (1916) ainda são fontes fundamentais para 
essa abordagem. 

Finalmente, a riqueza maior do material etnográfico quando 
comparado com o arqueológico (mesmo considerando o espa
ço de tempo menor em que opera) confere àquele um caráter 
especial. Permite, entre outras coisas, comparar artefatos com 
aspectos cognitivos e comportamentais da cultura, o que vem a 

ser um objeto exponencial de estudo. Por outro lado, os .antro
pólogos que se dedicam à cultura material não podem simples
mente imitar os projetos dos arqueólogos, tra'nsportando·os a 
um contexto etnográfico. Tal procedimento inutilizaria dados 
disponíveis para a compreensão de formas culturais e a história 
do seu desenvolvimento. Além disso, persiste a oportunidade 
de reunir informações etnográficas de primeira mã'o no campo, 
assim como utilizar as coleções existentes nos museus. 

DADOS DE CUl TURA MATERIAL 

Os dados de cultura material são de diferentes tipos e fontes, 
permitindo uma variada gama de estudos a seu respeito. Os 
dados primários vêm a ser os próprios artefatos, sejam descrições 
de primeira mão de exemplares observados no campo, ou de 
espécimes coletados. Por trás da forma e natureza do artefato 
em si, encontra-se uma massa enorme de informações que com
põe sua documentação. Na sua forma mais completa e acaba
da, essa documentação pode ser quase congruente com os da
dos disponíveis sobre a sociedade e a cultura como um todo. 
Essa penetração das expressões materiais de uma cultura possi
bilita o conhecimento da mesma através de seu aspecto artesa
nal. Convém considerar a natureza desses dados, através dos 
quais aspiramos dar um salto ao passado. Proponho começar 
.pelo tipo de dados cujas potencialidades têm sido pouco apro
veitadas, ou seja, os exemplares existentes nos acervos dos 
museus. 

Espécimes coletados 

,Embora a coleta de espec1mes tenha melhorado, isso parece 
dever-se mais ao progresso nas práticas museológicas de contro
le de coleções do que à sensibilidade dos etnógrafos. Não há 
dúvida de que o colecionamento continua sendo uma empresa 
caótica. Cabe a cada etnógrafo decidir se fará ou não uma cole
ção (e nem todos fazem); resolver o que e como coletar. O 
colecionamento com fins cienti'ficos confunde-se (ou substitui) 
com o hábito de trazer presentes para os amigos e parentes e 
lembranças para satisfação pessoal do pesquisador. Desta for
ma, mesmo aqueles_ que não coletam cientificamente acabam 
coletando. Essas coleções casuais são dignas de nota, uma vez 
que contribuirão eventualmente para a constituição das cole
ções de museus. 

Na América do Norte, uma parte significativa dos espécimes 
etnográficos dos museus é resultado da coleta casual, adquiri
dos após a morte do coletor. No caso do Brasil, é provável que 
o número dessas coleções seja menos significativa do que nos 
Estados Unidos, mas tudo leva a crer que essa situação possa 
mudar, se levarmos em conta o exemplo norte-americano. Ou 
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sej'a, que ha;p um incremento das coleções particulares no Bra
sil. A dispersão internacional das coleções científicas já é con· 
trolada por lei, mas o mesmo não ocorre com as coleções 
particulares. Na realidade, a criação de um sistema especial de 
venda de artefatos indígenas - as lojas da Artíndia-FUNAI -, 
representará um grande desafio de documentação para os pes
quisadores das décadas e séculos futuros. Remanescentes dessa 
explosão artesanal gerada pelo turismo voltarão aos poucos ao 
domínio dos museus, com uma documentação tão pobre quan
to a dos espécimes antigos. A razão pela qual precisaremos des
ses espécimes é que aumentarão o tamanho da nossa amostra
gem. Os antropólogos simplesmente nã'o coletam uma quanti
dade suficiente de exemplares. Sustentamos o mito clássico da 
coleção "representativa". Mas as coleções de espécimes singula
res não bastam para responder a todas as perguntas de natureza 
sincrônica, e muito menos diacrônica. 

Em inúmeras instâncias,o mercado turístico ocasionou a revita
lização do artesanato indígena tradicional, assim como uma 
reorientação dos artefatos voltados ao uso interno. Num artigo 
visando a influenciar funcionários que determinam a política 
governamental brasileira relativa à venda de artesanato tribal, 
B. Ribeiro (1983a) menciona as respostas de diferentes tribos 
ao estímulo do mercado turístico, que afeta a natureza da pro
dução de elementos de cultura material. Um dos resultados 
dessa demanda é a exaustão de certos recursos naturais, que 
terá obviamente conseqüências a médio termo. Assim sendo, 
nenhum estudo de cultura material pode ignorar o efeito do 
mercado turístico sobre o artesanato. A compreensão do con
junto da produção de objetos da cultura material - engendra
da pelo apelo tanto forâneo quanto endógeno - será essencial 
para a compreensão de qualquer uma de suas partes. 

Os artefatos dessas coleções casuais constituirão, certamente, 
grande parte da base factual de dados, mediante a qual dentro 
de 50 ou 100 anos, estaremos buscando pistas sobre eventos 
que estão ocorrendo agora. Eles nos ajudan1o a compreender 
fatos ainda mais remotos. Paradoxalmente, os artefatos que 
ainda não foram feitos poderão elucidat amanhã ocorrências 
para cuja abordagem não temos ainda dados suficientes. 

Espécimes do campo 

Na medida em que as culturas indígenas continuarem vigentes, 
haverá outra opção para o dilema dii amostragem insuficiente 
de artefatoS. Espécimes diversos observados no campo podem 
ser incorporados ao registro e documentados com o mesmo 
rigor e detalhe recomendado para a descrição dos espécimes 
coletados. Assim sendo, nem todas as variantes precisam ser 
trazidas para os museus. O tempo disponível para a análise no 
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campo e a utilização de sistemas de codificação podem contra
balançar dados escassos, às vezes inconsistentes, e dados ricos e 
completos. A desvantagem está, evidentemente, na necessidade 
de se descrever e classificar os artefatos in loco e de maneira 
tão completa quanto exigido pelo propósito da pesquisa. As 
conseqüências e as limitações práticas que afetam a retirada de 
artefatos do campo devem ser pesadas em contraposição à ne
cessidade de descrevê-los com todos os detalhes e_xigidos pela 
posteridade. 

A quantidade de estudos recentes que utilizaram prioritaria
mente os especimes de campo prova a importância do tamanho 
da amostragem. A pesquisa de Taveira (1978) sobre cestos 
Karajá utilizou 317 espécimes, 199 dos quais (63%) obtidos do 
camp0. No estudo de Newton (1972) sobre redes Timbíra,fo
ram examinados 65 espécimes de campo, ou seja, 100% da 
amostragem. Um outro estudo sobre cestos Timbfra foi funda
mentado em 261 espécimes, 184 dos quais (70%) analisados no 
campo, além dos 30% restantes, coletados pela autora (Newton, 
1981 ). Na pesquisa de Dorta (1981) sobre um díadema Borôro 
(paríko). 79 dos 129 espécimes (61%) foram descritos in loco. 
Oezesseis desses adornos plumários ainda estavam em uso nas 
aldeias Borôro, e evidentemente não poderiam ser removidos. 
A tendência dos Borôro de modificar propositadamente os 
artefatos destinados à venda (segundo informação pessoal de 
Sônia Dorta) torna crucial a utilização de espécimes de campo. 
Conviria averiguar se as outras tribos adotam essa prática. 

Embora tenha se tornado norma fornecer dados individualiza
dos em itens e números de catálogo a espécimes de museus, 
apenas recentemente isto vem sendo feito com os exemplares 
Observados no campo. Exemplo disso é o estudo de Hames & 
Hames (1976). que contém uma excelente análise dos espéci
mes de campo, mas se ressente da falta de tabulação dos dados. 
Sempre e quando espécimes.de campo nâ'o coletados são estu
dados do ponto de vista quantitativo, suas características de
vem ser tabuladas e analisadas; do contrário, perdem sua indi
vidualidade, tornando-se simplesmente um pano de fundo con
tra o qual são medidos os espécimes coletados. 

Documentação 

Prevalece, infelizmente, a tendência de se supor que os artefa
tos coletados "falam por si". A utilização de artefatos de cam
po nos torna conscientes de que não só falamos por eles no 
sentido contextual, como também em relação à sua natureza 
física; t que, mais cedo ou mais tarde, teremos de transformar 
nossos dados sobre os artefatos, inclusive os relativos a peças 
coletadas, em texto escrito. 

Escapa ao alcance deste trabalho entrar em detalhes sobre o 
que constitui uma descrição e classificação adequadas dos arte
fatos. Cabe assinalar, entretanto, que duas dimensões gerais 
não podem ser omitidas: 1) a descrição física do artefato em 
síF e 2) o detalhamento dos dados contextuais, inclusive os 
relacionados a todos os outros espécimes do mesmo tipo. 

Embora a utilização da fotografia no campo facilite 'o registro 
de algumas características, inúmeras outras não podem ser 
documentadas dessa forma. A fotografia constitui mais que 
nada um meio de tornar dados de campo disponíveis para 
consulta posterior. Isso não dispensa a necessidade de descre
ver1 codificar e analisar os objetos não c.aletados. Nestas cir
cunstâncias, uma consideração importante no que se refere à 
utilização (ou criaçâ'o) de um banco de dados de cultura mate
riat é a qualidade e pertinência da abordagem descritiva e clas
sificatória. O tempo gasto no aperfeiçoamento dessas técnicas 
descritivas será compensado, posteriormente, pela utilidade 
dos dados assim codificados. Os espécimes de campo, isto é, 
aqueles que não serão coletados, devem ser codificados corre
tamente com mais razão ainda, ao primeiro cantata. 

Uma orientação para a primeira área mencionada - a padroni
zação da descrição - Pode ser encontrada em diversas obras 
sob a rubrica de: c1assificaçâ'o, taxonomia, tipologia, medição 
ou sistemática. Fontes adicionais fornecem informações sobre 
matérias-primas (incluindo áreas como: botânica, zoologia, 
geologia, metalurgia, etc.) ou tecnologias específicas (estrutu
ras de tecidos, cestaria, cerâmica, arquitetura, marcenaria, 
etc.). Fontes arqueológicas fornecem freqüentemente os mode
los mais sofisticados e úteis para a descrição e análise de artefa
tos. O livro Basketry Technology, de Adovasio (1977),é um 
exemplo particularmente relevante dentre uma série de "guias 
para a escavação, preservação, classificação, análise, descrição 
e interpretação de categorias especiais de restos arqueológicos''. 
Cabe notar, entretanto, que o livro deixa de incorporar a ter
minologia já consagrada de Emery (1966) para estruturas de 
tecido de artefatos etnográficos, que se aplica também à cesta
ria. A natureza fragmentária de.espécimes arqueológicos talvez 
exija uma terminologia menos precisa, mas esta não deve ser 
usada em desvantagem dos espécimes etnográficas. . 

Ainda estamos desenvolvendo e aperfeiçoando a terminologia 
descritiva e os princípios classificatórios para domínios dife
rentes da cultura material. A meta ideal seria a elaboração de 
sistemas universais. Mas o trabalho de base deve ser fundamen
tado em exemplos geograficamente limitados. A arte plumária 
merece um comentário especial devido à atenção que vem rece
bendo no contexto brasileiro. Diversos estudos foram dedica
dos à variedade de formas e à beleza dessa arte, a começar por 

uma tentativa de organização dessa diversidade. Os adornos 
plumários foram descritos e classificados sistematicamente pela 
primeira vez por B. Ribeiro {1957), e desde então foram obje
to de elaborações descritivas pela mesma autora e D. Ribeiro 
(1957), com relaçâ'o à plumária dos Urubus-Kaapor e por parte 
de outros pesquisadores em diversos, contextos etnogr'áficos 
(Baxter, 1968, em várias tribos centrais e nordestinas; Schoepf 
1971, entre os Kayapó, Wayâna e Urubus-Kaapor; van Velthen 
1975, entre os Tukâno, e Dorta 1981, em r~lação aos Borôro). 

Uma tarefa importante que merece toda a atençâ'o e tempo 
exigido é a elaboração de termos técnicos equivalentes em dife-
rentes línguas. Mesmo após a sistematização dos equivalentes, 19 

será necessário criar uma abordagem que facilite sua Utilização, 
uma vez que poucos estudiosos dominam as 1 ínguas relevantes 
e os novos termos levarão algum tempo para serem consagra-
dos. A única área que conta com uma referência multilíngüe já 
publicada é a dos têxteis (Burnham 1980). Ribeiro (1980ms) 
apresentou as coordenadas descritivas preliminares para a téc-
nica, forma e uso da cestaria indígena do Brasil, junto com um 
vocabulário equivalente em inglês e português no que se refere 
às técnicas empregadas nessa manufatura. 

Até o presente, essas classificações abarcam apenas variações 
sincrônicas, e não diacrônicas. t de se supor que as formas 
mais simples antecedam as mais complexas, ou que as formas · 
múltiplas, comparadas com as formas únicas, reflitam histórias 
mais complexas. Não existem classificações históricas propria~ 
mente ditas, de características morfológicas. Entretanto, 
diluídas nos inúmeros artigos sobre cestaria, têxteis e outras 
categorias menos estudadas da cultura material, se encontram 
referências à distribuição e, portanto, à difusão de determina
das formas e técnicas. 

Existem também guias para a documentação contextual da 
segunda área citada. A Guide. to Field Collecting nf Ethno
graphic Specimes (Sturtevant 1977) é u.ma obra clássica para a 
documentação essencial. Outro livro_ relevante, mais antigo e 
mais inclusivo, é o guia de campo da Comissâ'o do Real Instituto 
de Antropologia da Grã-Bretanha e da Irlanda (1971) traduzido 
para o português. Kensinger {1975) constitui um modelo para 
a aplicação da documentação contextual às coleções. 

Como definir uma unidade sincrônica 

Nem todos os tipos de artefatos característicos de uma cuftura 
e, sobretudo, nem todas as variações de cada tipo, coexistem 
necessariamente em determinado momento numa comunidade. 
A consulta a múltiplas coleções e diver-sas fontes de dados é 
necessária para anotar essa variabilidade intrínseca. 
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O uso de múltiplas coleções levanta uma questão metodológica: 
quai-a distância que deve separar dois espécimes no tempo para 
que possamos considerá-fos uma série diacrônica ao invés de 
um registro sincrônico completo? Como exemplos de tentati
vas de continuidade, podemos citar o estudo sobre diademas 
Borôro (Dorta 1981) em que o repertório completo de tipos 
foi constituído de espécimes recolhidos em um período de 
20 anos, e a "Etnografia da Cesta Karajá" de Taveira (1978, 
1980) em que foram utilizados dados de um período de 73 
anos. 

Dada a probabilidade de haver uma mudança entre uma amos
tragem e a seguinte, cabe ao pesquisador determinar em que 
ponto houve uma distorção da descrição sincrônica, à medida 
que mais exemplos vão sendo acrescentados aos dados básicos, 
cada vez mais distanciados no tempo. Mas uma decisão inicial 
a esse respeito não é irreversível. Contanto que os espécimes 
sejam registrados um a um, junto com as respectivas datações, 
outros agrupamentos temporais podem ser propostos, a qual
quer momento. Esta é a única maneira de evitar que fiquemos 
presos a agrupamentos contraproducentes. 

Determinados métodos de campo podem acelerar a organiza
ção dos dados sincrônicos, evitando assim confundir mudanças 
diacrônicas com variabilidade sincrônica. Os informantes po
dem ser inqueridos sobre certos tipos de artefatos não dispo
níveis na ocasião e suas réplicas enComendadas para fornecer 
um registro de toda a gama de informações. Coelho (1981). 
por exemplo, solicitou a seus informantes Waurá artefatos 
esculpidos e pintados, e até desenho sobre pape!, para obter 
dados sobre uma formq artística efêmera. Quanto mais curta 
a temporada no campo, menos viável será a possibilidade de 
registrar o ritmo natural de produção artesanal, particularmen
te se a observação direta do processo for importante. Essa soli
citação de artefatos, peças demonstrativas, miniaturas e obje
tos feitos para a venda, trazem em si um peso interpretativo 
adicional em relação às eventuais diferenças criadas pelas cir
cunstâncias aberrantes de sua produção, mas não deixar:n de 
ser uma fonte importante de informação. 

As abordagens etnocientíficas ou cognitivas quanto à classifi
cação de artefatos têm geralmente pouca relevância para a pes
quisa de história cultural. Todavia, havendo nas coleções mais 
antigas esse tipo de documentação lingüística, pode·se medir 
a estabilidade ou mudança nas classificações indígenas de do
mínios materiais, além de confirmar a totalidade dos tipos 
existentes. O fato desses dados lingüísticos já terem sido incor· 
parados como norma nos registros etnográficos facilita a pes
quisa nessa área. 

As "etnografias" que cobrem um período significativo de 
tempo podem ser consideradas tanto estudos histórico-cultu
rais quanto etnográficos. Com efeito, além de aproveitarem 
plenamente os dados históricos disponíveis, de diversos tipos, 
oferecem sugestões quanto às causas de mudanças observadas 
(ver especialmente Baldus 1970; Oliveira 1970; Yde 1965). 
Cabe enaltecer aqui as contribuições dos etnólogos alemães, 
devido à ênfase especial que têm dado â cultura material 
{Hartmann 1977). Uma conjugação de esforços haverá neces
sariamente de produzir-se para dar conta das tarefas inerentes 
à etnografia, etnologia e à história cultural, que têm várias 
fo11tes de informação em comum: a memória dos informantes, 
espécimes de museu, observações de campo publicadas ante
riormente e a comparação de informações provenientes de tri
bos vizinhas. Tais são os principais pontos de apoio para a his
tória cultural baseada na etnografia. Embora existam essas 
proposições em comum, alguns estudiosos têm relutadC? em 
abordar explicitamente questões de história culturaL Essa resis
tência talvez possa ser atribuída a: 1) uma intimidação face à 
antiga associação dessa temática com a chamada "história con
jectural"; 2) uma incerteza em relação à maneira em que se pos
sa proceder a essa tarefa (Hartmann 1976:180). Em todo caso, 
são poucos os estudos recentes que têm na história cultural seU 
objetivo declarado. Num desses raros exemplos referente aos 
Borôro, Hartmann (1976) chama atenção para a impressionan
te base etnográfica disponível para análise histórica. Nesse 
caso, como em muitos outros, o primeiro problema a ser 
enfrentado é o da natureza e significado da designação étnica 
ou tribal. 

Como definir uma unidade espacial 

A natureza das fronteiras tribais ou étnicas é outro grande 
desafio histórico-cultural. Tentativas para avaliar o significado 
das diferenças existentes entre coleções antigas e relacioná-las 
às divisões sociais estabelecidas entre tribos (e no interior de
las) é quase sempre a primeira tarefa a ser enfrentada. Hart· 
mann {1976) analisa a natureza incerta das divisões entre os 
Borôro e, por conseguinte, dos antigos espécimes coletados en
tre eles. Newton (1972) examina a variabilidade cultural nas 
formas de redes de dormir, como reflexo do grau atual de inte-, 
ração social entre dois grupos Timbíra. 

Os arqueólogos se preocupam muito com a relação entre adi
ferenciação cultural e as entidades sociais. São particularmente 
importantes as obras recentes de Hodder. A primeira delas 
compreende um resumo dos estudos sobre a relevância da dis
tribuição espacial da cultura material em relação às unidades 
sócio-políticas, divisões lingüísticas e eventos históricos conhe
cidos (1978). A outra é um conjunto de seus próprios estudos 

etno-arqueológicos num contexto da Africa Oriental (1982). 
Nesta última, Hodder examina o efeito exercido sobre o aspec
to físico de diversas categorias de cultura material por sua in
serção em diferentes sistemas simbólico-sociais e sua conse
qüente distribuição espacial. i::. um relato extremamente lúcido 
e relevante para o contexto brasileiro. 

Na medida em que a amalgamação, mistura e acomodação vêm 
caracterizando cada vez mais as relações interétnicas no Brasil, 
questões dessa ordem levantam mirfades de possibilidades de 
pesquisa. O alto Xingu, alto rio Negro e as antigas Guianas, 
áreas caracterizadas por um complexo intercambio de artefa· 
tos, constituem contextos fascinantes para o estudo de det,ermi
nados itens da cultura material, técnicas, estilos e significados 
associados, bem como de suas origens e disseminaç~o entre 
essas diversas comunidades étnicas. Quanto a isso, deve-se levar 
em conta quefao utilizar-se informações contidas n9s artefatos. 
cumpre documentá-los segundo as comunidades mu!tiétnicas 

- de que provêm até o nível da menor unidade viável, ou seja, 
a fonte individual. Do contrário, corre-se o risco de perder evi
dências dessas mestiçagens étnicas. Para o melhor uso dessa 
fonte de dados como prova histórica

1
precisamos preparar·nos 

para captar todas as causas de variação dentro de um grupo 
social. 

Nos casos em que se debilita a unicidade cultural dos enclaves 
indígenas, sem que ocorra sua integração social na sociedade na
cional, os etnólogos passam a dirigir o foco de sua atenção às 
causas e mec_anismos de manutenção da identidade étnica. Em 
algumas instâncias, a manufatura de determinados artefatos 
característicos da etnia é fator essencial para a persistência des
sa identidade (B. Ribeiro 1983a). 

Como avaliar e utilizar a varia'3ilidade interna de um grupo 

A pesquisa etnográfica focaliza a comunidade, enquanto que a 
arqueológica se concentra nas relações entre sítios. Abaixo da 
tribo - unidade social principal ....,. existem segmentos sociais ge
rados de diferentes formas: regras de parentesco, residência ou 
associações voluntárias; ou ainda através de associações ditadas 
por princípios de idade, sexo, etc. Algumas tribos não têm 
grupos definidos que persistam através do tempo. 

Os Krikatí-Timbíra, por exemplo, possuem um sistema social 
com associações alternas e sazonais, domicílios fluidos e uma 
rede de laços de parentesco baseada na atrib,uição de nomes. 
Esta realidade social, constituída por uma rede de laços indivi
duais, parece refletir-se na falta de agrupamentos padronizados 
por seus atributos artesanais. Isto significa, por exemplo, que 
utn determinado cesto Krikatí apresenta uma série de atributos 
{do trançado, desenho, estilo tecnológico, etc.) cuja associação 

mútua não é característica de nenhum segmento determinado 
da sociedade. Cestos fabricados por um indivíduo de determi
nado grupo residencial, ou de um grupo que partilha nomes, 
ou um grupo cerimonial, apresentaria, provavelmente, um con
junto de atri_butos idêntico ao de qualquer outro grupo ou ca
tegoria. A falta de coesão social é refletida numa inconsistência 
semelhante dos elementos que compõem o artefato. O efeito 
será uma ausência de agrupamento de atributos a nível grupal. 

No caso dos Shipibo, Roe (1980) verificou a existência de pe
culiaridades estilísticas notórias a nível do grupo doméstico. 
A inexistência de outros estudos a respeito impede afirmar 
que um estilo-padrão vinculado a um grupo residencial possa 
ser encontrado em outras tribos amazônicas. Ainda assim, é de 
se esperar que os atributos artesanais produzidos por um pe· 
queno segmento de qualquer sociedade tenham uma gama 
menor de variáveis do que aqueles produzidos por uma unida
de mais inclusiva. Por exemplo, o leque de variantes encontra
do nos produtos de um,..grupo doméstico seria menos signifi
cativo do que o de um grupo de vizinhança, formado por diver· 
sas residências,r e bem mais digno de nota do que o de um arte
são tomado individualmente. 

Cabe enfatizar agora um ponto importante na documentação 
do espécime. Quando se tem em mira identificar padrões ind_í· 
viduais ou grupais, cumpre fazer a documentação do artefato 
à base de artesãos individualizados por seus nomes, idades, 
sexo e características étnicas ou outras. Estes princípios são 
válidos tanto para artefatos levantados no campo como para os 

,destinados aos acervos dos museus. Tal documentação adquire 
importância uma vez que, somente através do agrupamento de 
artefatos à base dessa fonte individual, as características de ca
da conjunto podem ser identificadas. Caso os artefatos sejam 
identificados, de início, somente num nível mais geral - por 
tribo, aldeia, ou mesmo grupo residencial - eles não poderão 
ser associados, mais. tarde, a unidad_es sociais particulares. As 
coleções identificadas unicamente por residência, por exemplo, 
não podem ser testadas para vinculá-las a grupos de idade, uma 
vez que o grupo doméstico comporta, normalmente, artesãos 
de diferentes faixas etárias e, sem identificação etária indivi-· 
dual, os espécimes não podem ser ordenados pelo grupo de 
idade do artífice. O denominador comum mais baixo é a docu
mentação individual (Newton 1981 ). 

Vale salientar que a idade do artesão é um dado importante 
pelo fato de identificar a variabilidade do artefato atribuível a 
fatores ligados ao ciclo. de vida e ao desenvolvimento pessoal 
do produtor. Por outro lado, nos casos em que a habilidade 
artesanal é adquirida precocemente - principalmente hábitos 
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motores - a seriação dos artefatos segundo a idade dos produ
tores revelará qualquer desvio que tenha ocorrido nos elemen
tos distintivos do artefato, ao longo de gerações. A variante 
estabelecida por motivo de idade pode ser a primeira evidência 
de mudança, oi.J seja, a matéria .. prima da história cultural. O 
controle dos artefatos segundo o sexo do artesão tornará igual
mente possível identificar traços ou isolar fatores referentes à 
associação do objeto, especificamente, a um ou outro sexo. 
A identificação de um conjunto de espécimes provindos de 
um único indivíduo oferecerá algumas avaliações sobre a com
patibilidade cognitiva de distintas formas ou técnicas. Uma 
exemplific_ação da análise de artefatos segundo essas variantes 
sociais é oferecida por Newton (1974 e 1981 ). 

Outra fonte significativa de diferenciação social - e, portanto, 
também cultural - é a miscigenação étnica. Diferenças étnicas 
também podem ser registradas a nível do indivíduo, sempre 
que pessoas de origem étnica diversa não constituem grupos 
sociais distintos. Os Krikatí, por exemplo, declaram pronta
mente sua ancestralidade mista. A par disto, à época de uma de 
minhas viagens ao campo, rescenciei 20 indivíduos de seis ou
tras tribos vivendo entre os Krikatí, que somavam então cerca 
de 270 pessoas. Como se vê, o contato e a miscigenação conti
nuam operando, embora os etnónimos das tribos que este gru
po Timbíra declarou haver incorporado, nunca tenham sido 
registrados, tratando-se possivelmente de tribos míticas. De 
qualquer forma, apenas 12 indivíduos eram tidos como verda
deiros ·Krikatí "por parte de pai e mãe". Assim sendo, antigos 
imigrantes devem ter contribuído para o melting pot cultu
ral Krikatí, desaparecendo do registro social. 

Em termos de miscigenação étnica, o caso Krikatí nã'o é prova· 
velmente único nem incomum entre tribos brasileiras. Histori· 
camente, a tendência prevalecente foi a da redução e amálgama 
de entidades étnicas e tribos. A junção de grupos étnicos inde
pendentes é, sem dúvida, mais corrente agora do que a fissâ'o 
de subgrupos étnicos {para outros- exemplo"s ver: Yde 1965; 
Hames & Hames 1976). Conseqüentemente, a miscigenação 
étnica é uma daS vias de difusão de traçqs culturais, sendo pos
sível distinguir alguns desses traços de outros originários de 
formas menos íntimas de contato. 

Abordagens sincrônicas de história cultural 

Qualquer estudo etnográfico fcirnece os elementos necessários
para comparar dados descritivos de outra dimensã'o temporal, 
revelando as mudanças ocorridas e oferecendo um contexto 
para a compreensâ'o do processo. Quanto mais numerosos 
forem tais retratos descritivos, mais seguras serão as interpreta· 
Ções. São raras, entretanto, as séries adequadas de dados de 

primeira mão. E mais pobres, geralmente, esses dados, à medi· 
da que nos distanciamos no tempo. Assim sendo, a par da evi· 
dência direta oferecida pelas coleções datadas, por documentos 
e espécimes arqueológicos, cabe utilizar dados essencialmente 
contemporâneos. Semelhante abordagem indireta, que utiliza 
dados de culturas selecionadas,exige um método comparativo 
de análise. 

Dois modelos se prestam a esse tipo de estudo: o- modelo "ár
vore genealógica ou genético" e o modelo "onda" (wave). 
Ambos provêm da lingüística histórica (Bloomfield 1933). 
O modelo genético utiliza as semelhanças entre línguas como 
um indicador da separação temporal relativa das culturas de 
seus falantes. Sua premissa básica é a de que a cultura, tal 
como a língua, teria se desenvolvido em direção distinta a par
tir do momento da separação do grupo. Sempre que a distri
buição de formas culturais cognatas coincide com divisões lin
güísticas, e na ausência de evidências em contrário, pode-se 

concluir que a presença destas formas é atribuível à sua origem 
comum e, por conseguinte, à migração de alguns detentores 
originais daquela língua, bem como das formas culturais a ela 
associadas. Essa assertiva se baseia no fato de que as línguas 
não se difundem em sua inteireza, constituindo, por isso, a 
melhor evidência de migração. Quanto maiã freqüente a ocor· 
rência de uma forma cultural entre tribos lingüisticamente 
aparentadas - particularmente quando estão separadas a gran
de distância - mais forte é o indício de uma antiga origem co
mum sobre o de uma difusão recente. 

O modelo "onda" leva em conta o fato de que traços e com
plexos de traços podem difundir-se através de fronteiras cultu
rais, independentemente de vínculo lingüfstico. Eventos suces
sivos de difusão podem tomar caminhos independentes e deles 
resultarão padrões distintos de isoglossas na distribuição espa· 
cial de traços. 

Desde que qualquer um dos dois modelos pode dar conta da 
presença de traços similares em unidades tribais distanciadas 
uma da outra, a tarefa mais importante - além da descrição 
inicial e mapeamento das características culturais - é distin
guir os traços que uma tribo detém em virtude de suas origens 
históricas, daqueles provindos de contatos subseqüentes com 
povos vizinhos. Um fato de complexidade adicional é a origem 
comum de alguns desses vizinhos. Bem mais fácil de manipular 
(porque podemos recorrer a argumentos probabilísticos) é a 
questão da convergência de formas culturais por força de evo· 
lução independente. 

Sempre que se considera uma profundidade temporal maior, a 
migração real de povos e a remoção de primitivas populações 

vêm a ser, provavelmente, os fatores mais importantes. No caso 
das terras baixas (lowlands) da América do Sul, por exemplo, 

0 
foco das discussões quanto à história cultural mais antiga se 

centraliza na direção e ímpeto dos movimentos de população 
(Lathrap 1970, 1972; Schwerin 1972) e n[o no problema de 
sua ocorrência. A estas migrações se deve a dispersão das lín
guas-pertencentes a várias famílias lingüísticas por toda a área, 
das terras baixas da Arnérica do Sul. 

Tomando como marco de comparação os falantes de diferen· 
tes línguas, a atenção dos estudiosos tem sido dirigida às histó
rias culturais recentes e particulares, devidas a contatos dife
renciais entre culturas e a adaptações a microambientes distin
tos. Vários são .os exemplos desse tipo de pesquisa comparada: 
para os grupos Jê (Bormida 1965, Newton 1971, Maybury
Lewis 1979); para os Karib (Basso 1977); para as culturas Tu
pí, um trabalho com vários colaboradores ainda inconcluso. 
Embora· a cultura material represente até agora apenas um as
pecto tangencial da maior parte dessas Pesquisas, a comparação 
,das conclusões obtidas de diferentes espécies de dados promete 
confirmar sua validez. A par disto, existe um consenso de que 
se pode alcançar resultados significativos para a história cultu~ 
ral, combinando-se a temática da distribuição de traços culturais 
com informações de outra ordem. 

Embora a etnologia norte-americana se tenha beneficiado da 
maior parte dos estudos antropológicos antigos sobre distribui
cão de elementos de cultura, na América do Sul foram feitos 
também estudos desse tipo: Nordenskiõld (1919-1924) e Roth 
(1924) sobre diferentes tipos de artesanatos; Méyer (1898) e 
Heath & Chiara (1977) sobre arcos e flechas; lzikowitz (1935) 
sobre instrumentos musicais; Becher (1955) sobre cintos; 
Do!e { 1960) sobre equipamentos de processamento da man
dioca; Baldus {1961 /2) sobre carimbos de pintura, e Ribeiro 
{1980) sobre cestaria. Estes estudos construíram tipologias, 
bàseadas particularmente na forma, mas também nas técnicas, 
matérias-primas e funções, que mostram sua diversificação e 

· distribuição pelas principais regiões da América do Sul. Consti· 
tuem importantes primeiros passos na organização de grande 
massa de informações. Os padrões que revelam podem sugerir 
quais os processos que os formararn e quais os eventos histó
ricos neies envolvidos. Mas até que maiores quantidades de 
dados sejam reunidos e analisados para maior número de cul
turas compreendidas nestas regiões, não poderemos responder 
realmente as indagações da história cultural. 

Uma tentativa para determinar as implicações temporais da 
variedade tje formas que assumem os artefatos tem sido a or· 
denação destas formas por sua complexidade relativa. A supo
sição implícita é a de que formas mais simples ocorreriam an-

-tes. A investigação de Sapir sobre imp!i_cações temporais de 
vários padrões de distribuiça"o (1916) explorou essa potencia· 
!idade. Naquela épocafescreveu Sapir: 

"Um método freqüentemente usado para reconstruir 
seqüências históricas a partir de material puramente des
critivo da antropologia cultural pode ser chamado seria
ção de elementos culturais em ordem de complexidade." 
(1916:13) 

e mais: 

"A evidência proveniente da seriação está especialmente 
apta a ser controlada por uma tendência puramente ló
gica ou esquematizadora de conceitos. lsto ajusta"se me
lhor ao método evolucionista do que ao estritamente 
histórico de interpretar a cultura. As diferenças locais e 
tribais ou as influências tribais mútuas quase não são 
levadas em conta. Com isso, uma construção pseudo
histórica substitui uma construção histórica, que pode 
ser convincente num plano abstrato, mas na-o cabe facil
mente num quadro histórico." (1916:14) 

E, finalmente, 

"A despeito de sua fraqueza como método histórico, 
não há dúvida de que a seriação pode trazer resultados 
históricos muito valiosos. t 'provavelmente o melhor 
meio de que se dispõe para a construção de seqüências 
de cultura, do tipo simples ao complexo, no dom(nio da 
história do artefato e dos processos industriais, particu
larmente nos casos em que as construções estão confina· 
das a uma única tribo ou a uma área geograficamente res
trita." (1916:15) 

O estudo de Dole (1960), do equipamento de processamento 
da mandioca, desenvolve uma tipologia baseada unicamente 
numa tal seqüência de complexidade relativa. O problema aqui 
é que semelhantes verdades genéricas não são, necessariamente, 
verdades históricas. Mesmo com o acréscimo de dados lingüís
ticos, os resultados vêm .ª ser evolucionistas em vez de históri
cos. Assim, conquanto o mapeamento regional das distribuições 
de elementos de cultura material e outros tràços seja um aspec
to importante, no processo de pesquisa, os resultados históricos 
mais valiosos $ó podem ser obtidos mediante colocações mais 
restritas. 

O estudo de B. Ribeiro ( 1980) sobre as técnicas de cestaria 
Tupí investiga as origens tribais primárias e a direção da difu
são de dois estilos tecnológicos. É uma ilustração da miríade 
de questões correlatas a esse fato e uma interpretação dos fato
res que devem ser levados em conta numa pesquisa desse gêne-
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ro, cada um dos quais sugerindo outros estudos que poderiam 
confirmar ou explicar mais cabalmente as evidências encontra
das. 

Outra interpretação de dados sincrônicos é oferecida por Riviê
re ( 1969): a do uso complementar da sarabatana e do tubo 
para prender o Cabelo entre tribos da frontéira Brasil/Guiana. 
Neste caso, um mito sugere que a incompatibilidade da associa
ção ideológica destes artefatos explicaria sua falha em difun
dir-se. 

A realização de estudos comparativos depende da disponibili-
24 dade e da quantidade de dados descritiv,os. Se algum defeito 

existe nesses estudos - que criam tipologias de artefatos e em 
seguida traçam sua distribuição - não é necessariamente o pro
cedimento e sim o fato de que, em alguns casos, as implicações 
das descobertas iniciais nao são perseguidas até chegar a argu
mentos que possam ser testados por uma pesquisa ulterior. 
Além da necessidade de refinar a tipologia empregada (talvez 
refazendo-a completamente), é provável que outras formas 
correlatas, comportamentos e significados devam ser o objeto 
de um estudo comparado adicional. O pequeno progresso veri
ficado nesse campo se ressente, de certo, da exigüidade de pes
tjuisadores frente ao vulto das linhas relevantes de pesquisa. 

CONCLUSÃO 

A antropologia material é o quadro mais amplb dentro do qual 
a cultura material responde aos propósitos da história cultural. 
Os estudos sincrônicos e diacrônicos estão intimamente rela
cionados. A tarefa da etnografia sincrônica não somente invade 
a diacrônica a fim de reunir dados adequados, mas também 
porque a resposta sincrônlca inclina-se ao passado por sua pró
pria estrutura. Trata-se de uma série de passos curtos, às vezes 
imperceptivelmente distintos, que vão do histórico até o pre· 
sente. As metodologias atualmente disponíveis aos antrôpólo
gos que estudam a cultura material para abordar questões etno· 
lógicas não podem ser distinguidas daquelas que são relevantes 
para a história cultural. 

Para avançar além do tempo para o qual existe evidência tangí
vel, é necessário desenvolver um método comparativo, seja qual 
for a natureza dos dados utilizados. Existem bons métodos, 
bem como métodos suspeitos para proceder a estudos compa
rativos. Temos que prevenir-nos para não tomar como objeto 
de análise uma unidade espacial muito ampla ou um tipo ou 
traço muito geral de um artefato, bem como para não utilizar 
esquemas evolutivos em lugar de históricos. As generalizações 
que forem feitas devem estar claramente.engajadas à especifici
dade cultural. Do contrário, não estaremos fazendo· história, 

mas um jogo especulativo com alternativas classificatórias irre
levantes. 

O método comparativo pode focalizar a relação genética e, 
nesse caso, a evidência lingüística estará envolvida tanto na 
seleção dos grupos a comparar quanto no testar a origem hipo
tética de traços e movimentos de povos. Os estudos comparati
vos por área - mais do que os de mudança gerada internamen
te - são outra alternativa para focalizar a difusão de elementos 
culturais através de fronteiras sociais (cantata cultural). 

A evidência oferecida pelos artefatos, para a compreensão do 
passado, é tão sólida quanto qualquer outra, inclusive forrnas 
de comportamento e idéias. Entretanto, somente a cultura ma
terial provê evidências diretas para períodos não documenta· 
dos de épocas remotas. 

A relevância da teoria e do método arqueológico, particular
mente da etnoarqueologia, torna-se cada vez mais manifesta. 
Os arqueólogos es~ão utilizando a análise de "subsistemas", 
procurando associar a evidência do artefato à do comporta
mento e das idéias (Hodder 1982). Semelhante metodologia 
deve ser adotada e aplicada ao contexto etnográfico como nor
mà-padrão. Por outro !ado, a cultura material pode e deve ser 
tratada no contexto etnográfico com a mesma acuidade e sofis
ticação alcançadas no âmbito arqueológico. Isto significa uma 
análise acurada dos aspectos físicos dos artefatos e uma aten
ção especial às tarefas descritiva e classificatória como objeti
vos essenciais para obter resultados significativos. 

A etnografia conta também com diversos tipos de dados con
textuais. Todos eles devem ser empregados. Embora seja teori
camente praticável a interpretação do significado dos artefatos 
considerando o seu conteúdo simbólico, em lugar de sua estru
tura formal, se essa análise não incluir o aspêcto físico do arte
fato, dificilmente se fará a fusão desses dois elementos. A "du
pla codificação" perde suas vantagens se se elege o registro e a 
análise de um código. Este é o prejuízo que encerra o estudo 
apenas do aspecto físico do artefato ou tão somente de seu 
significado simbólico. Antes incorreu-se em erro ao eleger o 
primeiro parâmetro. Agora é o segundo. Chegou o momento 
de juntar as duas partes. 
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