
CAPÍTULO IV

TENDÊNCIAS TEÓRICAS 
DA MODERNA INVESTIGAÇÃO 

ETNOLÓGICA NO BRASILm

1, Introdução

etnologia  se desenvolveu no Brasil, até o primeiro quartel 
do presente século, principalmente através das obras e das 

realizações de investigadores estrangeiros. Graças à criação do 
ensino universitário de ciências sociais, ao contrato e permanên
cia de mestres estrangeiros, para lecionar essas disciplinas nos 
principais centros universitários, e à nova orientação no preen
chimento de cargos de direção em instituições devotadas ao la
bor etnográfico ou à política indigenista, com o aproveitamento 
de especialistas no campo da etnologia, surgiram certas possi
bilidades de desenvolvimento autônomo do ensino e da pesquisa 
dessa matéria. Ainda que tais possibilidades não alimentem, por 
enquanto, muitas ambições, parece pacífico que elas traduzem 
um estado de coisas bastante promissor e permitem encarar a 
investigação etnológica no país através dos resultados conse
guidos pelos próprios especialistas brasileiros.

É fácil compreender o progresso alcançado em poucos anos 
pela investigação etnológica no Brasil, quando se comparam as 
inspirações diretrizes dos trabalhos de Curt Nimuendajú com as 
que alimentam as pretensões científicas dos etnólogos brasilei
ros das novas gerações. Curt Nimuendajú continua (e conti
nuará, naturalmente) a ser, sem nenhuma dúvida, a principal 
figura da etnologia brasileira, nesta primeira metade do século 
XX. Contudo, dia a dia se evidenciam as limitações de sua pro
dução etnológica, resultantes quase sempre da falta de um sólido 
preparo especializado. Em contraste com determinados represen
tantes das novas gerações de etnólogos, tendia a cuidar mais

*** Publicação prévia: Anhembi, números 72, 73 e 74, 1956-1957; transcrito  por 
Revista Filosófica, Coimbra, números 18 e 19, 1957. Incorporado a A Etnologia e a 
Sociologia no Brasil, Sâó Paulo, Editora Anhafnbi S. A., 1958, como capítulo I
<p, 17-78).
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da consistência empírica e da limpidez etnográfica de suas con
tribuições, que do grau de elaboração interpretativa dos ma
teriais apresentados. Qualquer uma de suas monografias mais 
importantes já não oferece um ideal de trabalho a se atingir, 
representando o mínimo que um especialista procurará realizar.

Por isso, um balanço crítico, embora despretensioso e in
completo, das tendências teóricas que prevalecem atualmente na 
moderna investigação etnológica no Brasil, possui algum inte
resse científico. A maturidade de uma disciplina qualquer, não 
importa em que meio intelectual, se revela melhor pelo exame 
dos fundamentos e do sentido teóricos das pesquisas efetuadas. 
Como salienta Claude Bernard, «a acumulação indefinida de 
observações não conduz a nada». I(” O levantamento dos dados 
e a sua elaboração descritiva ou interpretativa, na etnologia 
como em qualquer outra disciplina científica, deve submeter-se 
a fins teóricos precisos. Não se poderia esperar que os etnólo
gos brasileiros, a esse respeito, procedessem com maior rigor 
que os seus colegas de outros países... No entanto, procuram 
combinar, em suas pesquisas, os dois ideais da ciência, que con
sistem em conhecer empiricamente a realidade e em explicá-la 
através de categorias universais? Formulam-se em suas contri
buições, de modo explícito, propósitos definidos de associar a 
investigação de uma realidade particular ao progresso de deter
minados setores da teoria etnológica?

É claro que um tema dessa ordem é demasiado complexo 
para um curto artigo. Podemos examiná-lo, porém, em seus as
pectos fundamentais. Primeiro, no que diz respeito ao cosmos 
moral que estimula e orienta o labor intelectual dos etnólogos 
brasileiros. Segundo, naquilo em que as contribuições individuais 
possuírem algo de relevante ou de inconfundível. Assim, deli
neiam-se à análise três questões básicas: as impulsões que le
vam a explorar a etnologia como um instrumento cognitivo, 
adequado à descrição (e às vezes também à interpretação) de 
segmentos de um mundo cultural tão heterogêneo e complexo 
como o Brasil; as influências e os incentivos à formação de 
um padrão científico de labor etnológico, suficientemente ela
borado para ligar as pesquisas, de campo ou de reconstrução 
histórica, a alvos teóricos precisos; os focos teóricos do labor 
etnológico, como eles podem ser entendidos através dos resul

ta» í l a  >H'- B t rn i r t '  (n rof> c ton i f l t w 1'  de la Médecine Expérimentale, Oene- 
bra, L is Edlílons du Cheva Ailé, 945, p 83.
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tados das investigações realizadas. Muitas questões importantes 
foram postas deliberadamente de lado. Inclusive, não examina
mos nem a significação nem a influência construtiva de obras 
como o Dicionário de Etnologia e Sociologia, de Baldus e Wil- 
lems, as leituras sobre ecologia humana e organização social, 
editadas por Pierson, algumas bibliografias críticas excelentes, 
como as de Baldus e Plínio Ayrosa, as traduções de contribuições 
de autores como Linton, Redfield, Herskovits, Summer, Durkheim, 
Thurnwald, Wilhelm Schmidt, etc. Apesar do interesse que se
melhantes questões apresentam, sua discussão sistemática nos 
afastaria dos objetivos centrais do presente estudo.

2. Estímulos ao «conhecimento da situação»

A autonomia do investigador, no campo da ciência, varia com 
a natureza dos fenômenos investigados e com os tipos de pres
são, diretos ou indiretos, exercidos sobre ele através de controles 
e de valores sociais. A institucionalização da investigação cien
tífica e a especialização são variáveis muito importantes, nesse 
condicionamento, porque organizam a pesquisa científica de modo 
a garantir econômica, cultural e socialmente o grau de auto
nomia moral indispensável à realização das atividades positivas 
de investigação e à divulgação dos resultados descobertos. Dessa 
maneira, a própria ciência dá origem a mecanismos organiza- 
tórios capazes de reagir, dentro de certos limites, às pressões 
das ideologias, dos controles e dos valores sociais, que possam 
colidir ou prejudicar frontalmente a própria natureza da inves
tigação científica. Ora, é sabido que as ciências sociais, mesmo 
nos países onde elas se encontram mais desenvolvidas, não con
seguiram atingir um nível de institucionalização das atividades 
de pesquisa suficiente para proporcionar ao investigador plena 
autonomia na escolha de temas a serem estudados ou à consti
tuição de uma carreira científica. Isso se reflete particularmente 
em dois setores: 1) no da investigação dos problemas sociais 
cuja análise afete, de forma explícita, os fundamentos da ordem 
social vigente; 2) no das possibilidades de conduzir as ativi
dades de investigação para fins especificamente teóricos. Quanto 
à segunda consequência, que nos interessa no momento, ela se 
justifica pela aparente falta de perspectivas compensadoras da 
investigação teórica nas ciências sociais. As ciências de labora
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tório se beneficiam das expectativas, muito fortes em nossa civi
lização, de que a pesquisa teórica, por mais cara e laboriosa 
que seja, acelere o progresso dos conhecimentos científicos e 
redunda, por isso, na ampliação dos recursos da ciência aplicada 
ou da tecnologia. Como isso não parece evidente, com relação 
às ciências sociais, o trabalho teórico tende a ser encarado, fora 
dos círculos especializados, como uma espécie de consumo ocioso 
ou «acadêmico» de inteligência, de dinheiro e de energias hu
manas. Em outras palavras, o grau de especialização alcançado 
por essas disciplinas oferece parcos incentivos e escassa cober
tura à investigação teórica.

Em consequência, o investigador fica relativamente desar
mado diante das pressões que acaba sofrendo. No ajustamento 
a seus papéis intelectuais, pouca resistência pode oferecer às 
expectativas extracientíficas, que aguardam do seu trabalho de 
investigação o esclarecimento de questões ou de problemas re
levantes para a coletividade. O próprio investigador, como fruto 
do seu meio, com freqüência considera legítimas aquelas expec
tativas, propondo-se como ideal de trabalho o estudo das ques
tões ou dos problemas que se elevam socialmente à esfera da 
consciência. Esse processo não afeta nem a integridade do in
vestigador, nem os seus propósitos de se devotar às investiga
ções segundo as técnicas e os métodos científicos. Reduz, ape
nas, o alcance da elaboração dos materiais e a natureza dos 
alvos científicos visados. Empenhando em contribuir para o co
nhecimento de determinada realidade, o investigador negligencia 
certas obrigações que poderia ter perante a comunidade de es
pecialistas, a que também pertence, deixando de explorar os 
prováveis resultados das investigações, úteis para o progresso da 
teoria cientifica. Tudo se passa como se os seus papéis intelec
tuais fossem solicitados por dois pólos diferentes: as impulsões 
procedentes da coletividade (ou de seus círculos letrados) e os 
incentivos provenientes dos padrões de trabalho científico, e co
mo se as primeiras conseguissem predomínio acentuado sobre 
os segundos.

isso é facilmente perceptível com referência ao Brasil. "" 
Já se disse que a sociedade brasileira é um imenso cadinho de 
raças e de culturas. Os mais complicados problemas desafiam 
a ação do homem, perturbam a formação de uma consciência

* • SoVe a formaç3o e o desenvolvimento das ciências no Brasil. vel'a-se As 
Ciências no Brasit. organizada por Fernando de Azevedo, Sâo Paulo. Edicfies Me
lhoramentos, s. d., 2 volumes (especlaimente Introdução de F. Azevedo).
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histórica autônoma e ameaçam o futuro da nação. E são pro
blemas mal conhecidos; quando conhecidos, insuficientemente in
terpretados. Formou-se, por isso, nos círculos letrados e nas 
camadas dirigentes um conjunto de expectativas a respeito das 
ciências sociais. O que lhes interessa é o conhecimento da so
ciedade brasileira e dos processos étnicos, econômicos, culturais 
e sociais que se desenrolam ou que se desenvolvem dentro dela. 
Todo trabalho de investigação, seja do historiador, do geógrafo, 
do economista, do etnólogo, do sociólogo, encontra público e 
reconhecimento de valor quando se concentra na análise de 
um daqueles problemas e contribui de forma notória para sua 
explicação.1,1 O exemplo em face da etnologia pode ser encon
trado no sucesso de certas obras, como as de Couto de Ma
galhães, Nina Rodrigues, Arthur Ramos e Estêvão Pinto, ou de 
Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Gilberto Freyre, naquilo 
que possuem de especificamente etnológico. Alguns desses au
tores alcançaram repercussões duradouras e exerceram profunda 
influência, em grande parte por causa de descobertas que per
mitem explicar de forma inovadora a situação racial e cultural 
do Brasil.

A transformação de recursos da investigação etnológica em 
meios racionais de autoconsciência das condições de existência 
faz-se acompanhar de um padrão peculiar de análise positiva. 
O alvo central da análise não é nem o conhecimento exaustivo 
da realidade, nem a natureza dos processos descritos, mas a 
própria situação concreta, que constitui objeto da investigação. 
No plano empírico, o levantamento dos dados termina na des
crição daquilo que é encarado como «relevante» e «significativo» 
pelo sujeito investigador; no plano lógico, a elaboração inter- 
pretativa se restringe à «explicação» da situação concreta inves
tigada, mediante a imputação de efeitos, identificados ex eventu, 
a processos que os poderiam produzir nas condições consideradas. 
Daí decorre a dupla vinculação desse tipo de análise com a pes
quisa e com a teoria. De um lado, envolve a formação seletiva de 
coleções de dados. De outro, o recurso contínuo a conceitos e 
a conhecimentos acumulados previamente pela etnologia. Vere-

1,1 Sobre as condições sociais da formação do estudo cientifico do comporta
mento humano no Brasil, cf. Flarestan Fernandes, "O Desenvolvimento Histonco- 
social da Sociologia no Brasil", Anhem bl, vol. VII, n. 75 e 76. fevereiro e maiço 
de 1957; ou sua versão condensada; "Die sozialgeschichtliclie Entwicklung der Sozio
logie In Brasilien” , publicada por Sociologus, 1956. vol. VI, n. 2, p. 100-115, Quanto 
à supervalorlzação das referidas aplicações das cKncias sociais, veja-se Guerreiro 
Ramos, O Processo da Sociologia no Brasil (Esquema de uma história de Ideais), 
Rio de Janeiro, 1953.
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mos, a seguir, alguns exemplos da exploração do referido tipo 
de análise por etnólogos brasileiros e como se podem situar 
suas consequências em face dos fundamentos indutivos da ex
plicação etnológica.

Toda interpretação do processo histórico-cultural de forma
ção e evolução da sociedade brasileira esbarra n'a necessidade 
de conhecer os povos aborígines, que habitavam o Brasil na 
época da conquista, e suas possibilidades sócio-culturais de rea
ção à colonização portuguesa. Esse estudo, do ponto de vista 
monográfico, representaria um empreendimento complexo, a ser 
desdobrado em diversas pesquisas parciais e a exigir o concur
so de especialistas de gerações diferentes. Contudo, se o inves
tigador se interessa apenas em estabelecer o quadro de influên
cias presumivelmente exercidas pelos nativos na vida material 
e social dos colonizadores, ele é capaz de atingir o objetivo 
com reduzido esforço de pesquisa. Tomem-se, como pontos de 
referência, o que realizam Gilberto Freyre, em Casa Grande 
& Sanzala e Estêvão Pinto, em Os Indígenas do Nordeste. *’■ 
Ambos os autores enfrentaram temas (respectivamente: «o indí
gena na formação da família brasileira» e «o indígena e o co
lono») que não podiam ser examinados mediante o simples 
aproveitamento dos resultados de investigações anteriores. Por 
isso, tiveram que proceder a um levantamento próprio de dados 
e de esclarecer, à luz deles, as questões sugeridas pelo modo 
de encarar a situação de contato dos portugueses com os in
dígenas.

Exemplo de ordem diferente se oferece em um opúsculo 
de Emílio Willems, sobre O Problema Rural Brasileiro do Ponto 
de Vista Antropológico.114 Nele se evidenciam como o recurso 
adequado a categorias científicas pode favorecer o aproveita
mento de experiências informais do investigador, que desfruta

>>> Gilberto Freyre, Casa Grande & Senzala. Ria de Janeiro, Schmfdt-Editor, 1938. 
3* edição, cf. cap. II, " 0  Indígena na Formação Brasileira", p. 37-128 Outras as
pectos das contribuições de Oiiberto Freyre não serão considerados, por caírem no 
campo da história social ou da sociologia.

113 Estêvão Pinto, Os Indígenas dc Nordeste, São Pauto, Companhia Editara Na
cional, 1935 { |v vol.) e 1938 (2i vol.}, especialmente vol. I, cap 111, p. 167-246.

111 Emílio Willems, O Problema R ural Brasileiro dc Ponta de Vista Antropológico, 
São Paulo, Secretaria da Agricultura, indústria e Comércio, 1946; outros aspectos das 
contribuições de Emílio Willems serão considerados adiante. A ligação deste trabalha 
com a explicação lundada na elaboração de evidências circunstanciais é clara,  pois 
o probrema da mudança provocada em culturas caboclas brasileiras envolve aspectos 
e soluçSes que não foram examinados e ele não poderia scr discutido objetlvamente
sem o recurso extensa a dados de fato, a serem obtidos peta combinação da pes
quisa de reconstrução histórica com a pesquisa de campo. Merecem particular atenção 
as lacunas resultantes da negligência, peio autor, de possíveis soluçSes baseadas em
planos de desenvolvimento regional de comunidades peia intervenção simultânea na
economia, na educação, nas condlçSes de existência, etc.
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naturalmente das possibilidades cognitivas abertas pela «obser
vação participante», e dentro de que limites o próprio método 
etnológico pode servir como uma «perspectiva de interpretação 
do mundo», nas reações do especialista aos problemas da cole
tividade em que vive. O autor deixa escrupulosamente claro que 
não dispunha de materiais para um diagnóstico e que este, por
tanto, nascia de convicções pessoais, fundadas na capacidade 
do etnólogo de redefinir racialmente as exigências da situação: 
«Â vista da nossa ignorância quase total acerca da cultura ca
bocla, qualquer tentativa para solucionar o ‘problema rural' é 
uma aventura com êxito extremamente incerto. Tão incerto quanto 
a intervenção médica num organismo que não foi submetido a 
nenhum exame p rév io ...» .11' O que não o impediu de tratar 
de temas muito complexos e delicados, quais sejam os da des- 
continuidade cultural na sociedade brasileira e das possibilidades 
de intervenção deliberada nas culturas caboclas.

Passemos, agora, a um exemplo que permita verificar como 
o referido tipo de análise foi explorado em empreendimentos 
mais ambiciosos. Nada mais candente, para os círculos ilustra
dos brasileiros, do que o problema da «fusão» das raças e das 
culturas no Brasil. Trata-se, de fato, de um «problema»: seja 
por causa das condições sociais, em que se processaram os con
tatos raciais e culturais, as quais legaram algumas tensões em 
estado latente e outras em efervescência; seja porque, em um 
povo racial e culturalmente heterogêneo, questões dessa natu
reza criam confusões íntimas, sentimentos contraditórios e inse
guranças quanto ao futuro. Como as investigações de antropo
logia física, etnológicas e sociológicas são recentes no Brasil, 
faltam-nos material seguro para um estudo comparativo das di
ferentes situações de contato, que se sucederam no passado ou 
que coexistem no presente. Amparando-se nos dados e conheci
mentos disponíveis, de valor positivo extremamente desigual, 
Arthur Ramos redigiu uma obra que pode parecer arrojada, mas 
que, sob vários aspectos, é meritória: Introdução à Antropologia 
Brasileira, em cujo primeiro volume examina as culturas dos po
vos aborigines e africanos e em cujo segundo volume analisa 
as culturas européias ou de outros povos colonizadores e os 
contatos raciais e culturais.1,8 No conjunto, uma obra dessas •

• ia Id 9 r t, p . 3. # .
J,fl Arthur Ramos, introdução à Antropologia Brasileira  (vol. I. As Culturas 

Nào-Européias"; vol- II, "As Culturas Européias e os Contates Raciais e C ultu ra is ') ,  
Rio de Janeiro, Casa do Estudante do Brasil, 1943 e 1947.
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proporções, tendo-se em vista as condições desfavoráveis apon
tadas, só poderia corresponder a expectativas extracientíficas. 
Apesar de argumentos lançados aqui e ali pelo autor, para jus
tificar antropologicamente a sua obra, parece que ela se legitima 
por si mesma como uma ampla história cultural das relações ra
ciais no Brasil. Nela se responde aos mais variados dilemas 
que os brasileiros se vêm colocando há muito tempo, de modo 
compatível com valores centrais da ideologia racial brasileira 
mas sem constranger o relativismo do espírito científico. Afir
mações como as seguintes ilustram esta ressalva: «no Brasil 
agrário dos séculos passados, não havia propriamente, como 
não há hoje, um preconceito de raça, mas não se pode deixar 
de observar que as classes sociais, embora não estanques, acom
panham uma graduação na escala da coloração» ou «. . .  a pe
quena linha de cor, apenas se observa entre os pontos extremos 
da escala social. Bm outros termos: a linha de casta tende a 
confundir-se com a linha de classe». 11T

Em uma disciplina científica indutiva, na qual os principais 
aivos da investigação teórica são a acumulação de conhecimen
tos intensivos e exaustivos sobre totalidades culturais e a des
coberta de explicações sobre a natureza dos processos culturais, 
semelhante tipo de análise constitui um procedimento interpre- 
tativo pouco consistente. As inconsistências não derivam da li
berdade do sujeito-investigador na seleção dos aspectos «rele
vantes» ou «significativos» da realidade, nem da consideração 
fragmentária das situações de existência e dos processos que 
nelas operam, mas do modo de construir as inferências e de 
explorá-las em fins descritivos ou interpretativos. Há três pon
tos negativos, que merecem ser postos em relevo. O primeiro 
diz respeito à técnica de formação da inferência. No processo 
de abstração e de generalização, a etnologia procede, predcmi- 
nantemente, por meios qualitativos. Os principais procedimentos 
empregados visam a pôr em evidência: a) conexões e relações 
de sentido; b) conexões e relações funcionais; c) conexões e 
relações causais, descobertas através de diferentes técnicas de 
construção empírica de tipos. Ora, a espécie de análise consi
derada não comporta nenhuma das modalidades de construção 
de tipos (ideais, médios e extremos ou modais), porque seus 
alicerces empíricos são insuficientes para isso. Em conseqüência, 
as inferências são elaboradas mediante técnicas inadequadas de

1IT /dem , vol. II, p. 566-567.
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interpretação e torna-se impraticável estabelecer com rigor a 
comprovação material da veracidade das premissas, em que se 
fundem as inferências. É importante salientar que as dificulda
des emanam do modo de manipular as instâncias (sem o re
curso aos métodos de interpretação adequados), e não do seu 
número. E que a aceitação das «interpretações» descobertas atra
vés do referido tipo de análise, nos círculos de especialistas ou 
fora dele, dificilmente se poderá basear na convicção de que 
elas tenham sido submetidas à prova.

Os outros dois pontos se referem à exploração do conheci
mento intuitivo e ao uso das hipóteses. Os autores que atribuí
ram maior importância à intuição, como fonte de conhecimento 
de conexões de sentido e de explicação do comportamento hu
mano, seja na historiografia (Dilthey, Cassirer e os historicis- 
tas), seja na etnologia (Frobenius), seja na sociologia (Simmel), 
não recomendam de modo algum a livre utilização do conheci
mento intuitivo. Ao contrário, ela se sujeita a uma disciplina 
comparavelmente tão rigorosa quanto os procedimentos positivos 
das ciências experimentais. Todavia, no tipo de análise que con
sideramos, a convicção subjetiva do sujeito-investigador é facil
mente transformada em critério de verdade. Quanto ao uso de 
hipóteses, o referido tipo de análise oferece campo pouco frutí
fero para a consideração crítica senão de todas, pelo menos das 
principais explicações plausíveis de determinada ocorrência, com
portamento ou processo. É que isso exigiria um conhecimento 
exaustivo da situação como um todo, e suficiente base empírica 
para levantar hipóteses concorrentes.

Tomemos um ou dois exemplos, para situar tais consequên
cias na própria trama das explanações. Tratando da forma de 
reação dos povos indígenas aos colonizadores europeus, escreve 
Gilberto Freyre: «Mas entre indígenas das terras de pau-de- 
tinta outras foram as condições de resistência ao europeu: resis
tência não mineral mas vegetal». ( . . . )  «A reação ao domínio 
europeu, na área de cultura ameríndia invadida pelos portugueses, 
foi quase a de pura sensibilidade ou contratilidade vegetal, o 
índio retraindo-se ou amarfanhando-se à nova técnica econômica 
e ao novo regime social e moral». Adiante, completando a ex
plicação do mesmo processo, afirma: «Enquanto o esforço exi
gido pelo colono do escravo índio foi o de abater árvores, trans
portar os toros aos navios, granjear mantimentos, caçar, pescar, 
defender os senhores contra os selvagens inimigos e corsários
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estrangeiros, guiar os exploradores através do mato virgem — o 
indígena foi dando conta do trabalho servil. Já não era o mes
mo selvagem livre de antes da colonização portuguesa; mas esta 
ainda não o arrancara pela raiz do seu meio físico e do seu 
ambiente moral; dos seus interesses primários, elementares, he- 
dônicos; aqueles sem os quais a vida se esvaziaria para eles de 
todos os gostos estimulantes e bons: a caça, a pesca, a guerra, 
o contato místico e como que esportivo com as águas, a mata, 
os animais. Esse desenraizamento viria com a colonização agrá
ria, isto é, a latifundiária; com a monocultura, representada prin
cipalmente pelo açúcar. O açúcar matou o índio».

Essas explanações demonstram o que ocorre na interpre
tação de uma situação qualquer quando o sujeito-investigador 
utiliza insuficientemente os recursos da análise etnológica para 
explicar um processo histórico-social. O padrão descrito de rea
ção dos povos indígenas à conquista, o de reação vegetal do 
índio ao branco; e a reação estabelecida entre a estrutura eco
nômica e a destribalização, o açúcar mata o índio — represen
tam duas idéias formadas por vias tipicamente intuitivas. Esque
maticamente, são duas fórmulas brilhantes e cada uma contém 
a sua parcela de verdade. Mas elas explicam, realmente, a di
nâmica da complexa situação de contato dos índios com os 
brancos no Brasil do século XVI? A hipótese que lhes é subja
cente de que os fatores dinâmicos do processo de colonização 
e, por conseqüência, do de destribalização, se inscreviam na 
órbita de influência e de ação dos brancos, seria a única etno- 
logicamente relevante? Não seria necessário estabelecer uma ro
tação de perspectiva, que permitisse encarar os mesmos pro
cessos do ângulo dos fatores dinâmicos que operavam a partir 
de instituições e de organizações sociais indígenas? Reformu
lando-se o problema, não seria difícil descobrir que a reação 
do indígena à conquista e à colonização nunca chegou a ser 
«vegetal» mas sempre foi humana e, dentro dos limites de suas 
possibilidades culturais, contínua e terrível. E, o que nos parece 
mais importante, que o seu insucesso na reação ativa ao branco 
se explica menos pelo nível da técnica, que pela incapacidade 
institucional de evoluir para novos padrões de organização so
cial, suscetíveis de integrar socialmente grupos tribais contíguos, 
pertencentes ao mesmo estoque linguístico e cultural. Doutro

1 ,s GJIbeno Freyre, Cana Grande & Senzala, trechos extraídos das páginas 38 e 
125. Suas Interpretações sáo endossadas por Estêvão Pinto. cí. Indígenas do Nordeste, 
vol. í, p. I94s.
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lado, não foi, posiiivamente, o açúcar que matou o índio. O 
processo de destribalização, no decorrer dos séculos XVI e XVII, 
foi condicionado pela expropriação^ territorial das_ populações in
dígenas e pelos processos decorrentes, que expuseram os indí
genas, que não conseguiram se retrair além das fronteiras mó
veis do «sertão», a condições heteronômicas ou anômicas de 
existência, nas relações com os portugueses.

É preciso que se entenda, porém, que os argumentos aqui 
expostos não visam subestimar a importância da contribuição 
científica, trazida por autores que exploraram a análise etnoló
gica na interpretação dos grandes processos histórico-culturais 
ou dos graves problemas étnicos da sociedade brasileira. Tal 
contribuição, desde figuras pioneiras, como Sílvio Romero, Nina 
Rodrigues, Euclides da Cunha ou Oliveira Viana até especia
listas de envergadura reconhecida, como Gilberto Freyre ou Ar- 
thur Ramos, é das mais relevantes — tanto para o conhecimento 
da sociedade brasileira, quanto para o estímulo das investiga
ções etnológicas no Brasil. O que pretendemos, pura e simples
mente, foi pôr em evidência o grau de significação teórica que 
ela poderá ter para a etnologia.

3. Formação de um padrão intelectual de trabalho científico

A formação de um padrão intelectual de investigação científica 
constitui um processo institucional complicado. As influências ex
ternas, que podem ser exercidas através de centros de difusão 
do pensamento e de conhecimentos científicos, apenas oferece 
técnicas ou ideais de trabalho e um complexo de valores funda
mentais para a motivação da atividade científica. Esses elemen
tos, porém, para se incorporarem e preencherem funções dinâ
micas na cultura que os «importa», precisam se integrar em 
um sistema institucional, cuja criação depende de possibilidades 
internas de mudança cultural e social. Na fase atual de desen
volvimento das ciências no Brasil, é facilmente perceptível a 
conjugação de efeitos dos processos de difusão e de mudança 
sócio-cultural interna, e pode-se, por assim dizer, acompanhar 
pari-passu como a sociedade brasileira reage às transformações 
do mundo moderno e se aparelha para reconstruir, dentro dela, 
as bases da chamada «civilização científica». Através desse pro
cesso histórico-cultural se criam instituições novas, constituídas 
para desempenhar funções predeterminadas no campo da inves-
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tigação científica e para servir, especificamente, aos alvos cen
trais do conhecimento cientifico. Por isso, teremos que lhe de
votar alguma atenção, na medida em que ele atinge e reorganiza 
os objetivos das atividades de pesquisa dos etnólogos brasileiros.

Neste passo do artigo é preciso que se tenha em mente que 
não se deve confundir o nível alcançado pelas pesquisas etno
lógicas sobre agrupamentos indígenas brasileiros, a partir dos 
meados do século passado, com o estado contemporâneo das 
investigações etnológicas no Brasil. As referidas pesquisas foram 
realizadas por especialistas estrangeiros — Karl Friedrich, Phi- 
lipp von Martius, Karl von den Steinen, Henri Coudreau, Paul 
Ehrenreich, Max Schmidt, Theodor Koch-Grundberg, Fritz Krause, 
Antônio Colbacchini e, mais tarde, César Albisetti, Alfred Mé- 
traux, e tc .1” — e de modo algum traduzem as possibilidades 
intelectuais de autores brasileiros da época. Adiante, voltaremos 
a este assunto, para assinalar em que sentido tais pesquisas 
exerceram uma influência dinâmica na história da etnologia 
brasileira. Esclarecido esse ponto, também é indispensável dei
xar claro que, na presente discussão, pretendemos nos limitar 
aos aspectos fundamentais do tema, como sejam: a formação 
de meios de preparação e de adestramento de etnólogos; a 
emergência da organização financeira e institucional da pesquisa 
etnológica; a objetivação de ideais de investigação etnológica 
e sua projeção no labor intelectual dos etnólogos brasileiros: as 
tendências de diferenciação do público consumidor de publica
ções etnológicas.

O treinamento sistemático do pesquisador é a primeira con
dição, e a mais importante de todas, para a constituição e o 
contínuo aperfeiçoamento de padrões intelectuais definidos de 
investigação científica. Tal treinamento repousa no ensino uni
versitário, mas só se completa depois dele, nas experiências con
cretas de pesquisa. A esse respeito, o adestramento do etnólogo 
não parece menos demorado e complexo que o de qualquer 
outro especialista: o preparo geral, que fornece ao candidato 
certo domínio sobre seu campo e sobre matérias afins, deve ser 
seguido de um treinamento intensivo, de aprendizagem no setor

U* Sobre a cantribuiç3o degses e de outros autores a etnologia brasileira, Cf. 
Herbert Baldus, Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira, Comissão do IV Cente
nário da Cidade de São Paulo, 1954 (introdução e verbetes); Egon Schaden, “O 
Estudo da índio Brasileiro — Ontem e Hoje” , Revista de História, S3o Paulo, 1952, 
n. 12; Estêvão Pinto, A Antropologia Brasileira, Recife Editora Nordeste, 1952; Fer
nando de Azevedo, "A Antropalagia e & Sociologia nú Brasil” , As Ciências no Brasil, 
vai. II, p. 355-399; Arthur Ramos, Introdução ò Antropologia Brasileira, voL I, p. 
10-19; Estêvão Pinta, Os Indígenas do N ordeste, cap. II; uma bibliografia mais e.\- 
tensa paderá ser encontrada nessas fontes.
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das pesquisas, o qual desenvolverá suas capacidades de ajusta
mento aos papéis do investigador na etnologia. Com isso. o 
ensino universitário se torna a pedra de toque da formação cien
tifica do etnólogo e o elo fundamental da cadeia de influências, 
que podem dar menor ou maior relevo aos alvos teóricos da in
vestigação etnológica.

Ora, o ensino universitário das ciências sociais é recente, 
no Brasil e, mesmo nos centros onde ele se processa com 
relativa eficiência, são limitadas as possibilidades de preparo 
geral e de treinamento dos estudantes nas tarefas de pesquisa 
(de campo ou de reconstrução histórica). As dificuldades da 
etnologia são comparativamente maiores que as de outras dis
ciplinas, por causa da má organização do currículo, que é ob
soleto, e dos obstáculos inerentes à realização de pesquisas et
nológicas de campo. Não obstante, o jovem “etnólogo brasileiro 
têm oportunidade de receber um ensino sistemático e, graças 
à criação dos cursos de especialização ” I, de iniciar suas pes
quisas sob a orientação de algum professor mais experimentado. 
Isso permite simplificar e organizar a transmissão de ideais de 
trabalho na investigação etnológica pelo menos em um ponto: 
o da significação da pesquisa, tanto no plano empírico quanto 
no plano lógico, no labor intelectual do etnólogo. Isso conduz 
a um conjunto de polarizações que, por enquanto, se manifes
tam de forma negativa: evitar a mera acumulação de dados, 
nao conduzir as investigações para fenômenos ou problemas 
irrelevantes e, especialmente, não divorciar as pesquisas pelo 
"menos dos recursos e conhecimentos teóricos já acumulados pela 
etnologia.

Vê-se, portanto, que o ensino universitário está contribuindo 
para criar novas disposições de espírito diante das tarefas e dos 
objetivos do labor intelectual do etnólogo no Brasil. Conseguiu, 
mesmo, difundir uma constelação de aspirações e de ideais de 
trabalho que são altamente favoráveis a desenvolvimentos mais

‘so Tomem-se em consideração, por exemplo, as condições de formação da etnó
logo na universidade de Oxford (Cr. £. E. Evans-Pritchard, Social A nthropolosy, Lon
dres. C^lken <4 c f . n

Jl O ensino do etnografia e de antropologia, com outras disciplinas 1 orm -1
sociologia, a economia, etc., adquire padrões científicos com a instituição dai uni
versidades de São Paulo (ÍS34) e do Distrito Federal (I935). bem como com a 
fundaçao da Escola Livre de Sociologia e Política, em São Paulo (1Ô33). Sabre as 
• onsequencias da criação das universidades oo desenvolvimento das pesquisas etno- 
l ó i r l e g < - t  csne,.:. Imt i t : Fernando de Azevedo, "A Antropologia e a Sociologia no 
Brasil’’, op. ctt., p. 384s.

o  i-u-.zu de especialização eiti política, antropologia e sociologia foi Instituído, 
oisclalmeute, pela portaria n. W ,  de 15 de outubro dc FM7. Contudo, ele j i  existia 
na Escola de Sociologia e Política, sol> a forma de esiudob pós-graduados, associados
á obtenção do grau dc mestre eiti ctínctas sociais.
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fecundos, na combinação da pesquisa à elaboração teórica. Di
versas contribuições etnológicas, escritas para satisfazer as exi
gências da carreira universitária 1J1, comprovam que são poucos 
os especialistas que se contentam com a descrição pura e sim
ples da realidade. O esforço interpretativo, às vezes associado 
a ambições teóricas bem definidas, está quase sempre presente, 
em menor ou maior escala, nessas contribuições. Em conjunto, 
pois, é legítimo admitir que o ensino universitário está estimu
lando a emergência de um padrão de labor intelectual propria
mente científico na etnologia brasileira e auxiliando a alargar 
o âmbito das pretensões teóricas das investigações.

A segunda condição fundamental para a formação e o re
finamento contínuo de um padrão intelectual de investigação 
etnológica consiste na organização institucional da pesquisa, nos 
diferentes setores em que elas se possam desdobrar. O exemplo 
fornecido pela Inglaterra é o mais oportuno. Em menos de meio 
século se acumularam conhecimentos etnológicos, obtidos por meio 
da pesquisa de campo e de reconstrução histórica, sobre áreas 
geográfica, cultural e socialmente diversas, constituíram-se equi
pes de investigadores com objetivos científicos definidos, e sur
giram tendências construtivas tanto nas esferas da sistematização 
teórica, quanto nas da reflexão prática. 1=4 Os estímulos econô
micos, políticos e administrativos, que operam na sociedade bra
sileira são, obviamente, diferentes dos que levaram os ingleses 
a dar certa expansão e continuidade às pesquisas etnológicas. 
Contudo, nem por isso tais estímulos são menos ativos no Brasil, 
guardadas as proporções. O problema do índio já se colocara 
com clareza na época das lutas pela independência do Brasil e 
da organização político-administrativa do Império, o mesmo ocor
rendo com o problema do negro, intimamente associado às con
sequências econômicas e sociais do regime escravocrata, e com 
o problema nacional, que sempre foi concebido pelas elites diri
gentes em termos das contradições étnicas da sociedade brasi
leira. Depois disso, o desenvolvimento das regiões meridionais 
levantaram novos problemas, ligados com a assimilação de imi
grantes, com o deslocamento de populações internas e com a

13’ Veia-se, especlalmente. Antônio Cândido, "In íormação sabre  a Sociologia em 
SSo Pau la" ,  O Estado de São Paulo, 25 de janeiro de 1954, caderno V, no qual 
são mencionados os principais t raba lhos  apresentados como teses de mestre ou de 
doutoramento ã Universidade de São Paulo e à Escola de Sociologia e Política, tanto 
no campo da etnologia brasileira ,  quanto no da antropologia e da sociologia.

11* Tendo-se em vista,  naturalm ente ,  os desenvolvimentos recentes,  inspirados pelo 
funcionalismo. Sob outros aspectos, é óbvio que havia uma longa tradição dos estudos 
etnológicos na Inglaterra.
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industrialização. Em virtude desses estímulos, a pesquisa etno
lógica foi sendo transferida, lentamente, da área das atividades 
conspícuas, para a arena em que se colocam os grandes temas 
nacionais e a discussão dos problemas brasileiros. O melhor 
exemplo a respeito dos efeitos desse processo é o que nos ofe
rece o Serviço de Proteção aos índios no qual a pesquisa et
nológica encontrou amparo financeiro regular e é realizada, atual
mente, tendo em vista objetivos empíricos, teóricos e práticos.

É óbvio que um país como o Brasil não pode desviar 
grandes somas de dinheiro das inversões economicamente pro
dutivas. Todo o sistema científico brasileiro se ressente de limi
tações surgidas nesta esfera. Todavia, tendo-se em mente a 
situação econômica do país, o Brasil já possui uma organização 
institucional da pesquisa etnológica que está, sob muitos aspec
tos, acima de suas possibilidades financeiras. É preciso insistir 
neste ponto, porque o financiamento da pesquisa científica re
presenta a condição essencial da continuidade e eficiência das 
investigações. Se é verdade que não dispomos de uma organi
zação institucional suficientemente complexa e plástica para aten
der à multiplicidade de projetos de pesquisa, imposta pelas di
ferenciações regionais, parece evidente que, em compensação, 
contamos com o elevado número de instituições que concorrem, 
aqui e ali, para o amparo e fomento das atividades de pesquisa, 
de formação de coleções etnográficas, de divulgação de obras 
etnológicas, etc. ,4‘ Tais instituições, inclusive as governamentais, 
estão longe de poderem manter equipes numerosas de investi
gadores, de suportar financeiramente projetos ambiciosos de tra
balho e de aproveitar adequadamente a mão-de-obra formada 
pelas universidades. Mas são eficientes no amparo de pesquisas 
custosas e de projetos individuais de investigação, na subvenção 
parcial de atividades de pesquisa e, às vezes, na divulgação dos 
resultados das investigações. O que merece relevo, porém, é o 
que elas próprias significam, como ponto de partida de uma 
situação mais promissora.

Em síntese, a atual organização da pesquisa etnológica no 
Brasil apresenta diversas insuficiências, tanto no plano finan
ceiro, quanto no plano da institucionalização das atividades dos 
pesquisadores, na medida em que se revela inconsciente com os

125 Sobre a organi2ação, os fins e os serviços do museu ou de pesquisas etno
lógicas do Serviço de Proteção aos fndlos, veia-se S .P .f.  edição oficial. Rio de 
Janeira, T<353.

120 Sobre as instituiçfles que prestam serviços na área da pesquisa etnológica, 
cf. L. A. Costa Pinto e Êdison Carneiro,  A s Ciências Sociais no B rasil. Rto de Ja
neiro, Companhia Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 1955.
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fins de projetos que envolvam equipes numerosas de especia
listas e planos complexos de investigação. Por isso, existem pou
cas possibilidades para que as pesquisas contribuam, por si mes
mas, para alargar o âmbito e os propósitos teóricos dos projetos 
de investigação, atualmente realizáveis na etnologia brasileira. 
Graças ao ensino universitário, entretanto, estabeleceu-se uma 
vinculação entre a pesquisa e o padrão intelectual de labor etno
lógico, que é bastante fecunda, no presente estado de financia
mento e de organização das investigações etnológicas. O amparo 
e o estímulo a realizações pessoais permite consolidar o padrão 
de trabalho alcançado mediante a influência do ensino univer
sitário, contribuindo assim para pôr a própria pesquisa a ser
viço das preocupações e dos alvos teóricos, que são reconhecidos 
como relevantes pelos etnólogos brasileiros das novas gerações.

A investigação científica, como toda atividade humana, de
pende naturaimente de fatores dinâmicos internos, que orientem 
subjetivamente o ajustamento dos investigadores ao seu mundo 
social restrito. Sem dúvida, certas normas e ideais do trabalho 
científico são universais e deles compartilham, de uma forma ou 
de outra, todos os que se devotam profissionalmente a qualquer 
uma das modalidades do labor científico. Contudo, tais normas 
e ideais operam através de condições de trabalho que são variá
veis de um país para outro, assumindo especial importância o 
clima dominante da produção científica em cada especialidade 
e os valores que motivam, através dele, o comportamento dos 
investigadores. É claro que ainda é cedo para se falar em clima 
de produção científica na etnologia brasileira. Pode-se notar, 
porém, certas tendências de ajustamentos dos etnólogos brasi
leiros às suas situações de trabalho, as quais indicam, indireta
mente, que espécie de valores intervêm na delimitação do hori
zonte intelectual daqueles especialistas.

Ao ensino universitário das ciências sociais cabe um papel 
ativíssimo na seleção e objetivação de ideais de trabalho aplicá
veis às condições da investigação etnológica no Brasil. É preciso 
que se diga que esse papel é menos importante pelo que supõe 
quanto à transferência de conhecimentos etnológicos da Europa 
e dos Estados Unidos para o Brasil, que pelo que significa 
quanto à forma de compreensão da natureza e dos recursos da 
etnologia como disciplina científica. Com exceção de Radcliffe- 
Brown, os professores que desempenharam alguma influência no 
ensino da etnologia no Brasil, como Herbert Baldus, Emílio 
Willems, Claude Lévi-Strauss, Kalervo Oberg, Arthur Ramos e
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Roger Bastidc (nos limites em que a sociologia entra em con
fluência com a etnologia, no estudo das culturas africanas), as
sumiram uma atitude eclética diante das teorias etnológicas e 
de seus fundamentos metodológicos.

Tomemos como ponto de referência antigos cursos de Lévi- 
Strauss e de Herbert Baldus: o primeiro dava grande atenção 
às possibilidades teóricas de descrição das comunidades huma
nas e às diretrizes metodológicas em que elas repousavam, pro
curando descobrir em que consistia a contribuição positiva e as 
limitações de cada uma delas o segundo, como antigo aluno 
de Thurnwald, nunca defendeu intransigentemente o funcionalis
mo, esforçando-se, ao contrário, para pôr em evidência as van
tagens e as desvantagens de outras orientações metodológicas, 
como a «concentrista» e a «difusionista», no estudo de comuni
dades indígenas brasileiras. 1,a Essas disposições didáticas pos
suíam, é óbvio, um sentido crítico e favoreciam, por isso, a 
criação de ambições teóricas e metodológicas integrativas nos 
jovens estudiosos de etnologia. Possibilidades da descrição etno
lógica da realidade deixavam de ser vistas com a intransigência 
dos componentes de «escolas», para serem apreciadas em sua 
justa significação, como instrumentos de trabalho e como alvos 
positivos da investigação de campo ou histórica.

As preocupações e as contribuições dos etnólogos estran
geiros, que realizaram expedições no Brasil a partir dos meados 
do século passado, encontraram ambiente intelectual propício 
para serem incorporadas de maneira crítica às ambições cienti
ficas dos modernos etnólogos brasileiros. Tornou-se evidente que 
elas criavam modelos de trabalho, altamente apreciáveis nalguns

m  CE Professor Lévl-Strauss,  Sociologia Qénérale —  M éthodologie Sociale, edição 
mimeografada de resumos de cursos.  Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, s. d.

Em cursos proiessados na Escola de Sociologia e Politica, em particular nos 
debates t ravados nos Sem inários de E tnologia  Brasileira. Idéias e materiais  apresen
tadas dessa forma foram aproveitados cm artigos publicados principalmente na re
vista Sociologia  (cl.  Herbert Baldus; “ Difusionismo, Concentrismo e Funcionalismo",  
Sociologia, 1941, vol, 111, n. 2, p. 128-140; "Comunicação e Comércio entre os índios
do Brasil" ,  Sociologia, 1944, vcl. Vi, n. 3, p, 237-249; "Aquisição do Sustento entre 
os Índias do Brasit" ,  Sociologia, 1948, vol. X, n. 4, p, 283-302; "A Alimentação dos 
índios do Brasil” , Sociologia, 1950, vol. XII, n. 1, p. 44-58; "Bebidas e Narcóticos 
dos índios do Brasil” , Sociologia, 1950, vol. XII, n. 2, p. 161-169; cf. também: “ Ins
truções Gerais p a ra  Pesquisas Etnográlicas entre os Irdios do Brasil” , Revista  do 
A rquivo M unicipal, São Paulo, 1940, vol. LXIV, p. 253-272; "Possibilidades de Pes
quisas E tnográlicas  entre os índios do Brasil" ,  A cta A m ericana, 1945, vol. 111, n. 4,
p. 51-54). Seria importante mencionar, ainda, que a sistematização da biblícgrafia 
etnológica, relativa aos Índios do Brasil,  [oi feita por Herbert Baldus tendo em vista 
as necessidades dos seus alunos nos referidos cursas ;  dos trabalhos dal resultantes 
seria preciso ressal tar:  Fontes Primárias para o Estudo dos índios do Brasil Quinhen
tis ta , instituto de Administração da Universidade de São Paulo, 1948, publicação n. 28; 
e A B ibliografia  Critica da E tnologia B rasileira  (op . c it .) ,  obra paciente, meticulosa 
e ie  grande signilicação didática, pois coloca ao alcance dos estudiosas, de modo
ordenado e critico, indicações a respeito de 1.785 contribuições sobre populações in
dígenas brasi leiras.
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pontos: valorização da pesquisa de campo, importância atribuí
da à descrição sistemática da realidade observada pelo sujeito- 
investigador (na qual foram atingidos níveis ideais na descrição 
de certos aspectos da cultura, como dos implementos e artefatos 
materiais, da mitologia, de aspectos da vida econômica ou da 
estrutura social, etc.), constituição de coleções etnográficas e 
análise comparativa de situações tribais diferentes. Mas também 
se patentearam as conseqiiências negativas de interpretações 
unilaterais, que procuravam no estudo dos indígenas brasileiros 
esclarecimentos que ele não poderia fornecer, a propósito de 
estados anteriores da Humanidade, por exemplo, e as insuficiên
cias de todo trabalho de investigação etnológica que não re
pousar em fundamentos metodológicos bastante sólidos. A esse 
respeito, a seguinte explanação de Egon Schaden traduz, com 
vigor, como o moderno etnólogo brasileiro reage a essa riquís
sima herança intelectual: «Encontramo-nos, portanto, num ponto 
em que já não se encaram as culturas aborígines através do 
prisma de teorias unilaterais. Todo meio de conhecimento com 
base metodológica racional poderá integrar a síntese que, pela 
multiplicidade das perspectivas teóricas judiciosamente coorde
nadas, seja capaz de proporcionar a visão do que é certo e 
verdadeiro. Se a etnologia moderna desenvolver e firmar essa 
síntese, sem perder-se em estéril ecletismo, ela nos permitirá 
discernir o aborígine brasileiro tal qual ele se apresenta na 
realidade».13S

Por fim, é preciso considerar as influências exercidas pelo 
poder do exemplo e da competição. Embora ainda não exista 
um padrão definido de «carreira», entre os etnólogos brasileiros, 
os que são bem sucedidos, em suas atividades de pesquisa ou 
de sistematização dos dados, impõem aos outros certos míni
mos de realização. Sob esse aspecto, avultam a figura e a con
tribuição de Curt Nimuendajú, o primeiro investigador que fez 
uma carreira etnológica no Brasil, e de cujos trabalhos já se 
disse que «inauguram nova fase no desenvolvimento da etnolo
gia brasileira». 130 A infatigável dedicação ao índio, a devoção 
aos estudos etnológicos, o paciente esforço de auto-aperfeiçoa- 
mento científico, os recursos de pesquisador e a capacidade de 
comunicação com o indígena, a visão de conjunto dos proble-

120 Egon Schaden, O Estudo do índio Brasileiro» op. cit., p. 399.
150 Sobre Curt Nimuendajú, consulte-se: Herbert Baldus, B ibliografia  Critica da

Etnolôgia B rasileira , p. 16, t  "Curt Nimuendajú, 1883-1945", Am erican A nthropolog isl, 
abril-junho de 1946, vo1. 48, n. 2, p, 238-243; Egon Schaden, "Curt Nimuendajú",  
Anales dei Institu to  de E tnologia A m ericana , Mendoza, Universidad de Cuyo, 1946, 
tomo VII, p. J93-195; Nunes Pereira ,  Curt N im uendajú (S ín tese  de uma vida e de 
unta obra), Belém do Pará ,  1946. A citação acima é de Herbert  Baldus.
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mas da etnologia brasileira, a conjugação de interesses cientí
ficos e fins práticos fazem dele um investigador-modelo, cujo 
exemplo compele os demais a aceitarem e a defenderem uma 
noção tão complexa quão elevada das tarefas e dos deveres 
do etnólogo brasileiro. Apesar das limitações empíricas e teóri
cas inegáveis de sua obra, deve-se à sua influência um novo 
estilo de trabalho etnológico, baseado na permanência prolon
gada nas comunidades investigadas, no uso das linguagens na
tivas como meio de comunicação e na compreensão da interde
pendência fundamental dos componentes da personalidade, da 
cultura e da sociedade, bem como um padrão preciso de des
crição monográfica.

Existem, portanto, influências convergentes, que tendem a 
projetar ou a redefinir centros de interesse teórico no horizonte 
intelectual dos etnólogos brasileiros. Esses centros de interesse 
teórico ainda são,- presentemente, confinados pelas fronteiras em
píricas das investigações monográficas. Mas eles já são suficien
temente claros para compelirem os especialistas a tomar cons
ciência dos problemas teóricos, inerentes a qualquer pesquisa 
de campo ou de reconstrução histórica, e a fazer a critica dos 
principais recursos metodológicos da etnologia, que permitam 
resolvê-los. Com a acumulação dos resultados das investigações 
empírico-indutivas, será inevitável o aparecimento de problemas 
teóricos mais complexos e a realização de análises etnológicas 
de escopo especificamente teórico.111 Por aqui se vê que o pa
drão de labor etnológico emergente contém, dentro de si, tendên
cias dinâmicas suficientemente fortes para conduzir a novos es
quemas de combinação da sistematização teórica às investigações 
empírico-indutivas.

Por fim, nenhuma disciplina científica prescinde da racio
nalização dos meios de comunicação dos especialistas entre si 
ou da divulgação dos conhecimentos obtidos em círculos inte
lectuais mais vastos. Semelhante divulgação confere às diversas 
disciplinas a possibilidade de contribuírem para a construção 
do sistema científico de concepção do mundo, para a renovação 
dos fins e dos meios da educação e para a solução dos proble
mas técnicos, econômicos e humanos da civilização moderna.

131 Sobre as áreas nas quais estão surgindo problemas que Impõem novas ten ta 
tivas de sistematização teórica, cf. Egon Schaden, "Problemas Fundamentais e Estado 
Atual das Pesquisas sobre os índios do Brasil" ,  "Symposium Etno-saciológico sobre 
Comunidades Humanas no Brasil” , Anais do X X X I  Congresso Internacional de Ameri- 
cantstas, São Paulo,  1955, p. 297-31 í.

1,1 Dispensamo-nos de apresentar  uma bibliografia sobre os principais trabalhos 
que procuram analisar a ciência como fenômeno cultural e social, pois isso fugiria 
aos propósitos de nosso estudo.
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É preciso mencionar esse fato porque os recursos financeiros é 
os pontos de apoio institucionais das pesquisas científicas de
pendem diretamente da importância que cada disciplina cientí
fica alcança naqueles três níveis. Por causa das funções limita
díssimas que as ciências sociais conseguem preencher em cada 
um deles ou em conjunto, elas desfrutam de pouca considera
ção pública no mundo moderno. Não se poderia esperar que as 
coisas se passassem de modo diferente no. Brasil, em particular 
com referência à etnologia.

Não obstante, as instituições que concorrem para o ensino 
ou para a realização de pesquisas no campo da etnologia man
têm publicações periódicas, que estabelecem alguma comunica
ção entre especialistas localizados em diferentes regiões do país. 
Atualmente, as principais publicações são editadas em São Pau
lo: a revista Sociologia, dirigida por Oracy Nogueira e Donald 
Pierson, e patrocinada pela Escola de Sociologia e Política — a 
qual devota uma seção regular à etnologia; a Revista do Museu 
Paulista, em sua nova série, dirigida por Herbert Baldus — que 
é uma publicação exclusivamente etnológica; e a Revista de An
tropologia, subvencionada privadamente por Egon Schaden, que 
é seu diretor e professor de antropologia da Universidade de 
São Paulo. Em comparação com as dificuldades do passado, 
parecem enormes as facilidades editoriais do presente. Em São 
Paulo, por exemplo, não só a Universidade de São Paulo patro
cina a edição de contribuições etnológicas, sob a forma de bole
tins **', como as editoras particulares dão crescente acolhida a 
obras que pareçam contar com boas perspectivas de venda. Con
tudo, é nesta esfera que a mudança foi mais lenta e contribuiu 
menos para consolidar as tendências do desenvolvimento da et
nologia brasileira. De um lado, as editoras tendem a evitar todas 
as contribuições que parecem «muito especializadas» ou «difí
ceis» para o público leigo. De outro, raramente os especialistas 
qualificados encontram oportunidades para preparar livros didá
ticos ou de textos.

As limitações fundamentais se erguem, porém, nas condições 
dominantes de comunicação dos especialistas entre si e na rela
tiva indiferenciação do público intelectual consumidor. Entre os

. '**, Só na Faculdade de Filosofia,  Clinclas e Letras da Universidade de Sâo Paulo, 
a cadeira de Antropologia concorre com t r í s ,  a de Sociologia I com quatro  e a 
cadeira de Etnografia  e Língua Tupl-Guoranl com trinta boletins de Interesse etno
gráfico ou , etnológico. Está  no prelo o Boletim n. f da Cadeira de Sociologia II, 
de autoria de Frank Goldman e Aziz SirnSo, que é um estudo de comunidade (I ta - 
nftaém : Contribuição ao E studo  Sociológica do Desenvoívrnrenfo Econôm ico e Social 
de uma comunidade litorânea).
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etnólogos, como entre outros especialistas no campo das ciên
cias sociais, prevalecem padrões de trabalho que acentuam o 
isolamento do investigador individual. O interesse pelo que os 
colegas fazem é diminuto, o que cria um ambiente intelectual 
pouco propício à conjugação de esforços nas pesquisas ou à 
realização de tentativas complexas de sistematização teórica. 
Quanto às relações com o público leigo, a condição desfavorável 
mais importante diz respeito à incapacidade dos círculos inte
lectuais em aproveitarem pronta e fecundamente os conhecimen
tos descobertos pelas modernas investigações etnológicas. Parece 
que a passagem do antigo tipo de análise, em que a interpre
tação etnológica era explorada de forma universalmente acessí
vel, para o novo padrão de análise etnológica positiva, foi de
masiado rápida. Não houve tempo para que ocorresse uma 
diferenciação do público leigo suficientemente profunda para que 
se constituíssem círculos intelectuais capazes de dar um destino 
conveniente às contribuições dos etnólogos. Embora as publica
ções etnológicas encontrem algum público, ,por causa da curiosi
dade pelo «índio», pelo «folclore negro», pelos «assuntos brasi
leiros», etc., as tendências à reelaboraçãq intelectual das desco
bertas dos etnólogos são quase nulas. Mesmo contribuições cujo 
sentido supra-etnológico seja evidente — para a interpretação 
histórica do passado ou para o conhecimento do presente — 
permanecem inaproveitadas ou sofrem severas restrições, o que 
demonstra o apego de larga parte do público leigo pelos modos 
pré-científicos de concepção do mundo.

Eis por que alguns progressos foram conseguidos. Mas eles 
são ainda insuficientes para estimular o padrão de trabalho in
telectual inerente à investigação etnológica de caráter rigorosa
mente científico. Nem se formou um público orgânico, resultante 
da comunicação dos especialistas entre si e com novas gerações 
de estudantes. Nem o público leigo sofreu modificações que com
portem relações construtivas contínuas com os círculos brasileiros 
de produção etnológica. Em consequência, são diminutas as pos
sibilidades de promover maior integração nas atividades de pes
quisa, principalmente tendo em vista os problemas teóricos que 
resultam da acumulação de conhecimentos empíricos, e são pou
co compensadores os influxos do público leigo, mesmo nos se
tores mais interessados, em benefício das investigações etnológicas.

A discussão dos quatro aspectos fundamentais, do tema que 
nos cabia examinar, deixa bastante claro que as transformações 
sofridas pela etnologia brasileira, no último quartel do século,
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tendem a produzir o mesmo efeito. Este consiste na formação 
e consolidação de um padrão intelectual de labor etnológico de 
natureza estritamente científica. Graças a isso, a investigação 
etnológica no Brasil passou por dois desenvolvimentos concomi
tantes: 1) a tendência a focalizar, com rigor e a precisão pos
síveis, os objetivos empíricos das pesquisas, e a escolher as téc
nicas ou os métodos de investigação adequados para atingi-los; 
2) a tendência a orientar as investigações pelo menos até os 
problemas teóricos fundamentais para a descrição e interpreta
ção dos fenômenos investigados. O fato de as duas tendências 
se associarem e se condicionarem apresenta a maior importância, 
pois aí se encontram as principais garantias da fundamentação 
empírica das elaborações interpretativas e de que os próximos 
desenvolvimentos da etnologia brasileira não se farão às custas 
nem do trabalho de pesquisa nem do trabalho de sistematização 
teórica. Várias contribuições recentes justificam o cabimento desta 
interpretação como se verá adiante.

O novo padrão intelectual de labor etnológico conduz à uti
lização sistemática, com sucesso naturalmente variável de um 
investigador a outro, das técnicas científicas de construção da 
inferência indutiva — tanto na manipulação de conexões e de 
relações explicativas, quanto na exploração dos procedimentos 
de abstração e de generalização. Algumas limitações surgem aqui 
e ali, seja por causa de defeitos de planejamento e de realiza
ção das pesquisas, seja em virtude da pobreza dos alvos teóricos 
visados ou da insuficiente elaboração interpretativa das instân
cias relevantes para a descrição ou para a explicação dos fenô
menos investigados. Limitações dessa espécie exigem críticas me
todológicas, as quais caem na esfera da etnologia geral e fogem, 
por isso, dos propósitos do presente artigo.

4. Focos de interesses na elaboraçao teórica

Entre os vários critérios que permitem apreciar a consistência 
e o grau de maturidade de uma disciplina científica qualquer, 
em determinado país ou em dada época, salienta-se o que indaga 
a respeito do alcance teórico das investigações. O que carac
teriza a marcha do pensamento científico não é a simples reali
zação de pesquisas, nem certos atributos ou condições delas, 
como a habilidade em conduzi-las, os recursos materiais ou hu
manos postos à sua disposição, as possibilidades de repeti-las,

140



etc. É verdadeiro que a pesquisa ocupa um paper primordial na 
ciência, sendo por assim dizer a própria conditio sine qua non 
do conhecimento científico. Mas a pesquisa constitui um meio, 
não um fim em si mesmo. A pesquisa pela pesquisa é tão abo
minável quanto o pensamento puramente especulativo.. . A ciên
cia visa a explicar a realidade, o que confere um fim à pesquisa 
e dá pleno sentido às atividades intelectuais dos cientistas. Por 
isso, seria legítimo indagar se as investigações, empreendidas 
presentemente pelos etnólogos brasileiros, contribuem para a ex
plicação dos fenômenos investigados e de que modo isso ocorre. 
Talvez seja prematuro ou arriscado aventurar-se alguém à dis
cussão de semelhante tema, no estado atual da etnologia brasi
leira. Todavia, nenhum outro critério completaria tão bem o qua
dro que procuramos traçar nas duas partes anteriores deste ar
tigo, o que nos obriga a aceitar uma responsabilidade quase 
acima do nosso poder de imaginação.

A etnologia estuda o condicionamento, as orientações e os 
efeitos supra-individuais do comportamento humano, que só po
dem ser descritos e interpretados mediante a consideração de 
fatores ou de processos que operam em algum ou em vários 
níveis da cultura. Por isso, o caráter etnológico de uma investi
gação não repousa no grau de abstração das explanações nem 
no recurso sistemático ao método comparativo, como pensam os 
que ainda hoje mantêm a velha distinção entre «etnologia» e 
«etnografia», mas no modo de conceber e de tratar o objeto 
da análise. Além das construções que visam a seleção e a orde
nação dos conceitos etnológicos fundamentais em uma termino
logia precisa, a formulação de uma teoria geral da investigação 
etnológica e a sistematização das principais descobertas etnoló
gicas, feitas em diferentes áreas geográficas ou atinentes a di
versas unidades de investigação, caem no campo específico da 
etnologia as investigações inspiradas por propósitos explicativos 
precisos, quer eles sejam cu não evidenciados teoricamente e 
quer eles conduzam ou não a explanações que transcendem ao 
universo empírico focalizado. Muito mais importante que estas 
duas circunstâncias parece ser a realização alcançada pelo sujeito- 
investigador em face dos dois tipos de explanação, fundamental
mente ligados às tarefas de reconstrução e de explicação de tota
lidades culturais ou de situações de existência.

Quando o investigador, se propõe pura e simplesmente des
crever uma totalidade cultural, uma situação de existência ou 
os efeitos de determinado processo em dadas condições histórico-
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culturais, sua realização deve ser avaliada em termos dos fins 
da explanação descritiva. "* Ela se baseia principalmente nas 
instancias e evidências obtidas de modo imediato pela pesquisa 
de campo ou pela pesquisa de reconstrução histórica. Devido ao 
fato de que ao etnólogo não interessa a «reprodução» da reali
dade, mas a sua reconstrução, tendo em vista os aspectos dela 
que sejam relevantes ou significativos para a etnologia, a «des
crição» jamais chega a ser uma mera acumulação de dados. A 
ela é inerente um paciente e complexo esforço de elaboração in- 
terpretativa, que exige a exploração sistemática na análise indu
tiva, através dos métodos usuais de interpretação etnológica. 
Assim, a unidade reconstruída constitui uma construção sintética, 
que retém os aspectos essenciais da realidade, e oferece uma 
explicação positiva dos efeitos estáticos e dinâmicos dos fatores 
ou dos processos considerados, dentro dos limites restritos do 
universo empírico investigado. Quando o investigador pretende 
explorar os resultados de uma investigação ou os conhecimentos 
previamente adquiridos sobre uma unidade de investigação, para 
1) explicar os fatores e os processos responsáveis pela dinâmica 
interna de um sistema cultural concreto (em estado de equilíbrio 
instável ou de mudança), 2) caracterizar a totalidade cultural 
considerada, como se fosse um espécime típico, 3) conhecer a 
natureza, a função e os efeitos de uma instituição, de um pro
cesso ou de um grupo de instituições e de processos, a sua 
realização deve ser apreciada em termos da explanação inter- 
pretativa. 115 Por causa dos pressupostos da análise, da natureza

O * mo descrição adquiriu, nas ciências experimentais (especlalmente na Físi
ca) e na Matemática, uma conotação que não cabe às ciências de observação e às  
explicaçóes obtidas pela indução quali tativa. Tendo-se em vista as diferentes possi
bilidades de fundamentação empinco-indutlva  da explicação etnológica, pode-se dis
tinguir a explanação descritiva da explanação in terpreta tlva  de modo a conslderar-sei 
a) a explanação descritiva cama a modalidade de explicação etnológica na qual a ma- 
ninni"/-«« a .  fr. 6n Mas 1‘ autivas se subordina,  empiricamente, aos limites de maní- 
estacão dn feníimenn observado e, m terpreta tlvamente,  à reconstrução da totalidade 

constituída pelo segmento ou pelo sistema cultural investigado; b ) a explanação in
i ' r p r i t  tiva como a modalidade de explicação etnológica que toma por objeto a 
n ternrefar3n  da na ture2a e efeitos de processos culturais nos limites de sistema 

soc li-u  iltn a  s concretos, Ou a construção dc inferências Inautivas baseadas no t ra ta 
mento analítico de t ipos ou na abstração de caracteres  elementares,  comuns ou gerais, 
dos fenómenos analisados. O que Importa,  nessa distinção, é a possibilidade de Situar 
a eynileaeao «►nológica nos dois níveis fundamentais de abstração em que ela opera, 
na  anál se Indutiva, e a demonstração pragm ática  de que a "descrição '’ e a “ inter
p re tação ” são inseparáveis, em graus diversos,  de qualquer forma de aplicação da 
explicação i tnológica  Por isso, na explanação descritiva, o etnólogo precisa recorrer 
jnn jjiótoe n* etnológicos de interpretação, pa ra  fins reconstrutivos; e na explanação 
interpretatlva,  ele precisa recorrer aos resultados da reconstrução, para fins l o ' r r -  
pretatlvos. Essa distinção foi utilizada em traba lho de investigação do autor i r t  
r lo res tan  Fernandes,  u w iu i  uu u t ierra na Sociedcete Tupitium bó, São Paulo,
Ed. Museu Paulis ta , 1952, pa ssim , especialmente a discussão a» problema na  Intro
dução). e encontra íu.iuauicni.aa ujgicoa na natureza inclusiva da explicação cienti
fica (Cf. esn A Wolf. T ex tb o o k  or Lontc  l.nndr>* r*.»«.*- Alien .4 JivHn. a» eü. 
1938, e P. Gardiner, The N ature  o f H istorical Explanation . Oxford University P re ss '  
1952, esp. parte  1) 1

,M Conforme referência da nota anterior.
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das evidências ou das bases empíricas mais amplas, as infe
rências estabelecidas podem ser generalizadas, dando origem a 
explicações universalmente válidas: a) nos limites do sistema 
cultural concreto; b) através de elaborações tipológicas com pro
pósitos conceptuais de caracterização ou classificatórios; c) me
diante a delimitação ou na verificação de conceitos, por meios 
empíricos, e a construção de teorias que tomam por objeto gru
pos particulares de fenômenos. Da eficiência do sujeito-investi
gador no terreno teórico em que se empenhar passa a depender 
o caráter de sua contribuição empírico-indutiva à etnologia e, 
especialmente, a rapidez com que ela poderá ser incorporada ao 
corpus teórico desta disciplina.

Os dois tipos de explanação contribuem de forma diferente 
para o progresso teórico da etnologia. O primeiro cria proble
mas capitais na esfera da pesquisa e produz grande interesse 
pelo exame crítico dos meios de investigação e de reconstrução 
da realidade, dominados pelos etnólogos. O segundo levanta as 
questões teóricas, de cuja solução depende o amadurecimento da 
etnologia como ciência. Além disso, ambos concorrem para a 
acumulação e a sistematização de conhecimentos positivos, única 
via de crescimento de uma disciplina empírico-indutiva. As difi
culdades que apresentam, por sua vez, só erguem barreiras insu
peráveis no que concerne às aptidões ou à vocação do especia
lista, como investigador. Daí a possibilidade de se originarem 
igualmente, embora em proporções desiguais em centros novos 
e pouco desenvolvidos de investigação etnológica (como o de
monstram, aliás, os exemplos da índia, da China, do México, do 
Brasil e de outros países, que recentemente conheceram uma fase 
de renovação científica dos estudos etnológicos).

No estado atual da etnologia brasileira prevalece a tendên
cia à exploração do primeiro tipo de explanação. A combinação 
de teoria e pesquisa que ele envolve é encarada como uma de
monstração satisfatória de capacidade científica e é apontada, 
mesmo por alguns professores estrangeiros, como o alvo essen
cial da investigação etnológica. Tendo-se em vista a situação 
peculiar do Brasil, como campo para as pesquisas etnológicas, 
isso se torna verdadeiro, mas por outras razões. Há certa ur
gência em intensificar os trabalhos desse gênero, porque se sabe 
que as oportunidades perdidas no presente são irremediáveis. A 
transformação do cenário é rápida, e muitas situações terão que 
ser descritas agora, ou nunca o serão, o mesmo se podendo 
dizer sobre a análise dos problemas que elas colocam à investi
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gação etnológica. Tais razões valem tanto para os estudos sobre 
as culturas indígenas, quanto para os que focalizam as sobrevi
vências africanas, as culturas campesinas, as relações raciais, os 
efeitos da industrialização e da urbanização, etc. Isso faz com 
que se processe, de outro lado, uma seleção quase espontânea 
dos focos centrais de interesse teórico, expondo os problemas 
de mudança cultural no primeiro plano das preocupações domi
nantes nos círculos etnológicos.

Contudo, não foi só a mudança cultural que se impôs à in
vestigação etnológica como um foco de interesses teóricos, pri- 
mariamente reconhecido de forma empírica. A gênese de outros 
temas fundamentais da etnologia brasileira é similar. Assim, o 
segundo foco de interesses teóricos, pela ordem de importância 
das contribuições, é o que diz respeito ao estudo do xamanismo, 
da magia, da religião e da mitologia. Esses aspectos da cultura 
sao muito elaborados no seio das populações indígenas e no 
das populações afro-brasileiras, oferecendo com freqüência uma 
boa perspectiva para compreender as reações de tais culturas a 
influências modificadoras externas. Eles se impuseram à consi
deração dos pesquisadores como uma espécie de conseqüência 
inelutável do seu ajustamento intelectual às situações de pes
quisas. Apenas no terceiro foco de interesses teóricos, que con
siste no estudo da organização social, é possível perceber in
fluxos «acadêmicos», que concorrem ainda assim com os estímulos 
ja mencionados. Nas páginas seguintes, procuraremos dar um 
balanço resumido dos resultados mais relevantes, alcançados pelo 
desenvolvimento das investigações nesses três focos de interesses 
teóricos, observando as distinções metodológicas apontadas acima.

As principais unidades de investigação, nos estudos de mu
dança cultural têm sido selecionadas nas culturas indígenas, 
nas culturas afro-brasileiras, nas culturas campesinas e nas cul- 
luras transplantadas pelos imigrantes. Embora prevaleça a ten
dência a dar maior relevo à descrição de mecanismos e de pro
cessos aculturativos, os problemas específicos de cada uma dessas 
unidades de investigação conduziram, naturalmente, à análise de

RnKrr. d Mbilrgrafia  exis tente a respeito  da mudança cultural e, especialmente, 
sobre  as p o s s i b i l i d . de investigação nessa á rea ,  cl. Donald Pierson e Mário Wagner 
Vieira da Cunha, "Pesquisa  e Possibilidades de Pesquisa no Brasil  (com especial re
ferencia á ’cultura '  e mudança c u l tu ra l ' ) “ . Sociologia, 1947 vol. IX. n. 3 e 4 e 
1948, vol. X, n. 1 . Veja-se também A. Uuerreiro Kamos e E. da Silva Garcia ,  N o
tic ia  sobre as ocsoulsn*  a os E studos Sociológicos no B rasil (1940-1949) (com  espe
cial referencia a m igrações, contatos de raça, '" io n iza çã o  c assuntos correla tes) n lo  
de Janeira, Conselho de Imigração e Colonização, s. o,
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outros aspectos da dinâmica cultural e, mesmo, de mecanismos 
e de processos que operam na esfera da personalidade, da orga
nização social e de sistemas regionais de acomodação interétnica.

A investigação da mudança cultural em comunidades indí
genas se defronta com certas dificuldades teóricas, criadas pelo 
número de variáveis que intervêm de forma própria em cada 
uma das culturas ou que produzem efeitos diferentes, conforme 
as condições regionais de contato dos indígenas com outras po
pulações brasileiras. Desde os estudos de Herbert Baldus em 
que são comparadas as reações dos antigos Tupi e dos Kain- 
gang, Bororo, Karajá e Tapirapé contemporâneos, se evidencia
ram: 1) que as diferenças tribais constituem fatores ativos na 
motivação de atitudes favoráveis ou desfavoráveis diante do 
branco e da civilização; 2) que o intercâmbio cultural se pro
cessa de modo desigual, pois os brancos só aceitam elementos 
ou complexos culturais isolados das culturas indígenas; 3) que 
a tendência limite, nas condições de contato contínuo e intenso 
do índio com os brancos, consiste na «mudança total» das cul
turas indígenas, com a desagregação e a progressiva substituição 
da herança cultural nativa pela cultura das populações brasileiras 
circundantes. Investigações posteriores, do próprio Baldus de 
Charles Wagley de Fernando Altenfelder Silva “ °. de Kalervo 
Oberg1“ , de James B. W atson1“ , de Darci Ribeiro1“ , de Harald

13T Herbert  Baldus, “ A Mudança de Cultura entre Índios do Brasil" ,  Ensaios d o 
E tnologia  Brasileira, São Paulo, Companhia Editora Nacional. 1937. n. 276-330

-* *« l  trbert Baldus, "Tribos da Bacia do Araguaia e o serviço de Proteção aos 
fnHjos", R evista  do Aluseu Paulista, N, S-, São Paulo, 1948, vol. H, n. 137-1 fift

’ Charles Wagley, "Os Efeitos do Despovoa mento sobre a Organização Social 
entre os Índios Tap irapé" ,  Sociologia, 1942, vol. IV, n. 4, p, 407-411: "Notas «"h-* 
Aculturação entre oc Ouajajara" ,  B oletim  do Museu Nacional, N. S., Antropologia, 
Rio de Janeiro,  1943, n. 2: "Cultural influences on Population: A Comparison o '
*'wc Tupi T nbeS",  Revista  do M useu Paulista, N. S.. S5o Paulo 1951 vol. 5, p. 
95-104; "T apirapé  Social and Culture Change, 1940-1953", Anols dn X X X I Congresso 
In ternacional de Am ericanlstas, São Paulo, 1955, vol. 1. p. OQ-iio.

Fernando Altenfelder Silva, "Mudança Cultural dos Terena” , R evista  do M useu 
P aulista , N. S . r São Paulo, 1949, vol. 111, p. 271-379. Este t raba lh rt realrnente im
portante,  como cs dc Kalervo Oberg, insiste nos efeitos dinâmícne do ‘Jocamento 
espacial combinado a pressões aculturativas ambientes.  Do ponto de vista etnológico, 
envolve os problemas de reconstrução da cultura aborígine estiiHo^« fas is de
sua t ransform ação ,  em conexão com a situação de contato, e as tendências In t im as  
de rein tegração cultural.  Na escolha do trabalho a ser discutido 'ex trt só demos 
preferência à contribuição de James B. Watson porque este se preocupa mais a fundo 
com os problemas metodológicos da Investigação.

141 Kalervo Oberg. The Terena and the Caduveo o f Southern  Brasil,
W ashington. Smith&onian instllution, ínsiítutc  oí Social Arithropolagy, 1949, publ.  n. 9; 
Vide nota  anterior.

l *t J-ames B. WatsOn, "Historie influences and Change in the Economy of a 
Southern Mato Grosso Triiw»". Ar.ur A m ericana, vol. 111 n l e 2, p. 3  25.

**• Darci Ribeiro, "Atividades Científicas da Secção de Estudos do Servícm de 
fin* íniffos" Sociologia, 1951, vol. XIII. n. 4. p. 363-385; cf. também "Os 

Índios U rubus",  Anais do X X X Í Congresso In ternacional de op. crt.,
vol. !, p. 127-154, pelo qual se verifica que o isolamento pode favor ccer* a p reser
vação da Cuitura, Pia & não impede o contágio e seus efeitos sobro populações n.TtfváS.
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Schultz •" e de Wilhelm Saake comprovaram que as variáveis 
operativas, além de numerosas, produzem efeitos heterogêneos, 
de acordo com as circunstâncias ou condições regionais que 
presidam à combinação das variáveis entre si. A única variável 
constante seria, portanto, a pressão exercida pelos brancos, direta 
ou indiretamente, no sentido da destribalização e da assimilação 
das comunidades indígenas. Mas ela mesma se manifesta em 
função de condições e de motivos que não são estáveis sequer 
nas populações brancas. “ *

Daí a necessidade de submeter os trabalhos de reconstrução 
e de descrição da realidade a procedimentos que permitissem 
considerar univocamente os fenômenos estudados, mediante a in
vestigação intensiva dos processos ocorridos numa mesma cul
tura. Três possibilidades básicas de reconstrução e de descrição 
poderiam orientar a investigação monográfica: a) a escolha de 
uma cultura cuja organização interna revelasse os resultados da 
acomodação ativa com a civilização, em áreas nas quais os con
tatos com os brancos assumiram continuidade e nas quais as 
influências mútuas não foram seriamente abaladas por transfor
mações regionais muito bruscas; b) a escolha de uma cultura 
cujas tendências aculturativas pudessem ser descritas mediante 
a caracterização de sua configuração interna em estados polares, 
compreendidos nos extremos de um contimium histórico e cul
tural; c) a escolha de uma cultura cujas reações à civilização 
pudessem ser descritas e interpretadas homogeneamente pela ob
servação de situações simultâneas variáveis de contato com os 
brancos.

Dentro da primeira orientação prevalece o interesse pela 
descrição sistemática da cultura, a qual fornece um critério posi
tivo para a análise dos focos de mudança e de reintegração 
culturais. Charles Wagley e Eduardo Galvão, em seu estudo 
sobre os Tenetehara conseguem explorar com maestria esse 
critério, evidenciando o sucesso de uma cultura tribal em se 
adaptar a condições externas de existência, extensa e profunda
mente modificadas pelos «civilizados», sem perder completamente

j << Harald Schultz, Vinte e t r i s  tndlos R esistem  à C M Uzaçdo, Sâo Paulo, Edições 
Melh *'a"M nto1', " d .

**« Pe Guilherme Saake, “ A Aculturação dos Bororo do Rio Sâo Lourenço , 
R evista  de Antropologia , junho de 1953, vol. I, n. 1, p. 43-52.

>•< Está sendo preparado para  publicação um estudo de Darci Ribeiro, em que 
tais problemas sâo encarados tendo em vista as dilerentes si tuações de contato de 
populações Indígenas com os brancos.

Charles Wagley e Eduardo Galvão, "The Tenetehara  Indlans of Brasil" .  A 
cntture In transition , Nova Iorque, Cclumbia University Press, 1949.
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as características aborígines. Os Tenetehara reagiram às in
fluências modificadoras de forma pronta e flexível, o que lhes 
assegurou oportunidades para sobreviverem como grupo cultural 
autonomo e distinto. Contudo, parece que estão condenados a 
desaparecer como unidade étnica peculiar, pois as pressões des- 
tribahzadoras aumentam tanto interna, quanto externamente. O 
seu destino consiste em transformarem-se em camponeses, diluin
do-se demográfica e culturalmente nas populações caboclas cir
cunvizinhas.

A segunda orientação exige uma complexa manipulação in- 
terpretativa dos dados, seja para caracterizar a configuração da 
cultura em diferentes períodos, seja para isolar e explicar os 
processos responsáveis pela dinâmica interna de cada configura
ção típica. Em seu rigoroso estudo sobre a aculturação dos 
Cayua, James Watson ” * procede dessa forma, primeiro carac
terizando os padrões aborígines e atual daquela cultura e des
crevendo a evolução da situação de contato até o presente, e 
depois analisando sistematicamente os efeitos da aculturação, os 
quais distingue em «efeitos primários ou imediatos» e «efeitos 
secundários ou derivados». Embora pareça que a aculturação 
dos Cayua tenha passado por momentos de crise, eles exempli
ficaram um caso em que a aculturação se tem processado lenta
mente, dr modo pacífico, sem conflitos profundos, possibilitando 
a gradual reintegração da cultura, em condições de relativo equi
líbrio interno. Tais resultados parecem colidir com as conclusões 
de Egon Schaden, mas é preciso ter em vista que a análise de 
Watson incidiu, de preferência, sobre os aspectos da mudança 
culturaí nos quais as influências da civilização tendem a ser acei- 
as com avidez ou com maior facilidade (artefatos de metal, 

técnicas de produção, padrões de troca e de relações assalaria
das, etc.).

A terceira orientação põe ênfase na correlação das condições 
sociais de existência com o funcionamento da cultura como um 
todo. Com isso, o foco da análise se desloca das influências ex
ternas e dos traços que permitem assinalar os efeitos delas, para 
os prõprios mecanismos sócio-culturais que determinam o modo, 
o ritmo e as proporções da aculturação na dinâmica interna da 
cultura. Egon Schaden, em sua inovadora contribuição sobre a

James B. W atson, "C ayu í  Culture CHhiiçc: a Study ia Acculturation and
Methodotogy" A m erim n  Artihropotogist, PuOI- 73, 1952, vi>l. 54, n, 2, p a / te  2.
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aculturação dos Guarani examina dessa perspectiva o choque 
de uma cultura de configuração tribal com formas de vida civili
zadas. A revolução das condições de existência fez com que an
tigas solicitações da cultura, como as inerentes à vida religiosa 
tribal, perdessem seu ponto de apoio institucional e estrutural ou, 
então, com que surgissem novas solicitações, que não podem en
contrar satisfação prática nos limites dos recursos culturais dis
poníveis. Configura-se, assim, o que o autor chama de «crise 
aculturativa», que é agravada pelos efeitos de mecanismos de 
defesa e de resistência cultural à civilização, especialmente fortes 
nas esferas da vida religiosa. Em contraste com os Tenetehara, 
portanto, os Guarani não consideram compensadora a substitui
ção de valores tribais, nas condições em que ela se pode pro
cessar com populações caboclas paupérrimas, condenando-se a 
uma existência terrível, material e socialmente desorganizada.

A investigação da mudança cultural em comunidades afro- 
brasileiras em seus desenvolvimentos etnológicos recentes 1,0 tem 
sido dominada por duas orientações metodológicas diferentes. A 
maneira de lidar com os problemas das investigações, procuran
do ligá-las ou não à herança cultural africana, assume aqui uma 
importância fundamental. É indubitável que as populações negras, 
transferidas para as Américas, eram portadoras de culturas e que, 
mesmo nas condições mais adversas de existência, impostas pela 
escravidão e pela vida nas plantações, alguma continuidade cul
tural deve ter ocorrido. O estabelecimento desse ponto é da maior 
importância porque, de outra forma, seria impraticável a descri
ção etnológica dos padrões de reação das populações negras à 
civilização e faltariam elementos dinâmicos essenciais para a aná
lise do comportamento do negro em face do etnocentrismo dos 
brancos. Em um livro que se tornou justamente famoso, apesar 
de algumas intenções polêmicas, Melville Herskovits 1,1 defendeu 
com vigor a hipótese da continuidade cultural no seio das po
pulações negras, demonstrando além disso que divergências evi-

i«» Egon Schaden, A spectos Fundam entais da Cultura Guarani, S lo  Paulo, 1954; 
cl. lambem "Uberiie lerung und Wandel in der Religion der Guarani" ,  Actes du IVe 
Congrès International des Sciences An throp c Loglques et Elhncloglques,  Viena, 1955, 
tomo 11, rv. J7«-:w4.

1,0 Sobre o desenvolvimento dos estudos sobre as culturas a fro-brasi leiras  até 
o presente ,  ct. Roger Bastlde, "E ta t  Actuel des Etudes Afro-brésillennes' , Anais do 
X X X I  Congresso In ternacional dos A m ericanlstas, op. c it., vol. I, p. 533-554. A sele
ção que adotamos se explica exclusivamente em lermos do interesse das InvestigaçSes 
por problemas de natureza teórica.

1,11 Melville J. Herskovits,  The M yth o f the Negro P ast, Nova Iorque e Londres, 
Harper iS Brothers Publishers, 1941; “The Negro in Bahia: A Problem in Method".
Am erican Sociological R eview , 1943, vol. 8, p. 394-402; "Problem, Method and T h e o r y ,  
Afroam erican S tud ies. 1945, vol- 1, p. 5-24; em eolaboraç3o com F. 5. Herskovits, 
"The Negroes ol B razi l” , Yale Review , 1942, vol. XXXII, p. 2Ô3-219.
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dentes na organização ou no funcionamento de instituições sociais, 
quando se compara a vida social dos negros à dos brancos, só 
podem encontrar explicação completa à luz de interpretações que 
tomem em consideração as heranças culturais pré-americanas e 
sua reintegração nas Américas. Franklin Frazier se opôs a essa 
orientação, sustentando que as similaridades apontadas por Hers- 
kovits não são realmente similaridades no sentido cultural e po
dem suscitar explicações de outra natureza, baseadas na socia
lização dos negros segundo padrões de comportamento e valores 
sociais impostos pelas novas condições de existência. Assim, não 
existiria nenhuma continuidade significativa na organização da 
família negra norte-americana, em face dos alegados padrões de 
organização da família africana, e seriam de todo dispensáveis 
as hipóteses interpretativas baseadas na manipulação de sobre
vivência africanas. Como ambos os autores se preocuparam 
pela situação de contacto entre negros e brancos no Brasil e 
exerceram influências sobre os principais investigadores que tra
balham nessa área, seus pontos de vista inspiram, de um modo 
ou de outro, as modernas investigações sobre a dinâmica das 
culturas afro-brasileiras.

Em termos estritamente teóricos, as duas orientações seriam 
antes complementares que inconciliáveis ou contraditórias. Des
pojadas das conotações polêmicas, cada uma define uma formu
lação precisa na análise de problemas de dinâmica cultural. A 
hipótese de Herskovits procura situar os fatores da estabilidade 
cultural e da renovação das culturas africanas produzidas inevi
tavelmente pela alteração dos quadros linguísticos, demográficos, 
ecológicos, técnicos, econômicos, lúdicos, religiosos sociais e po
líticos em que elas tiveram de operar; a hipótese de Fraizer 
retém os fatores da revolução cultural, provocada pela transplan
tação e pela influência ativa e contínua de forças desagregadoras, 
que promoviam e aceleravam ao mesmo tempo a integração do 
negro a um novo sistema sócio-cultural. Por isso, é plenamente 
justificável a posição tomada por Roger Bastide diante das duas 
orientações. Compreendendo e ressaltando os méritos da meto
dologia proposta por Herskovits, não deixou de assinalar a con
veniência de completá-la, pela análise comparativa, e de retifi
cá-la, na pesquisa de campo ou nas elaborações interpretativas, 
para captar os fenômenos labiais ou instáveis mais complexos,

1,15 E. FrankTin Frazier, The Negro In the U nited S ta tes, Nova Iorque, Mac- 
M lM m  19"»9, especialmente d . 12-21; “The Negro Family in Bahia, Brasil” , The 
Am erican  r  Revlew, 1942, vol. VII, n. 4, p. 465-479; "A comparison ol
’ "egro-M/hite Relations in Brasil and In ttle United S ta tes” , Transacttons of the New 
York Academ y of Sciences, 1944, séries II, vol. 6, p. 251-269
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condicionados pela alteração de estrutura social ou por influxos 
sócio-psiquicos, vinculados a elementos dinâmicos da situação de 
contato.141

As implicações teóricas das alternativas metodológicas dis
cutidas pressupõem a mesma consequência empírica: definição 
precisa dos problemas a serem investigados e sua solução me
diante os resultados das pesquisas intensivas de grupos delimita
dos de fenômenos. Essa tendência se estabeleceu com nitidez, 
tomando como unidade básica de investigação a herança cultural 
religiosa. Parece que isto se deu porque a religião se tornou o 
principal núcleo de defesa e de preservação das culturas origi
nárias. Pelo menos, Herskovits salienta que, nela como em outras 
esferas da cultura espiritual, os interesses dos escravos e dos 
senhores convergiam, de modo a favorecer os processos de con- 
servantismo cultural. 1,4 A religião se afirmou assim, como um 
florescimento viçoso e exótico, aos olhos dos leigos, e se impôs 
aos estudiosos da cultura afro-brasileira, desde Nina Rodrigues 
e Manoel Querino até Arthur Ramos Édison Carneiro ” * e 
Gonçalves Fernandes.118 Duas técnicas de reconstrução e de aná
lise encontraram aplicação predominantes: a) a consideração de 
manifestações da vida religiosa afro-brasileira, feita com o pro
pósito de reter os efeitos aparentemente estáveis ou marcantes 
dos processos aculturativos; b) a observação das condições atuais 
de ajustamento interétnico, realizada com o fito de descobrir a 
natureza e o sentido dos processos de aculturação ou de aco
modação racial.

u i  Roger Bastlúe, especialmente "Estudos Afro-Brasileiros” , R evisto  do Arquivo  
M unicipal, São Paulo. 1944, n. XCVUI. p. 83-103; "Dans les Amériques Nolres; 
Afrique ou Europe?",  Annales, 1948, n. 4, p. 3-20; Im agens do N ordeste M ístico em 
Branco e Preto, Rio de Janeiro, Empresa Gráfica "O Cruzeiro” , 1945; "Contribuição 
ad Estudo do Sincretisnto Católico-Fetichista” e “ Macumba P a u l i s ta ' ,  in Estudos A tro- 
B rasileiros, 1* série.  Boletim n. I, Cadeira de Sociologia I, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. 1946, p. 11-43 e 51-112, respecti-  
vamente; "S truc tures  Sociales et Religicns Afro-bréslliennes", Renaissance, 1944-1945, 
vol. II e 111, p, 13-29.

»3< M. J. Herskovits, The M yth of lhe Negro Past, cap. V, especialmente p. 137; 
cap. Vri (passim ) e p. 294.

Nina Rodrigues, O Anim ism o F etíehlsia  dos Negros Baianos, reedição de A. 
Ramos, Rio de Janeiro,  Civilização Brasileira, 1935; ci. também Os Africanos no Brasil, 
3t edição. São Paulo,  Companhia Ediíora Nacional, 1945.

Manuel Querino, C ostum es A fricanos no Brasil, coletânea de trabalhos publi
cados entre 1916-1928, organizada por A, Ramos, Rio de Janeiro, Civilização Brasi
leira, ig38.

■‘3’ Arthur Ramos, especialmente O Negro Brasileiro, vol. I; E tnografia  Religiosa, 
2« edição, São Paulo, Companhia Editora Nacional,  1940; O Folclore Negro do Brasil. 
D emo psicologia e Psicanálise, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1935; Introdução  
à Antropologia B rasileira , 2 volumes, op. cit.; A Aculturação Negra no Brasil, São 
Paulo,  Companhia Editora Nacional,  1942.

r n  Edison Carneiro, Religiões N egras, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1936; 
Negros B antus, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1937; Candomblés da Bahia, 
S. Salvador, publ.  do Museu do Estado, 1948.

“ * Gonçalves Fernandes, Xangôs do N ordeste , Rio de Janeiro Civilização Brasi
leira, 1937.
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A primeira técnica foi muito explorada nos estudos de sin- 
cretismo religioso. Arthur Ramos pôs em evidência, por meio 
dela, que as religiões africanas já se interinfluenciavam na África 
e que esse processo continuava no Brasil, sendo complicado por 
outras influências católico-caboclas e espíritas. "• Coube a Nunes 
Pereira ,01 indicar que, mesmo quando estas duas influências são 
neutras, ocorre algum grau de fusão de elementos variáveis de 
diversas religiões africanas. Isso coloca, naturalmente, um pro
blema centra], que é o da própria natureza do sincretismo afro- 
brasileiro como fenômeno anímico-cultural. Em um trabalho de 
documentação insuficiente, mas muito rico de hipóteses interpre- 
tativas e de sugestões, Roger Bastide lançou as bases da solu
ção desse problema. “ * O sincretismo inerente às religiões afro- 
brasileiras possuiria uma natureza dúplice, graças à convergência 
de concepções religiosas e de concepções mágicas nas avaliações 
de elementos ou complexos de outros sistemas religiosos. Por 
isso, ele é capaz de produzir, no plano místico: seja a assi
milação de entidades ou divindades estranhas, que podem ser 
classificadas no sistema religioso tradicional; seja a aceitação de 
técnicas e de procedimentos religiosos, que dêem margem à pre
sunção de que representam um aumento potencial ou efetivo de 
poder. Semelhante interpretação sugere que a vitalidade cultural 
das religiões afro-brasileiras repousa em um padrão de equi- 
librio interno que pode ser rapidamente esfacelado. Em condi
ções pouco propícias à transferência de sistemas religiosos tra
dicionais, por exemplo, especialmente quando a estrutura formal 
das religiões é pouco elaborada, o sincretismo pode acarretar 
a substituição progressiva de conhecimentos e de valores da he
rança religiosa aborígine. Roger Bastide ilustra esta possibili
dade, através de um paciente estudo sobre a macumba em São 
Paulo. 1,1

A segunda técnica de reconstrução e descrição da realidade 
foi utilizada em investigações que se beneficiaram da combina
ção, em maior ou menor intensidade, da pesquisa de campo com 
a pesquisa de reconstrução histórica. Na análise mais compreen-

3.0 Cf. O Negro Brasileiro, especlalmente cap. V.
3.1 Nunes Pereira, A Casa das Minas, Contribuição ao Estudo das Sobrevivências 

D aom eianas no B rasil, Rio de Janeiro, publ. da Sociedade Brasileira de Antropologia 
e Etnologia, 1947, cap. VI.

Roger Bastide. "Contribuição ao Estudo do Sincretismo Católlco-Fetlchista” , 
passim ; cf. também "Structures  Sed a te s  et Religions Afro-Brésiliennes",  na qual são 
examinadas as bases sociais do referido processo.

1<J "A Macumba Pau lis ta" ,  op. c it.;  cf. também “ Le Batuque de Porto Alegre", 
Sol Tax . t e d .1. A cculturation In the Américos, vol. II, Proceedings of the 29th 

In ternational Congress o f Am ericanists, The University oi Chicago Press. 1952
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siva que possuímos de exemplares da cultura afro-brasileira, 
considerada como um todo, feita por Octávio da Costa Eduar
do *” , revela-se que as populações negras encontraram no Brasil, 
de fato, condições favoráveis à preservação de seu patrimônio 
cultural. Muitos padrões africanos, que regem o comportamento 
sexual, a organização da família ou as atividades religiosas, fo
ram mantidos e integrados em um sistema cultural, de que fazem 
parte outros padrões, de origem luso-brasileira ou indígena.

Dois resultados teóricos dessa investigação merecem ser pos
tos em relevo. Primeiro, os produtos da aculturação são alta
mente similares nas duas comunidades observadas, sendo por 
isso apenas de grau as diferenças condicionadas pela situação 
urbana ou pela rural. Segundo, a emergência de forças contra- 
aculturativas não depende apenas das condições favoráveis locais 
ou regionais da aculturação. Assim, a preservação de africanis- 
mos dahomeianos-yorubanos se explica também pelo grau de 
elaboração da vida religiosa na África ocidental, o qual parece 
ter concorrido para que a religião se tornasse a esfera da cul
tura mais resistente à mudança.

Contudo, seria possível encarar os mesmos problemas do 
ângulo específico das pressões exercidas nessa área de mudança 
cultural pelas forças e processos que organizam e imprimem uma 
configuração definida à sociedade brasileira. O trabalho mais 
completo que possuímos no gênero é o de Donald Pierson 
de natureza sociológica, não etnológica. Ainda assim, a sua ca
racterização e interpretação da situação de contato racial na Bahia 
lança alguma luz sobre tais problemas.

Os resultados de sua investigação demonstram que a pre
servação da herança cultural africana, nas esferas em que ela 
se dá, é algo que se processa apesar de fortes pressões à mu
dança e mesmo à assimilação completa da cultura luso-brasileira.

Como escreve: «É verdade que os descendentes de europeus 
da Bahia são etnocêntricos como todos os grupos; os brancos 
compartilham do sentimento de superioridade do seu grupo e 
alguns deles se mostram contra o comportamento estranho e bi
zarro (para eles) representado pelo ritual do candomblé e outras

Oclávlo da Costa Eduardo, The Negro in N orthern B rasil. A S tudy  ,H Accul
turation, Nova Iorque, J. J. Augustin Publisher. 1948; cf. também “Three W ays of 
Religious Acculturation In a North Brazilian City", A froam erica , 1946, vol. II, p. Hl- 
90-. ‘‘Aspectos do Folclore de uma Comunidade Rura l” , Revista do Arquivo M unicipal, 
Säo Paulo,  1951 n. CXLiV.

Donald Pierson, N egroes in B razil. A S tudy  of R ace Contact at B ahia, Cluca- 
ao, The University of Chicago Press ,  1942; edição brasile ira: Brancos e Pretos na 
Bahia. Estudo de C ontacto Racial, São Paulo, Companhia Editora  Nacional, 1945.
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sobrevivências culturais africanas. Pelo menos em alguns espíri
tos, esses atos assumiram caráter repugnante, ofensivo, e podem 
mesmo ter provocado antipatias profundas». «Estes antagonis
mos, entretanto, dirigem-se mais a variações culturais que raciais 
e tendem a desaparecer quando o negro, como está acontecendo 
rapidamente, abandona sua identificação com as formas cultu
rais africanas e torna-se completamente assimilado ao mundo 
europeu». Todavia, os problemas de dinâmica cultural que 
se colocam nesta área ainda não foram devidamente estudados 
do ponto de vista etnológico.

A investigação da mudança cultural em aglomerações cam
pesinas tem encontrado maiores obstáculos teóricos. Faltam-lhe, 
ao mesmo tempo, as bases fornecidas: a) pela acumulação de 
conhecimentos positivos, através das investigações anteriores 
(circunstância que favoreceu grandemente o incremento dos es
tudos de mudança cultural sobre populações indígenas e afro- 
brasileiras) ; b) por conceitos, técnicas e métodos de investigação 
precisos e eficientes, selecionados pela pesquisa etnológica prévia, 
desenvolvida em áreas teoricamente relevantes. Em conseqiiência, 
os centros de interesse sofrem flutuações consideráveis de inves
tigador para investigador.

Alguns investigadores se preocupam mais com os recursos 
teóricos ou com a formulação dos objetivos teóricos das chama
das pesquisas de comunidade. Assim, Antônio Cândido 1,7 faz 
sérias restrições à adoção, sem fundamento empírico, de con
ceitos e tipologias elaboradas pelos etnólogos tendo em vista 
situações que, presumivelmente, não se reproduzem no Brasil. 
A escolha de unidades básicas de investigação e sua delimita
ção conceituai precisam se basear, primariamente, na significação 
que elas tiveram como forma nuclear de sociabilidade e como 
foco dinâmico de integração cultural. O «bairro», por exemplo, 
deveria reter de modo mais intenso a atenção dos pesquisadores.

Essas considerações encontram, segundo pensamos, sólido 
apoio nos resultados a que chegou T. Lynn Smith em suas aná
lises sobre a estrutura e as funções do «grupo de localidade» no 
Brasil. Como escreve este autor, «justamente com os 'grupos 
de localidade’ dos Estados Unidos e do Canadá, as propriedades

Idem, p. 336; na edição brasile ira , p. 407.
1.1 Antúnlo Cândido, "L 'E ta l  Actuel et les Problèmes les plus Importants des 

Etudes sur les Sociétés Rurales du Brésil" ,  in "Symposium Etno-sociclóglco sobre 
Comunidades Humanas no Brasil" ,  A nais do X X X I Congresso Internacional de A m eri- 
canistas, op. cit ., p. 321-332.

1.1 T. Lynn Smlth, "E stru tura  do Orupo de Localidade no Bra9tP’, Sociologia, 
1947, vol. IX, n. I, p. 22-38 (citação extra ida  da p. 23).
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rurais, vizinhanças e comunidades do Brasil trazem o carimbo 
Made in America». Isso quer dizer que o especialista precisa 
resolver, por meios próprios e originais, problemas que não se 
colocam em outros quadros de investigação.

A alguns desses problemas dá arguta atenção Gioconda 
Mussolini I0D, focalizando especialmente as questões que pressu
põem uma redefinição no meio usual de encarar as condições 
estruturais e os efeitos dinâmicos do isolamento e do contacto 
tomando como ponto de referência a cultura cabocla. Três cen
tros de interesses empíricos e teóricos se elevariam em torno: 
1) da formação de aglomerações campesinas e rurais em áreas 
pioneiras; 2) do processo de empobrecimento das funções eco
nômicas e sócio-culturais de aglomerações campesinas e rurais 
em áreas decadentes; 3) da escolha e interpretação de variáveis 
independentes, como o nível da densidade demográfica, a univer
salidade do equipamento adaptativo de populações caboclas dedi
cadas ao mesmo gênero de vida, etc.

Outros pesquisadores, porém, como Charles Wagley e Eduar
do Galvão 1T1> dão maior relevo aos processos de formação e de 
renovação estabilizadora das culturas caboclas. Esses processos 
podem ser observados no presente, em condições aproximada
mente similares ao que ocorreu no passado, por causa da des- 
continuidade social e cultural da sociedade brasileira. Seria pos
sível obter, assim, um conhecimento positivo sobre o padrão de 
constituição de comunidades e culturas caboclas no Brasil, nas 
regiões de contacto de populações indígenas destribalizadas com 
populações luso-brasileiras.

Quanto aos objetivos empírico-indutivos, salientam-se duas 
tendências. Uma, que encaminha as pesquisas de comunidade 
no sentido do conhecimento e explicação de uma totalidade maior, 
em que a unidade investigada se inserir, regional e nacional-

Gioconda Mussolini, "Pers is tência  e Mudança cm Sociedades T o lk '  no Brasil” , 
in "Symposiuin Etnc-socioiógico sobre Comunidades Humanas no Brasil” , op. c it., 
p. 333-355: "Aspectos da Cultura e da Vida Social no Litoral Brasile iro", flíWsftf 
de Antropologia, dezembro de 1953, vol. I, n. 2, p. 81-97,^ "Os Pasquins do Litoral 
Norte de São Paulo e suas Peculiaridades na Ilha de São Sebastião” , R evista  ao 
Arquivo M unicipal, 1950, n. CXXXIV.

1T0 Coníorme a análise de Charles Wagley c Eduardo Galvão, in The Tcnetehara  
Indians o f Brazit, op. cit. , cap. Vil,  onde demonstram Que, dentro de uma geraçao, 
mais ou menos, os Tene tehara  se tornarão  "camponeses e brasileiros". Consulte-se 
também: Charles Wagley, A m azon  Tow n. A S tudy of Man ln the Tropics. Nova Ior
que, MacMIMan, 1953, e "N o ta s  sobre a Aculturação dos G u a ja ja ra” , artigo citado; 
Eduardo Galvão, Sonfos e Visage/is. Um Estudo da Vida Religiosa de /tá : Am azonas, 
São Paulo, Companhia Editora  Nacional,  1955; "Mudança Cultural na Região do Rio 
Negro", in Sym posium  E tno-socto lógico  sobre Comunidades H um anas no B rasilf p. 313- 
319; "Vida Religiosa do Caboclo da Amazônia” , B oletim  do M useu Nacional, N. S.. 
Antropologia, Rio de Janeiro,  1053, n. 15; "Panema. Uma Crença da Caboclo Amazô
nico” , Revista  do M useu P a u tis ta ,U .  S., Sáo Paulo, 1951, vol. V, p. 221-225.

154



mente. Wagley formula os problemas que se colocariam preli
minarmente aos etnólogos, que pretendessem explorar os resul
tados das investigações de comunidade em fins empíricos mais 
amplos. Outra, que tem em vista o estudo da natureza dos 
processos descritos, projetando-se na esfera das preocupações 
teóricas .mais gerais. Bernard Siegel ,1\  por exemplo, escolheu 
Itapecerica para suas investigações porque essa comunidade cor
respondia, melhor que outras, a um critério prévio de seleção 
(«uma comunidade rural brasileira cuja mudança cultural fosse 
provocada pela expansão de um centro urbano dominante»). Ob
viamente, os resultados de semelhante investigação poderão ser 
manipulados também em termos de uma situação típica, o que 
favorece a formação de inferências generalizáveis além do uni
verso empírico restrito da pesquisa.

Já foram publicados os resultados de quatro pesquisas de 
comunidade, realizadas segundo modelos etnográficos ou etnoló
gicos. Emílio Willems, na sua pesquisa sobre Cunha teve o 
cuidado de restringir os propósitos da investigação aos aspectos 
da cultura caipira diretamente vinculados a problemas de dinâmica 
cultural (de estabilidade ou de mudança). Contudo, as interpre
tações desenvolvidas param nos limites da caracterização empí
rica do funcionamento atual da estrutura social e da cultura. Se 
Redfield ofereceu o paradigma da análise etnológica como Wil
lems sugere, o exemplo dele deixou então de ser imitado de 
forma completa. Donald Pierson, na pesquisa sobre Cruz das 
Almas submeteu-se ao conhecido padrão de descrição inten
siva de diferentes aspectos da cultura, do sistema adaptativo 
à organização social e à cultura não-material. O problema cen
tral da investigação foi antes o da integração do sistema social 
e cultural, em condições de relativo isolamento, que o de mu
dança, embora sejam apontados alguns fatores de instabilidade 
e de desorganização sociais. Emílio Willems e Gioconda Musso- 
lini, na pesquisa sobre a Ilha dos Búzios ,tc, seguiram orientação 
semelhante, ainda que definissem alguns alvos teóricos, evidentes

1,1 Charles Wagley, “ Brazilian Cctnmunity Studlcs: A JV1ethodological Evaluat ian” , 
In Sym posium  E tno-sociológico sobre Comunidades Humanas nó Brasil, p. 357-376.

112 Bernard Siegel, “ A.gumas considerações sobre o Estudo de uma Comunidade 
Brasile ira" ,  Sociologia, 1950. vol. XII, n, 2, p. 148-160.

113 Emílio Willems, Cunha. Tradição e Transição em uma Cuitura Rural do B rasil, 
São Paulo,  Secretaria  da Agricultura, 1947; “ Velhos e Novos Rumos no Estudo das 
Classes Sociais", Sociologia, 1948, vol. X, n. 2 e 3, p. 76-90.

2,< Donald Pierson, com a colaboração de Levi Cruz. Allrtes Brandao Lopes, 
Helen Batchelor Pierson, Carlos Borges Teixeira, Cruz das A lm as. A Brazilian Village. 
Washington, Smithsonían Institution, Institute Social Anthropalcgy, 1951, publ.  n. 12 

Emílio Willems e Gioconda MussoHnJ, B úzios Island. A Caiçara Comm unity  
in Southern B raztl, Nova Iorque, J. J. Augustln Publlsher, 1952.
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na análise, infelizmente sumária, de certos processos de homo
geneização e de diferenciação da cultura caiçara.

Enfim Charles Wagley, na pesquisa sobre Itá, na região 
amazônica1T", nos oferece uma reconstrução quase estética da 
vida humana em uma área subdesenvolvida dos trópicos. O seu 
estudo é o que mais se aproxima da moderna análise etnológica 
das funções da cultura e das forças que operam ativamente para 
preservá-las ou para alterá-las. Doutro lado, focaliza verdadeira
mente o «drama da vida» em regiões nas quais a sobrevivência 
depende de modo claro da capacidade criadora do homem, na 
exploração da herança cultural. A intenção de reconstruir uma 
totalidade cultural também prevê a atuação construtiva de forças 
externas e a responsabilidade do etnólogo diante de projetos de 
mudança cultural provocada. Por isso, se Willems realizou a ta
refa mais difícil do investigador-pioneiro, coube a Wagley intro
duzir, nos estudos de comunidade, o impulso que conduz as 
pesquisas para fins práticos objetivos, tão importantes na socie
dade brasileira do presente.

Na investigação das culturas transplantadas pelos imigran
tes a contribuição da etnologia tem sido bem menor que a da 
sociologia. Por enquanto, somente Emílio Willems ” T tentou des
crever e interpretar, de forma sistemática, os problemas de di
nâmica cultural que caem nesta área. Os focos teóricos de seus 
trabalhos sobre a aculturação de alemães no sul do Brasil e os 
sobre a aculturação de japoneses em São Paulo (feitos em cola
boração com Herbert Baldus, com Hiroshi Saifo e por meio de

l'-* Charles Wagley, A m azon Tów n, ôp. cit.
, f * Emilic Willems. cf. especia lm ente : A Aculturação dos Alem ães no arasil. 

Estudo Antropológico dos im igran tes A lem ães e seus D escendentes no B rasil, bao 
Paulo.  Companhia Editora Nacional,  1946; A spectos da Aculturação dos Japoneses no 
Estado de São Paulo , Boletim n. 3, Cadeira de Antropologia, Faculdade de Fllcsoíja, 
Ciâncias e Letras da Universidade de Sâo Paulo, 1948; Assim ilação e Populações 
M arginais no B rasil, Sâo Paulo, Companhia Editora Nacional,  1940; "Problem as de 
Aculturação no Brasil Meridional", A cta  A m ericana, 1945. voi. 1ÍI. n. 3, p. 145-151; 
"Some Aspects of Cultural Conflict and Acculturatlon in Southern Rural Brazil",  Rurol 
Sociology, 1942, vol. VII, n. 4. p. 375-384; "Alguns Aspectos Ecológicos da Coloni- 
2ação Germânica no Brasil" ,  B oletim  da Associação dos Geógrafos Brasileiros, maio 
de 1944, n. 4. p. 41-58; "Linguistlc Changes in German-Brazilidn Communlties", Acta 
Americana, 1943, vol. 1, n. 4, p. 448-453. Em colaboração com Herbert Baldus: "Casas 
e Túmulos de Japoneses no Vale da Ribeira de Iguape", Revista  do Arquivo M uni- 
cipal. junho-julho de 1941, vai. LXXV1T, p. 121-135; "Cultural  Change among Japa- 
nese Immigrants in Brazil",  Sociology and Social Research, julho-agosto de 1942, 
vol. XXVI, n. 6, p. 525-537; em colaboração com Hiroshi Saito: "ShindO-Renmel. Um 
Problema de Aculturação '1, Sociologia, 1947, vol. IX, n. 2, p. 133-152. Posterior mente, 
Hiroshi Saito escreveu novos traba lhos  sobre a aculturação dos japoneses, entre os 
quais cumpre sa lientar:  "O Suicídio entTe os Imigrantes Japoneses e seus Descen
dentes", Sociologia, maio de 1953, vol. XV, n. 2, p. 95-108; "O Cooperativismo na 
Região de Cotia: Estudo de T ransp lan tação  Cultural” , Sociologia, agosto de 1954, 
vol. XVI. n. 3, p. 248-283, em 1955 vol. XV1T, n, 1, 2, 3 e 4, respectivamente p. 56- 
^1 /163-195 ,  254-268 e 355-370; em colaboração com Seiichi Izumi, “ Pesquisa sobre 
a Aculturação dos Japoneses no Brasi l" ,  Sociologia, agosto de 1953, vol. XV, n. 3, 
p. 195-209.
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formulários) são variados e complexos. Alguns dizem respeito 
à sistematização teórica dos resultados das pesquisas e à defini
ção de conceitos fundamentais e serão discutidos adiante. Outros 
se referem à descrição da realidade, e poderão ser mencionados 
aqui. Em um plano mais geral se colocam algumas diretrizes, 
que deram um sentido teórico construtivo às suas contribuições. 
Entre elas, seria conveniente ressaltar o modo pelo qual focali
zou o próprio problema da integração das culturas nativas e das 
culturas transplantadas. Graças à sua compreensão etno-histórica 
dos problemas de dinâmica cultural, escapou à falácia da uni
dade básica da cultura luso-brasileira ainda hoje sustentada pela 
velha geração de historiadores, etnólogos e sociólogos brasileiros.

Como escreve: «A história do Brasil é um único processo 
de aculturaçao. Esta começou com a chegada dos primeiros po- 
voadores portugueses, tornou-se mais variada com a introdução 
de escravos africanos e atingiu considerável grau de complexi
dade no século XIX quando novas correntes imigratórias come
çaram a canalizar-se para o Brasil». «É importante não perder 
de vista a continuidade desse processo, pois existe uma tendên
cia para desvirtuar os fatos apresentando a imigração do século 
XIX como que enxertada em uma população culturalmente ho
mogênea em que os processos aculturativos anteriores já teriam 
chegado a seu término. Na realidade, a fusão de elementos cul
turais portugueses, africanos e indígenas estava longe de ser 
completa e hoje, 122 anos depois, os três tipos de cultura ainda 
são perfeitamente distinguíveis em não poucas áreas. O investi
gador que se propõe o estudo da aculturação de qualquer etnia 
introduzida no século XIX a XX cometeria um erro grosseiro se 
encarasse a «cultura brasileira» como fator constante. É muito 
comum a ocorrência de contatos, digamos de alemães ou ita
lianos com populações nativas, em áreas diversas, onde não so
mente o grau de fusão das três culturas mencionadas é variávei 
mas onde também a contribuição de cada uma delas apresenta 
diferenças que não devem ser subestimadas». 116

Doutro lado, também se livrou da falácia inversa, que con
siste em se considerar como homogêneas e integradas as culturas 
transplantadas por imigrantes de um mesmo grupo nacional. As
sim, tratando dos imigrantes alemães assevera: «Os imigrantes 
germânicos abandonam uma cultura em plena mudança e, em 
grande parte, por causa dessa mudança. Cada leva representa

r7* Emillo Willems, "Problem as de Aculturação no Brasil Meridional” , p. 1-J5.
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não somente um tipo de cultura local, mas também uma certa 
fase de transformação cujo ritmo acusa variações impressionan
tes de acordo com as condições regionais ou locais». "* Em su
ma, o quadro que se traçou, para situar as condições de reela- 
boração das culturas transplantadas pelos imigrantes no Brasil, 
foi o mais complexo possível, permitindo ampla consideração das 
variáveis em termos de possíveis situações típicas de contato.

Tais situações típicas puderam ser definidas através de al
ternativas de ajustamento dos imigrantes às condições de exis
tência que lhes eram reservadas no Brasil. Os imigrantes que 
se dirigiam para as zonas previamente transformadas pela ati
vidade humana encontraram uma sociedade estratificada a que 
tiveram de se ajustar. Os imigrantes que colonizaram áreas des
povoadas precisaram construir comunidades próprias, valendo-se 
da herança cultural transplantada. Entre as duas alternativas 
extremas, colocam-se os casos intermediários, representados pelas 
zonas de pequena densidade demográfica ou pela colonização de 
regiões limítrofes com povoações brasileiras. Segundo Willems, 
São Paulo exemplificaria o primeiro tipo de alternativa; o Para
ná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, o segundo, ocor
rendo em todos os quatro estados flutuações tendentes para os 
casos intermediários. Do ponto de vista da reintegração das cul
turas transplantadas e da marcha da aculturação, influências 
modificadoras de culturas regionais brasileiras tinham que ser 
variáveis. «No primeiro caso, a reorganização social dos imi
grantes significava-lhes articulação com a sociedade nativa. No 
segundo caso, a reorganização social dos imigrantes tinha de ser 
feita, sem que nela a sociedade nativa pudesse ter um papel de 
importância». "*

No plano especificamente empírico, os resultados das inves
tigações de Willems podem ser apreciados sob dois pontos de 
vista. De um lado, quanto às técnicas de pesquisa e aos métodos 
de interpretação, explorados na reconstrução e na descrição da 
realidade. Sob este aspecto, os seus trabalhos estão sujeitos a 
restrições mais ou menos graves. Limitando-nos ao essencial, 
seria fácil assinalar que a pesquisa de campo nunca chegou a 
atingir, nessas investigações, proporções suficientes para equili
brar a extensão alcançada pela pesquisa de reconstrução histó
rica, a qual acabava abarcando maior número de situações em 
áreas mais amplas. Como os processos são descritos de forma

lT° Emilio Willems, A Aculturação dos A lem ães no Brasil, p. 52.
160 Emilio Willems, “Problemas de Aculluração no Brasil Meridional’’, p. 146.
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sintética, a continuidade ou a generalidade das condições de sua 
manifestação são antes presumidas do que comprovadas empiri
camente. Também é inegável que o recurso à investigação simul
tânea de diferentes situações de contato, enfrentadas por um 
mesmo grupo nacional, simplificou o conhecimento de tendências 
gerais variáveis da aculturação dos alemães. Mas eliminou as 
perspectivas de descrição abertas pela investigação intensiva de 
uma comunidade ou de um número limitado de comunidades 
leuto-brasileiras.

Por fim, o ecletismo teórico de Willems, se contribuiu para 
alargar sua compensação da realidade, reduziu a especificidade 
e às vezes também a necessária fundamentação empírica das 
elaborações interpretativas. Descrições magistrais de crises na 
organizaçao da personalidade, de processos de reintegração de 
símbolos ou de valores sociais, transplantados ou recebidos de 
culturas nativas regionais, e de processos de mudança social são 
com freqüência prejudicadas pela falta de um sistema de refe
rencias unívoco (no qual as interpretações pudessem ser relacio
nadas ou a processos psíquicos, ou a processos culturais, ou a 
processos sociais, mesmo considerando todos os níveis do com
portamento humano). De outro lado, pelo que aqueles resultados 
significam, como conhecimentos objetivos sobre os fenômenos 
investigados. Sob este aspecto, o valor da contribuição de Wil
lems e inestimável, cabendo-lhe não só uma posição pioneira, 
mas o mérito de ter realizado os mais completos estudos de 
aculturação de que se podem orgulhar os etnólogos brasileiros. 
Sem se limitar a um aspecto ou outro da cultura, pôde descobrir 
como operam conjuntamente os diversos fatores e processos fa
voráveis ou desfavoráveis à mudança e à reintegração das cul
turas transplantadas pelos imigrantes alemães.

O segundo foco de interesses teóricos, na etnologia brasi
leira, se concentra na investigação do xamanismo, da magia, da 
religião ou da mitologia em diferentes contextos culturais. Já 
vimos, de passagem, os resultados dessas investigações, quando 
os centros de interesses se definem na área de mudança de cul
turas indígenas, afro-brasileiras ou caboclas. Compete-nos apon
tar, agora, as tendências das investigações diretamente voltadas 
para a compreensão e a descrição do comportamento mítico, 
mágico ou religioso.

com referência às culturas indígenas, são numerosos os 
trabalhos que tratam de aspectos especiais da mitologia, da ma
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gia ou da religião. Assim, Alfred Métraux 1’\  Herbert Baldus 
Egon Schaden Otto Zerries 1,4 e Harald Schultz 181 têm devo
tado atenção tanto ao estudo da mitologia, quanto da magia e 
da religião. Outros investigadores se interessaram pela análise 
do comportamento mágico-religioso, como Fernando Altenfelder 
Silva ou pela formação de coleções de mitos, como Mauro 
Wirth ,!T e Estêvão Pinto.188 Nesses trabalhos, poucos vão além 
do mero levantamento de dados, para estabelecer relações entre 
os temas míticos e os valores centrais das culturas ou entre o 
comportamento mágico-religioso e o funcionamento da estrutura 
social. A esse respeito, aliás, coube a Egon Schaden introduzir 
na etnologia brasileira os métodos positivos de reconstrução e 
descrição sistemáticas da mitologia e das atividades mágico- 
religiosas.

Não é de admirar-se, portanto, que poucas sejam as obras 
orientadas segundo propósitos bem definidos de reconstrução.

181 Alíred Métraux, "Le Shamanisme chez les Indiens de l 'Amérique du Sud” , 
A cta Am ertcana  1944, voi. Il, p. 197-219 e 320-341; "La Causa y el T ratamiento 
Mágico de las Enlermedades entre los Indios de la Regiân Tropical Sud-Amerlcana” , 
Am érica Indígena, 1944, vol. IV, n. 2, p. 157-164; "Ritos de T râns ito  de los lndlos 
Sudamericanos,  I —  La Pubertad  de las Mujeres",  Anales dei in stitu to  de E tnologia  
Am ericana, l jn iversidad Nacional de Cuyo, 1945, p. 117-128; "Rites de T rânsito  de 
tos Indios Sudamericanos,  Il — La Inlciacldn de los M uchachos” , Anales dei Institu to  
de E tnologia  Am ericana, Unlveis idad Nacional de Cuyo, 1946, p. 149-160; "Mourning 
Rites and Burlal Farm s of Scutll American lnd lans” , A m érica Indígena, 1947, vol. VII, 
n. 1, p. 7-44; “ Ensayos de Mitologia C om parada  Sudam ericana” , América Indígena, 
1948, vol. Vil. n. I, p. 9-30; “ El Dlos Supremo, los Creadores y Héroes Culturales 
en la Mitologia Sudam ericana",  A m erica Indígena, 1946, vol. VI, n. 1, p. 9-25; "Tv/in 
Heroes in South American Mithology'1, tournai of Am erican Folklore, 1946, vol. LIX, 
n 232, p. 114-123.

l s - Herbert Baldus, “ O Culto aos Mortos entre os Kaingang de Pa lmas" ,  e "Mi
tologia Karajã e T erena" ,  In Ensaios de E tnologia Brasileira, op. c il., p. 29-69 e 
187-275. respectivamente; Lendas dos Indios do B rasil, São Paulo, Editora Brasiliense, 
1946; "Lendas dos índios T eren a" ,  R evista  do M useu Paulista, N. S., São Paulo, 
1950, VOi. IV, p. 217-232.

Egon Schaden, "Fragm entos da Mitologia Kayuá” , Revista  do Museu Paulista, 
N. S., São Paulo, 1947, voi. 1, p. 107-123; “ Mitos e Contos dos ’ Ngúd-Krág” , Sociú- 
logia, 1947, vol. IX, n. 3, p. 257-271; “ A Origem e a Posse do Fogo na Mitologia 
Guaran i" ,  Anais do X X X I  Congresso Internacional de A m ericanlstas, vol. I, p. 217- 
227; no livro já citado, Aspectos F undam entais da Cultura Guarani, trata  langamente 
da religião da concepção do mundo e da mitologia Guarani (cf. capítulos VIH, IX 
e X). U outra trabalho de Schaden será considerado adiante.

ls< Otto Zerries, “ Kilrhisrassel und Kopfgeistcr In Südam erika’’, Patdeum a, junho 
de 1953, vol. V, p. 323-339; "Sternbilder als Ausdruck Jägerischer Geisteshaltung in 
Südam erika" ,  Paideum a, dezembro de 1952, vol. V, p. 220-235; "Wildgeistvorstellungen 
in Südamerika" ,  Antfiropos, 1951, vol. XLV1, p. 140-160.

14,5 Harald Schult2 , “ A criação dos Homens. Lendas dos Indios Umutlna” , Revista  
do Arquivo M unicipal, 1949, n. CXXV111, p. 64-68; "Notas sobre Magia KrahO", So
ciologia, 1949, vol. XI, n. 4, p. 450-463; “ Lendas dos Indios Krahû", Revista do 
Museu P aulista , N. S., São Paulo, 1950, p. 49-164; "Como as Moléstias Vieram ao 
Mundo” , R evista  do A rquivo M unicipat, 1950, n, CXXXVI, p. 97-99.

Fernando Altenlelder Silva, "T erena  Religion” , A cta  Am ericana, 1946, vol. IV, 
p. 214-223; "O Estado de Uanki entre os Bakairi" ,  Sociologia, 1950, vol. XII, n. 3, 
p. 259-271.

181 Mauro W irth .  "Lendas dos índios Vapidlana” , R evista  do M useu Paulista, 
N. S., São Paulo, 1950, vol. TV, p. 165-216; "A Mitologia dos Valpldlana do Brasil” , 
Sociologia, 1943, vol. V, n. 3, p. 257-268.

1 *• Estêvão Pinto, E stórias e Lendas Indígenas, Recife, publ. da Faculdade de 
Filosofia de Pernambuco, 1955.
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Entre elas, salientam-se as contribuições de Charles Waerlev1B" 
sobre o xamanismo e a monografia de Darci Ribeiro 1,°, que 
trata da religião e da mitologia do Kadiuéu.

O primeiro descreve como o xamanismo se insere no ritmo 
social de existência dos Tapirapé, as funções culturais manifes
tas por ele desempenhadas e o estado de êxtase analisado tam
bém com relação às atividades mágicas do pajé Guajajara. Do 
ponto de vista da investigação da natureza do comportamento 
mági:o- religioso € especialmente importante a interpretação do 
osfaHo de transe dentro do cerimonial e da mitologia das duas 
tribos.

Segundo, combinando as possibilidades da reconstrução his
tórica com as da pesquisa de campo, oferece uma descrição 
exaustiva da mitologia e da religião dos Kadiuéu, considerando 
estas duas esfeias da cultura separadamente, por motivos de 
ordem metodológica.

Na descrição da mitologia, Darci Ribeiro tomou uma orien
tação, que lembra as preocupações de Ruth Benedict em face 
dos Zuni, em particular no que concerne à evidência das vtncu- 
lações dos temas míticos com os símbolos e os valores da con
figuração cultural e da função dinâmica que aqueles temas 
desempenham na motivação do comportamento humano. Na des
crição da religião, procura revelar a importância ou as funções 
que ela assume como forma de concepção do mundo, como meio 
de relaçao com o sagrado e como fonte de controle dos ele
mentos que interferem nas condições presentes ou futuras de 
existência, no qual avulta a figura do pajé como «guardião do 
sossego». Vé-se que várias perspectivas de interpretação foram 
exploradas concomitantemente, com o relativo predomínio dos 
problemas suscitados pela interpretação funcionalista do com
portamento religioso.

Assim, se a orientação tomada na análise da mitologia fa
voreceu a descrição dos processos de aceitação seletiva e de 
redefinição dos temas míticos recebidos de outras tribos, a pers
pectiva funcionalista dirigiu a descrição da vida religiosa dos 
Kadiuéu, do xamanismo em especial, para os efeitos de pro
cessos que preservam as condições da eunomia social.

■»" C ta r le i  W gley, n ap’' 'p é " .  Boletim  do M useu Nacional, N. S.,
Antropologia, Rio de Janeiro. 1943 r .  3; “O Estado de Êxtase da Pajé Tupi” . Sacio~ 
togta, 1942, y o I . [V. n. 3, p, 285-292.

ttt'  Darc R beiro. Religião e M itologia K adiuéu, Rio de Janeiro, Serviço de Pro- 
teç3a aos Índios, s. d.
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No que respeita às culturas afro-brasileiras, além dos tra
balhos mencionados acima, cumpre-nos considerar as contribui
ções de Melville J. Herskovits 1°\ René RibeiroT"  e de Roger 
Bastide. ” * Em sua importante comunicação ao XXXI Congresso 
de Americanistas, Herskovits deixou evidente que o grupo de 
culto constitui a principal manifestação organizada da subcul- 
tura afro-brasileira e que, por isso, a «análise microetnológica» 
de seus aspectos não-religiosos poderia ser uma estratégia fru
tífera para a investigação seja da vida religiosa, seja do com
portamento sócio-psíquico do negro no Brasil.

O lado positivo e criador dessa orientação metodológica não 
se patenteia apenas naquela comunicação. É na obra de seu 
discípulo René Ribeiro que ela mostra todas as suas consequên
cias fecundas. De fato, cabe-lhe o mérito de ter posto em relevo 
uma espécie de explicação genética dos fundamentos sócio-psí
quicos da continuidade cultural e da perseverança de africanis- 
mos no comportamento religioso do negro brasileiro. Focalizando 
desse ângulo a vida religiosa afro-brasileira pôde descobrir que 
as necessidades sócio-psíquicas imanentes ao comportamento reli
gioso do negro, em parte devido às compensações limitadas ofe
recidas pelas outras esferas de sua subcultura, não são de ordem 
exclusivamente místicas.

Assim, a participação do mesmo culto envolve algum grau 
de solidariedade social, a possessão produz descargas de tensões 
emocionais e proporciona prestígio dentro do grupo, a ligação 
com divindades estipula obrigações morais, a proteção de espí
ritos de ancestrais regula direta ou indiretamente o sucesso na 
vida prática, as relações mágicas ou religiosas com o sagrado 
aumentam o poder de autodeterminação ou a segurança de cada 
um, etc. A integração ao culto pode servir, pois, como mecanis
mo de defesa da pessoa e como fator de ajustamento às situa-

Melville J. Herskovits,  “ The Saciai Organization ol the Candomblé” , Anais 
do X X X I  Congresso Internacional de A m ericanistas, vol. 1, p. 505-532.

111 René Ribeiro, C altos A fro-B rasile iros do Recife: Um Estudo de A justam ento  
Social, Recife, Boletim da Instituto Joaquim Nabuco, 1952, número especial; “O Indi
víduo e os Cultos Aíro-Braslle<ros do Recife” , Sociologia, vol. XIII, n. 3 e 4, p. 195- 
208 e 325-340, respectivamente- “ Novos Aspectos do Processa de Reinterpretação nos 
Cultos Afro-Brasile iros do Recife, Anais do X X X I  Congresso Internacional de A m eri
canistas, vol. f, p, 473-49f.

ma Roger Bastide, especlalmente "Cavalos de San to” , “ Algumas Considerações em 
Torno de uma 'Lavagem de C on tas" ’ e “O Ritual Angola do Axéxé",  E studos A fro -  
BrasileirOs, 3» série. Boletim n. 3, Cadeira de Sociologia I, Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras da Universidade de S2o Paulo, 1955, p. 29 e seguintes;  Im agens 
do N ordeste M ístico em B ranco e Preto, caps. Il e MI; "Medicina e Magia nos Can
domblés", Boletim  B ibliográfico, Sâc Paulo, Departamento de Cultura, vol. XVI, 195C, 
p. 7-34; " L ’Axêxê", M émoires de l'In s titu t Français d 'A frique  Noire, I fan-D akar,  1953, 
n. 27, p. 105-110; em colaboração corn Pierre Verger: "ContrlbulçSo ao Estudo da 
Adlvlnhaçio no Salvador (B a h ia J” , ReWsfa do M useu Paulista, N. S., S3o Paulo, 
1953, vol. VH, p. 357-350.
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ções de existência. Em resumo, a «participação nesses grupos 
organizados diferentemente daqueles outros que se contêm em 
nossa sociedade urbana, bem como a obtenção aí de posições 
e de prestígio (implicando em novo status, freqüentemente su
perior), constituem experiências mais satisfatórias do que quais
quer outras que lhes possam ser proporcionadas em nossa so
ciedade». 1,4

De outro lado, confirmando e completando resultados ante
riores, da pesquisa de Octávio da Costa Eduardo, essas com
plexas vinculações demonstram que, em várias regiões do Brasil, 
a situação de contato entre negros e brancos nem sempre deter
mina a seleção negativa de valores essenciais da herança cul
tural africana. O grau relativo de isolamento cultural, sem inter
ferir por si mesmo na criação de conflitos com a ordem social 
estabelecida, é suficiente para preservar a continuidade estru
tural e funcional de um grupo, como o de cultos, que parece 
exercer influências tão amplas e profundas.

A Roger Bastide o que interessa é o estudo da natureza 
do comportamento religioso africano e afro-brasileiro. Como es
creve num de seus trabalhos, o que pretende conhecer «é a pró
pria estrutura da mística africana, em oposição à mística cris
tã». Todavia, para atingir esse objetivo escolheu meios de 
investigação comumente empregados pelos etnólogos (como a 
pesquisa de campo, a pesquisa de reconstrução histórica, a com
paração, etc.), os quais não prescindem da delimitação empírica 
dos problemas a serem examinados. Por isso, não é raro que 
suas contribuições possuam teor etnológico (como as descrições 
de candomblés, dos rituais funerários, da macumba paulista, etc., 
ou o excelente artigo sobre a adivinhação, feito em colaboração 
com Verger). E mesmo quando tal coisa não ocorre, os resul
tados dela quase sempre caem em campos limítrofes de investi
gação, sendo igualmente importantes para os sociólogos, empe
nhados no estudo das religiões africanas e afro-americanas.

A explicação de Bastide sobre a natureza religiosa do com
portamento dos «cavalos de santo» é particularmente rica de 
consequências. Já se considerou a possessão ou transe místico 
como conduta psicopatológica. E é sabido que foi relativamente 
fácil a Herskovits demonstrar, do ponto de vista etnológico, as 
inconsistências de semelhante interpretação.

1,4 René Ribeiro, Cultos A fro-Braslleiros de Recife , p.  143
1,1 Roger Bastide, im agens do Mordeste M ístico em Branco e Preto, p.  48.
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Contudo, faltava completar a argumentação crítica com da
dos relativos aos mecanismos inerentes ao círculo estabelecido 
entre o deus e seu cavalo, através das cerimônias religiosas. 
Através de provas que não parecem contestáveis, Bastide pôs 
em relevo que o transe místico faz parte de uma religião normal; 
é freqüentemente experimentado por pessoas normais e é ele 
próprio uma experiência religiosa normal. Ele se produz não só 
por causa de uma educação religiosa prévia, mas devido ao 
concurso concomitante de condições cerimoniais, de necessidades 
do culto, de exigências imperativas dos deuses (reveladas de 
modos diversos) e de aspirações profundas do crente (motivadas 
de maneiras variáveis).

Daí ser a possessão, nas religiões afro-brasileiras, a um 
tempo imposta e desejada, como produto de impulsões imanen
tes a essa forma regular e invariável de relação religiosa com 
o sagrado, capazes de satisfazer a necessidades psíquicas da 
coletividade e do indivíduo.

Não menos importante, e complementar a essa, é a contri
buição de Bastide ao conhecimento das relações entre a magia 
e a religião nos candomblés, nos catimbós e nas macumbas. Co
mo escreve, «pode-se estabelecer como lei aproximativa, senão 
obrigatória, que a magia médica vai aumentando à medida que 
se passa dos candomblés gêgesnagôs aos candomblés bantos, 
dos candomblés bantos aos caboclos, dos candomblés à macum
ba. Isto é, o lugar da magia nas seitas africanas varia em razão 
inversa ao da mitologia» .,,t

Esta fórmula, tida como «lei aproximativa», subentende que 
a importância relativa da magia nos cultos afro-brasileiros se 
modifica em proporção direta ao grau de sincretismo e em pro
porção inversa ao grau de persistência da herança religiosa tra
dicional. Por enquanto, em vista dos conhecimentos que possuí
mos, parece que de fato o sincretismo dissolve as orientações 
religiosas transplantadas da África, em benefício de práticas má
gicas regionais (exemplo da macumba, em São Paulo; mas um 
processo semelhante ocorre em zonas rurais do Brasil); e que, 
onde há maior continuidade da herança religiosa africana, os

,oa CI. especlalmente Im agens do N ordeste M ístico em Branco e P reto , cap. M, 
p. 45 e seguintes; "Cavalos de San to” , passlm ; e. também, a comparação indireta,  
proporcionada peios ritos de Axêxê (cf. "O Ritual Angola de Axêxê” e “ L 'Axêxê").  
Sobre o caráter Imperativo das exigências dos deuses,  pa ra  os Iniciados, o desenvol
vimento da educação religiosa dos crentes e a natureza mística da ligação com as 
divindades nos candomblés, cl.  especlalmente "Algumas Considerações em Torno de 
uma ‘Lavagem de C on tas '" ,  passlm .

"Medicina e Magia nos Candomblés” , passlm ; citação extra ída  da p, 23.
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cultos tendem a se conservar mais puros, principalmente em face 
da magia (exemplo dos cultos africanos da Bahia, Recife e São 
Luís).

Por fim, resta mencionar uma consequência metodológica. 
Diversos trabalhos de Bastide, inclusive esse sobre a medicina 
e a magia, contêm explanações descritivas exemplares, cuja con
sistência empírica deriva da combinação, até o limite possível, 
da pesquisa e da interpretação nas tentativas de reconstrução 
de totalidades culturais. Tome-se, como ponto de referência, o 
último trabalho mencionado: nele se estabelecem três estratos 
ou mundos mentais de exploração da medicina, nos grupos de 
cultos afro-brasileiros. Cada estrato apresenta, no fundo, uma 
constelação própria de valores, através da qual a prática médica 
adquire uma significação e funções correspondentes. A observa
ção pura e simples seria insuficiente para encaminhar o pes
quisador a esse resultado, pois os comportamentos descritos são 
facilmente confundíveis exteriormente. Portanto, uma reconstru
ção consciente da realidade, mesmo permanecendo no plano das 
explanações descritivas, não pode prescindir de largo uso de 
meios interpretativos, pelo menos até onde ele se torna indis
pensável para o reconhecimento dos aspectos essenciais de uma 
totalidade qualquer.

As explanações descritivas de Bastide, porém, nem sempre 
satisfazem os critérios da descrição etnológica da realidade. Dois 
pontos merecem menção especial. Primeiro, a fundamentação em
pírica das explanações pode parecer insuficiente para suportar 
manipulações deveras abstratas das inferências. Por aqui se criam 
dificuldades sérias de comprovação e de verificação, as quais 
se complicam pela acumulação de dados e materiais de proce
dência variada. Segundo, raras vezes vem ressaltado o caráter 
hipotético de certas explanações ou o conjunto de evidências em 
que se apóia uma hipótese plausivel. Isso cria embaraços ao 
leitor, que poucas vezes possui recursos intelectuais para per
correr as mesmas vias empíricas do investigador, em particular 
quando se atenta que ele não hesita diante das , perspectivas 
abertas pela comparação de situações similares.

Ao contrário do que se poderia supor, tem sido escasso o 
interesse pelo estudo etnológico da vida religiosa em comuni
dades caboclas. Além dos trabalhos mencionados acima, que se 
referem naturalmente à religião como parte da cultura cabocla, 
uma ou outra contribuição, como a de Mário Wagner Vieira da
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Cunha *’*, que examina a repercussão da mudança social em uma 
festa religiosa tradicional, as de Oswaldo Elias Xidieh ia!,p que 
tratam especialmente dos processos de integração e de difusão 
de práticas em zonas rurais, e a de Florestan Fernandes so
bre a formação de um culto sincrético em torno de um líder 
carismático negro, reponta aqui e ali, nos artigos de revistas, 
tão importantes para fixar os interesses dos especialistas. Os 
folcloristas brasileiros, desde os fins do século passado, vêm 
acumulando muitos dados a respeito desse e de outros aspectos 
da cultura cabocla, mas, devido aos critérios de seleção, obras 
meramente descritivas não cabem em nossa exposição.

Eduardo Galvão é autor da primeira monografia publicada, 
que toma por objeto a investigação dos processos de formação 
e de integração da religião em uma cultura cabocla.3 Essa 
contribuição merece ser encarada de dois ângulos diferentes. Pri
meiro, pelo que significa para o aumento dos conhecimentos 
sobre uma das áreas mais importantes para a investigação etno
lógica no Brasil. A comunidade observada, «Itá», está localizada 
no vale amazônico e oferece uma perspectiva muito boa para 
investigar a vida religiosa do caboclo no plano propriamente 
regional. Graças à combinação da pesquisa de campo à investi
gação histórica, aspectos realmente importantes da formação da 
cultura cabocla e dos padrões de comportamento religioso que 
nela impera puderam ser reconstruídos empiricamente. Segundo, 
pelos resultados da investigação, que lançam nova luz sobre o 
comportamento religioso do caboclo, especialmente sobre a men
talidade que resultou da agregação da pajelança ao catolicismo.

Os etnólogos que trataram do sincretismo religioso no Brasil, 
Arthur Ramos em particular, deram preferência à descrição dos 
efeitos desse processo. Galvão aborda-o, inversamente, ao longo 
do fluxo histórico da vida cabocla na região. Pode-se perceber, 
assim, em que condições se processou esse sincretismo, o papel 
relativo que nele desempenharam a herança mágico-religiosa dos 
indígenas e a própria Igreja Católica, as forças sociais que ope
ram conservadoramente, associando os padrões estabelecidos de

108 Mário Wagner Vieira da Cunha, “ Descrição da Festa de Bom Jesus de Pira- 
p o ra ” , Revista do Arquivo M unicipal, S3o Paulo, 1937, n. 41, p. 3-36.

104 Oswaldo Elias Xidieh, “ Elementos Mágicos no Folk Mogiano” , Sociologia^ 1943, 
voL V, n. 2, p. 116-133; “ Um Elemento Ítalo-Brasileiro na Magia Mogina” , Sociologia, 
1944, vol. VI, n. 1, p. 5-18; “ Elementos Mágicos no Folk Paulis ta: O Intermediário” , 
Sociologia, 1945, vol. Vil ,  n. 1-2, p. 1I-ZG.

,D0 Florestan Fernandes,  “ Contribuição para  o Estado de um Líder Carismático” , 
R evista  do Arquivo M unicipal, S3o Paulo, 1951, vol. CXXXVlll, p. 19-34,

201 Eduardo G alv lc ,  Santos e V isagens, op. cit., "Vida Religiosa do Caboclo da 
Amazônia” , op. c it.
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vida religiosa ao calendário religioso tradicional e às formas 
conspícuas de atividades lúdicas, inseridas na cultura religiosa 
cabocla, e aquelas forças inovadoras, que modernamente sepa
ram as instituições religiosas de acordo com as classes sociais 
dos agentes e tendem a produzir uma purificação das antigas 
práticas segundo os padrões do catolicismo oficial. Em face dos 
resultados dessa investigação, nem sempre elaborados interpre- 
tativamente, é inegável que o predomínio do catolicismo não foi 
suficiente para preservar a natureza da concepção católica do 
mundo, a qual foi redefinida em termos dos interesses e dos 
valores dominantes no mundo da magia.

O terceiro foco de interesses teóricos, que tendem a orientar 
as investigações etnológicas no Brasil, está voltado para os pro
blemas de organização social, como estes podem ser entendidos 
em face de comunidades aborígines. Algumas contribuições ten
tam reelaborar materiais acumulados através de investigações 
etnológicas prévias, como as de Egon Schaden i0’, Maria Isaura 
Pereira de Queirós !°‘, Hans Dietschy ***, K. Q. Izikowitz etc. 
Em tais trabalhos se evidenciam, especialmente, as ricas pers
pectivas de interpretação teórica abertas pelas monografias de 
Nimuendajú. Outras procedem ao levantamento de terminologias 
de parentesco, como as de Carlos Drummond J<” e Herbert Bal- 
dus ou procuram focalizar temas relativos à organização do 
sistema de parentesco, como as de César Albisetti de Jules 
Henry Blumensohn í0’, Jíirn Philipson Darci Ribeiro a", Char-

SÍI Egon Schaden, "RelaçSes Intertribals e Estratificação Social entre índias Sul- 
americanos". Sociologia, 1948, vol. X, n. 2-3, 15 p.2“'1 Maria Isaura Pereira  de Queirós, "A Ncçâo de Arcaísmo em Etnologia e a 
Organização Social dos Xerente” . Revista  de Antropologia, dezembro dc 1953. vol. 1. 
n. 2, p. 99-108.

3°* Hans Dietschy, "La Structure des Amitiés Formelles dans la Société Canciin1',  
Anais do XXXI  Congresso internacional de Am ericanistas, vol. I, p. 211-216.

!0! K. G. T2Íkowitz, "Rhythmical Aspects of Canella Life” , A nais do XXXI  Con
gresso internacional de Am ericanistas, vol, I. p. 195-210.

raa Carlos Drummond, ‘‘Designativos de Parentesco no Tupi-G uarani” , B otetim  
n. 5. Cadeira de Etnografia  e Língua Tupi-Quaranl,  Faculdade de Filosofia, Ciências 
e Letras da Universidade de São Paulo, 1944. p. 7-54.

,ar  Herbert Baídus, “Terminologia de Parentesco Kalngang", Sociologia , 1952. vol. 
XIV, n. 1, p. 76-79.

!ts César Albisetti, "Estudos e Notas Complementares sobre os Bororo Orientais", 
Contribuições Afisíiondrias, publicação da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etno
logia, Rio de Janeiro, 1948, n. 2-3, p. 3-24.

,o t Jules Henry Blumensohn, "A Pielimlnary Sketch oí ttie Kinshlp and Socla] 
Organlzaíion of the Botocudo Indians of thc Rio Plate In the Munlcipallty of Blu
menau, Santa Catarina. Brazil” , Boletim  do Museu Nacional, N. S., Antropologia.  
RlO de Janeiro,  1956, vol. XII, n. 3-4, p. 49-58.

510 Jtirn Philipson, N ota sobre a Interpretação Sociológica de A lguns D esignativos 
de Parentesco do Tupi-G uarani, Boletim n. 9, Cadeira de Etnografia  e Língua Tupi- 
Guaranl. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, 
1946; O Parentesco Tupi-G uarani, Boletim n. II ,  Cadeira de Etnografia  e Língua 
Tupi-Guarani,  Faculdade de Filosofia,  Ciências e Letras da Universidade de São Pau
lo, 1946.311 Darci Ribeira, "Sislema Famllial Kadiuéu” , Revista  do M useu Paulista. N, S 
Sao Paulo, 1948, vol. II, p. 175-205.
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les Wagley e Eduardo Galvão!I3 e Virgínia Drew Watson 
ou ainda de outros aspectos da organização social, como por 
exemplo a posição social da mulher na sociedade Bororo, os 
grupos de comer Tapirapé, a sucessão hereditária dos chefes 
entre os Terena e a organização dual entre os Kaingang, des
critos por Herbert Baldus aspectos do comportamento mas
culino associados à instituição da casa dos homens, apontados 
por Horace Banner a natureza das práticas sexuais Tupari, 
cuidadosamente discutida por Franz Gaspar *“ . etc. Pondo-se de 
lado o valor variável das contribuições, esta sumária lista de
monstra a amplitude dos centros de interesse na descrição ou 
na análise de aspectos da organização social de comunidades 
indígenas. Isso significa que se está formando um clima propício 
à orientação da pesquisa etnológica para problemas complexos 
de investigação, que exigem algumas convicções sobre as possi
bilidades atuais ou futuras da análise comparativa.

Em contraposição a esses trabalhos devem-se considerar as 
tentativas de descrição monográfica do sistema sócio-cultural como 
um todo, que acentuam os aspectos organizatórios da vida social. 
Entre elas, distinguem-se as contribuições de Kalervo Oberg 1,1 e 
de Jules Henry. 318 Parece Oberg ter dispersado demais suas pes
quisas, já que em um período relativamente curto de tempo tentou 
estudar os Terena, os Kaduveo, os Camayurá, os Bacairi, os 
Nhambiquara e os Umotina. Contudo, algumas de suas contri
buições são deveras importantes, por focalizarem empiricamente 
problemas concernentes à reorganização de sistemas tribais, sob 
o influxo de fatores ecológicos, econômicos e sociais.

2ia Charles Wagley e Eduardo Galvão, “ 0  Parentesco Tupi-G uarani” , B oletim  do 
MuSCu PGuliSta, N. S., Antropologia , Rio de Janeiro, I94G, n. 6; Eduardo Gcilvâü, 
“ Cultura e Sistema de Parentesco das Tribos do Alto Rio Xingu” , B oletim  do Museu 
N acional, N. S., Antropologia, Rio de Janeiro,  1953, n. 14.

í ia  Virginia Drew W atson, r"Notas sobre o Sistema de Parentesco dos Indioa 
Cayuá",  SociOiOgia, 1944, vol. Vl, n. I, p. 31-48.

114 Herbert Baldus, Ensaios de E tnologia  Brasileira, op . c i t cap. Ill, IV e V. 
Ci. também: “ Das Dualsystem der K a ingang-lndianer” , separata  das A ctes au JVc
Congrès In ternational des Sciences Anthropotogiqu.es et E thnologiques, Viena, 1952, 
vol. II, p. 376-378.

- lH Horace Banner,  “ A Casa-dos-Homens Górotire", R evista  do M useu Paulista. 
N. S-, São Paulo,  1952, vol. VI, p. 455-459.

| J * Franz Gaspar,  “ Some Sex Beliefs and Practices of the Tupari Indians (Western 
B ras i l)” , R evista  do Maseu Paulista , N. S., Sáo Paulo, 1953, vol. VII, p. 203-244.

317 Kalervo Oberg, The Terena and the Caduveo of Southern Mato G rosso , Brasil, 
op. c it., Indian T ribes o f N orthern  M ato Grosso, B rasil, Washington, Smithsonian 
Institution, Institute of Social Anthropology, 1953. publ. n. 15; “ Terena Social Orga
nization and Law", Am erican A nthropolog ist, 1948, vol. L, n. 2, p. 283-291; “ The
Bacairi of Northern Mato Grosso".  Southw estern  Journal of Anthropology , 1948, vol.
IV, n. 3, p. 305-319.

3lfi Jules Henry, Jungle People. A K aingang Tribe of the Highlands of B razil, J. J. 
Augustin Publisher, 1941; cf. também “ The Kaingang Indians of Santa Catarina. Bra
zil” , América Indígena, 1941, vol. N, n. 1, p. 75-79; “ The Personality of the Kaingang 
Indians",  C haracter and P ersonality , 1936, vol. V, n. 2, p. 113-123.
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Na produção etnológica de Jules Henry ressalta Jungle Peo- 
pie, que constitui a monografia mais sugestiva e provocante que 
algum etnólogo escreveu sobre índios do Brasil. Suas explana
ções e interpretações quase sempre se ressentem da carência de 
sólida fundamentação empírica. Em particular, é possível que 
a extrema hostilidade revelada pelos Kaingang contra o «grupo 
dos outros» e a complacência ou tolerância excessivas em face 
dos membros do «nosso grupo» se prendam menos à necessi
dade de manter um mínimo de coesão e de ordem dentro de 
pequenos grupos, de parentes consangüíneos ou afins, que à 
desagregação da configuração cultural aborígine, provocada di
reta e indiretamente pela colonização européia do país. Isso não 
impede que a sua obra tenha introduzido novas preocupações 
nas pesquisas etnológicas brasileiras, orientando as descrições 
e as análises para os aspectos mais instáveis e labiais da orga
nização social, ou seja, para os processos biopsíquicos e sócio- 
psíquicos que condicionam a existência humana, encarados à luz 
das influências dinâmicas da cultura.

Contribuições que visam especificamente a reconstrução do 
sistema organizatório como uma totalidade foram empreendidas 
por Lucila Herrmann =1°, Antônio Rubbo Müller s,°. Robert F. 
Murphy e Buell Quain Estêvão Pinto ” \  Claude Lévi-Strauss 
e Florestan Fernandes.

Com o fito de pôr em relevo as possibilidades da pesquisa 
de reconstrução histórica e da pesquisa de campo nesse terreno, 
vejamos o que caracteriza as preocupações teóricas dos dois

Lucila Herrmann. "A Organização Social dos Vapldlana do Território do Rio 
Branco". Sociologia, 1946, vai. VIU, n. 2, 3 e 4, p. 119-134, 203-215 e 282-304, res- 
pectivamente, e 1947, vol. IX, n. I, p. 54-84.

»** AntOnio Rubbo Müller, "Um Estudo de Organização Social de Tribos Indíge
nas da America do Sul", Sociologia, 1953, vol. X lv ,  n. 2, 3 e 4, p. 166-180, 267-278 
e 339-348, respectivamente,  e vol. XV, n. I, 2, 3 e 4, p. 44-83, 166-177, 277-285 e 
394-453, respectivamente.

131 Robert F. Murphy e Buell Quain, The Trunal Indians ot Central B razil, Mo
nographs Oi the American Ethnological Society, n. XXIV, Nova Iorque, J, J. Augustin 
Publisher, 1955; cl. também Robert F. Murphy, “Matrllocality and Patrilineality in 
Mundurucu Society",  American A nthropologist, junho de 1956, vol. 58, n. 3, p. 414-434.

m  Estêvão Pinto, Etnologia Brasileira. (EMnió — Os últim os Tapuias), São 
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1956.

333 Claude Lévi-Strauss,  "Contribuição para  o Estudo da Organização Social dos
índios Bororo” , Revista  do Arquivo M unicipal, S3o Paulo, 1936, vol. XXVII, n. 7-8; 
“La Vie Familiale et Saciale des lndiens Nambiltwara",  Journal de la Société des 
Am êricanistes, N. S., 1948, vol. XXXVII, p. 1-32; Cf. também; “ Guerra e Comércio
enlre os índios da América do Sul", Revista dc Arquivo M unicipal, 1942, vol. LXXXVI1, 
p. 131-146; "The Social and Psychological Aspect of Chieftainship in a Primitive Tribe; 
The Namblkuara of Northwestern Mato Orosso", Transactions o f the New York Aca
demy of Sciences, series II, 1944, vol. 7, n, 1, p. 16-32; "The Social Use ol Kinship 
Terms among Brazilian Indians” , American A nthropologist, N. S., 1943, vol. 45, n. 3, 
p. 398-409; “ On Dual Organization in South America", América Indígena, 1944, vol. 
IV. n. 1, p. 37-47; “Des Organisations Dualistes Existent-Elles7", Bljdragen, Tot de 
Taa]-, Land -en Vclkenkund, Deel 112, 2s Allevering, 15-G raven hage, 1956, p. 99-128.

Florestan Fernandes, A O rg a n iza d o  Social dos Tupinam bá, São Paulo, Insti
tuto Progresso Editorial,  I949.
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últimos autores. A monografia de Florestan Fernandes se prende 
à intenção de descrever, do mais completo possível, a organização 
social dos povos Tupi, que entraram em contato com os bran
cos em certas zonas da costa e cujas condições de existência 
foram, por isso, registradas com certa abundância.

Dada a natureza da documentação, o estudo global do sis
tema organizatório das tribos Tupinambá foi deliberadamente 
mantido no plano estrito de explanação descritiva. Com base 
nos seus resultados, seriam possíveis investigações posteriores, 
mais ambiciosas, sobre problemas teoricamente determinados — 
seja com referência ao funcionamento da sociedade tupinambá, 
seja na comparação dela com outras unidades tribais.

Em si mesma, porém, a tentativa possui o mérito de pro
curar descrever, nos limites dos grupos investigados, os padrões 
pré-cabralinos da vida social aborígine. A documentação permi
tiu tratar da estrutura dos grupos, quanto à adaptação ao ciclo 
ecológico e à dinâmica do sistema econômico tribal, do sistema 
de parentesco, quanto às noções de parentesco e seus funda
mentos místicos ou reais, à nomenclatura de parentesco, à esco
lha dos cônjuges, à organização da família e à ordenação das 
relações sexuais, das estruturas sociais ligadas ao sexo, à idade 
e à socialização do comportamento humano, e das formas tribais 
de controle social e de relação com grupos vizinhos hostis.

Os resultados gerais da reconstrução foram aproveitados 
para a discussão de temas de interesse teórico, como a consis
tência da organização ecológica em face das condições materiais 
de existência, da tecnologia e do sistema integrativo tribal; os 
complexos estruturais nucleares e aglutinadores da sociedade tri
bal; as esferas da cultura que estimulavam comportamentos coo
perativos e as que incentivavam ações e relações competitivas; 
o caráter cooperativo-competitivo da configuração organizatória 
da sociedade tupinambá. No conjunto, o trabalho não está isento 
de defeitos — alguns nascidos das deficiências da documenta
ção, outros das próprias limitações do investigador — mas atinge 
o objetivo proposto, que consistia em descrever homogeneamente 
a organização social dos povos Tupi no «ponto zero» da colo
nização européia do Brasil.

As pesquisas de Claude Lévi-Strauss foram realizadas entre 
os Bororo e os Nhambiquara. Do ponto de vista teórico, a es
colha foi excelente: o mesmo pesquisador poderia manipular, no 
fim de dois projetos de pesquisa, dados e problemas concer-
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nentes a tipos concretos contrastantes de organização social, Para 
se perceber essa possibilidade é bastante cotejar os Bororo e os 
Nhambiquara: enquanto os primeiros representam uma modali
dade de estrutura social que alcançou complexo grau de forma
lização, os segundos lembram o que parece estritamente minimo 
na diferenciação cultural e social. Do ponto de vista prático, 
porém, ela foi algo arrojada. Ainda hoje seria difícil reunir re
cursos financeiros e pessoa! treinado suficiente para realizar, de 
forma rigorosa e intensiva, as duas pesquisas. Razões diversas 
aconselhariam longa permanência, se possível de modo contínuo 
por lapsos determinados de tempo, tanto entre os Nhambiquara, 
quanto entre os Bororo. Como essa condição não pôde ser preen
chida, ambas as pesquisas foram mais ou menos prejudicadas 
por limitações que o denodo pessoal e o poder da inteligência 
não podem remover. Apesar disso, elas tiveram um desfecho 
frutífero e figuram na história recente da etnologia brasileira 
como um verdadeiro marco, no que concerne à investigação, por 
meio da pesquisa do campo, dos fenômenos e problemas de or
ganização social.

O estudo dos Bororo tornou possível a discussão de as
pectos da organização social dessa tribo que antes foram mal 
observados ou simplesmente negligenciados. Restringindo-se à 
documentação levantada na aldeia Kejara, Lévi-Strauss procurou 
pôr em evidência a significação econômica de artefatos artísti
cos, de símbolos ou de privilégios dos clãs, as obrigações ma
teriais e morais inerentes ao casamento e às atividades cerimo
niais, e as relações das formas de casamento com o sistema de 
metades e suas divisões clânicas. Resultados posteriores sugerem 
que, presumivelmente, subdivisões de clãs foram consideradas 
como clãs mas confirmam as alternativas apontadas a res
peito da escolha de cônjuges.

O estudo dos Nhambiquara proporcionou, pela primeira vez, 
o conhecimento sistemático dos principais aspectos das condições 
de existência social desse povo. Sendo ela sujeita a dois ritmos 
distintos — o do período da vida sedentária de outubro a mar
ço, durante as chuvas, e o da vida nômade (começa com o 
início da estiagem) — o estudo oferece à etnologia discussões 
sobre problemas empíricos que há tempo preocupam os etnólo-

Claude Lévi-Strauss,  "La Vie FamLJiale et Soclale des Indiens Namblkwara",  
cf. «specialmente p. 49-50.

3!* Cí. C isa r  Albiseltl, Estudos e Notas C om plem entares sobre os Bororo Orien
tais, cap. I e II, com respectivos diagramas.
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gos, de Maree! Mauss a Evans-Pritchard. É claro que nem todos 
esses problemas puderam ser estudados, mas Lévi-Strauss con
seguiu estabelecer, com muita argúcia a penetração, as polari
zações estruturais e psicossociais envolvidas pelos dois períodos 
de integração da vida social, nos quais as relações humanas 
passam do máximo de convivência para o mínimo nuclear e es
tável, inerente à organização da família e à composição dos 
bandos nômades. Através desse quadro mais amplo é que ana
lisa as implicações sociológicas da existência miserável, aven
tureira e heróica dos Nhambiquara. O sistema de parentesco, 
a função da família como fonte de compensações morais, de 
segurança econômica e de solidariedade social, as relações de 
troca, as cerimônias mágico-religiosas, as orientações psíquicas 
da cultura sao descritas em termos desse «background» mor
fológico.

A convicção de que a vida social dos Nhambiquara pode 
ser considerada como exemplo de uma estrutura social quase 
indiferenciada perpassa todas as elaborações interpretativas de 
importância descritiva. Em alguns pontos ela chega a alimentar 
suposições segundo as quais haveria uma tendência à constitui
ção de formas masculinas de dominação e à formação de uma 
organização por metades. A este respeito escreve: «Não obs
tante, parece que estamos diante de um caso no qual ‘os traços 
fundamentais da organização clânica se encontram, de certa ma
neira, preformadas nas tribos desprovidas de clã’. Seria sufi
ciente, para satisfazer às exigências da organização dualista, 
que o novo grupo se fixasse, e mantivesse a lembrança de sua 
origem ambígua continuando a evitar a confusão entre os dois 
conjuntos de habitações». ” T

Outras hipóteses são elaboradas com o fito de explicar as 
atuais condições de existência dos Nhambiquara. Embora reco
nhecendo a dificuldade do problema e o papel decisivo desem
penhado pelas influências mútuas de várias tribos diferentes em 
contato Lévi-Strauss revela acentuada preferência pela hipó
tese segundo a qual os Nhambiquara seriam os representantes 
contemporâneos de uma cultura antiga empobrecida. ” * A simples

l = T Claude Lévi-Strauss,  "La Vie Familiale et Sociale des Indiens N a mbik-wa ra” . 
p . 79-80 (entre aspas,  citação de R. H. Lowie, "Family and Sib” , Am erican Anthro- 
pologist, N. S., 1919, vol. 21, p. 28-40).

Idem. p. 129-130.
**» Idem, cf. p. 13-14, 98, 129-130, e diversas passagens nas quais descreve as 

condlçBes de extrema indigência em que viviam, material e socialmente, os Nhambl- 
quara,  ou nas quais aponta paralelos com grupos tupi, especialmente p. 49-30, 35,
•m  o n  a o i
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transformação da composição do bando ilustra que houve, de 
fato, perdas culturais, especialmente depois de sua submissão 
aos brancos: há vinte anos, o bando abrangeria aproximadamente 
duzentos indivíduos; na época da pesquisa eles se constituíram, 
variavelmente, de quatro a cinco até trinta ou quarenta indiví
duos. É evidente o significado dessa alteração morfológica, como 
expressão de insucessos adaptativos e como fator negativo de 
ajustamento às condições de existência enfrentadas pelos bandos 
nômades. Em conseqüência, o pesquisador se defrontava menos 
com os padrões aborígines de organização social, que com os 
seus escombros.

Duas tendências desintegradoras mereceriam atenção espe
cífica: a própria crise interna da cultura e da sociedade; e as 
pressões culturais, exercidas pelos grupos tribais vizinhos, em 
contato intermitente, ainda que hostil, com os Nhambiquara. A 
preferência por uma hipótese genética, entretanto, fez com que 
questões desta natureza fossem negligenciadas, passando ao pri
meiro plano cotejos comparativos com os Tupi dos séculos XVI 
e XVII. Os paralelismos que resultam de semelhante confronto 
criam pistas a serem examinadas, quando menos por causa do 
interesse que elas possuem para uma análise de processos de 
difusão cultural, mas que não conduzem a nenhuma prova subs
tancial com referência à hipótese formulada.

Outra interpretação deveras importante se refere à significa
ção e à função das trocas econômicas com grupos tribais vizinhos. 
É inegável que o padrão de troca descrito se inscreve em um 
clima de relações hostis e que os efeitos da troca, por causa 
de mecanismos de avaliação dirigidos psicoculturalmente por de
cepções e por conflitos, podem conduzir a empreendimentos guer
reiros. Contudo, parece que as cerimônias que precedem e que 
circundam a troca propriamente dita possuem outra função so
cial, A circulação de bens, em sociedades primitivas, com fre
quência traduz e intensifica laços de solidariedade moral. A tran
sição do comércio mudo para a troca através de interação pes
soal e direta, entre membros de grupos estranhos ou antagônicos, 
deve ter criado necessidades rituais novas. Aqui não se trata 
apenas do perigo potencial do contato direto, mas principalmente 
da neutralização das fontes de obrigação e de solidariedade, ine
rentes à circulação de bens. Em outras palavras, entre o comér
cio mudo e as formas elementares de padronização da troca, 
se acharia a forma de «comércio» descrita por Lévi-Strauss, 
que poderia ser encarada como um tipo de escambo ritualizado,
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sem ser preciso defini-la como «guerra potencial pacificamente 
resolvida».

Esses são os três principais centros de interesses teóricos 
nas investigações etnológicas que visam à reconstrução de tota
lidades ou à explanação descritiva da realidade. Todavia, algu-. 
mas contribuições não cabem precisamente em tais categorias. 
É o caso, por exemplo, dos estudos etnológicos sobre o precon
ceito racial no Brasil. Nos projetos de pesquisa da UNESCO, 
tomaram orientação etnológica as pesquisas de Charles Wagley 
desenvolvida em colaboração com Harry W. Hutchinson, Marvin 
Harris, Ben Zimmerman, nas comunidades de Itá, Vila Recôncavo, 
Minas Velhas e Monte Serrat; a pesquisa de Thales de Azevedo, 
em Salvador, e a pesquisa de René Ribeiro, no Recife. Já foram 
publicados os resultados das pesquisas de Wagley e seus cola
boradores e os da pesquisa de Azevedo. 1,1

O primeiro grupo de pesquisadores utilizou uma técnica de 
descrição morfológica da estrutura social que oferecia alguma 
base para a padronização da coleta e da interpretação dos dados, 
Nao obstante, a análise comparativa é menos satisfatória que as 
pequenas monografias, nas quais são descritas as relações raciais 
em cada comunidade. Na pesquisa de Azevedo também foi ex
plorado um critério de descrição e de interpretação: a mobili
dade social vertical, considerada como índice da ausência do 
preconceito racial e da discriminação com fundamento na into
lerância racial. A significação de semelhante critério, em uma 
sociedade multirracial em que não existe a segregação racial,
deixou de ser examinada, limitando-se o pesquisador a descrever 
casos concretos, que ora confirmam ora infirmam a hipótese
subjacente ao critério de investigação escolhido. Ambas as pes
quisas demonstram que a formação teórica do etnólogo é ainda 
insuficiente para equipá-lo, de forma completa, com os conheci
mentos e as técnicas de pesquisa a que precisa recorrer, por
causa da rápida expansão do campo da investigação etnológica.

Outro centro de interesses teóricos, que começa a ganhar 
autonomia, é o que diz respeito ao estudo etnológico da perso
nalidade. Até há pouco, o tema só era tratado sistematicamente 
como parte do objeto de análises mais amplas (especialmente

jjn Ohs rlcs Wagley, R ac^s ** C lasses dans le BrèsU Rurúl, UNESCO, 5. d.
Thales de Azevedo. Les E tltes de Couletir datis Une Ville B rèsllienne, UNESCO,

1953.
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nas contribuições já mencionadas, de Jules Henry, Florestan Fer
nandes, Charles Wagley e Eduardo Galvão; Egon Schaden e 
Claude Lévi-Strauss; Roger Bastide, René Ribeiro e Arthur Ra
mos; Emílio Willems).

As duas tentativas de estudo da personalidade, através de 
técnicas modernas, se prendem a iniciativas de Herbert Baldus. 
Entre os Bororo, Baldus reuniu um rico material sobre o com
portamento ambivalente e os desajustamentos de um persona
gem célebre na etnologia brasileira, Tiago Marques Aipobureu 
ou Akirío Bororo Keggeu. 1,1 Por sugestão de Baldus, esse ma
terial, completado com dados contidos na obra de Colbacchini 
e Albisetti foi interpretado por Florestan Fernandes, em ter
mos da teoria da marginalidade.

Posteriormente, Herbert Baldus aplicou, entre os Kaingang 
de Ivaí, testes de Rorschach e de Mira y L o p e z . F o r a m  exa
minados trinta e dois sujeitos (vinte e quatro do sexo masculino 
e oito do sexo feminino), em condições desfavoráveis de admi
nistração das provas, algumas até contra-indicadas nas respecti
vas técnicas. A primeira interpretação dos protocolos de Rorschach 
foi feita por Aniela Ginsberg1” ; a segunda, mais elaborada, por 
Cícero Christiano de Souza. A interpretação dos resultados do 
psicodiagnóstico miocinético foi realizada por Cinira Miranda de 
Menezes. É óbvio que a análise dos três especialistas põe em 
evidência traços da personalidade dos Kaingang que interessam 
à investigação etnológica.

Contudo, essa experiência pioneira sugere duas coisas. Pri
meiro, que o uso de testes psicológicos só é realmente produ
tivo quando eles são empregados para obter conhecimentos que 
não são acessíveis à etnologia através de suas técnicas regulares 
de pesquisa e que se torna recomendável controlar e completar

Herbert Baídus, “O Professor Tiago Marques e o Caçador Aipobureau <A
Reação de um Indivíduo Borora à Influência da nossa Civilização)” , Ensaios de Elno- 
lodia Brasileira, op. cit., p. 163-186.

u »  P. AntOnlo ColbacchJnl e P. César Albisetti. Os Bororo Orientais. O ranm o- 
dogne do P lanalto Oriental de M ato  Grosso, São Paulo, Companhia Editora Nacional, 
1942.

Florestan Fernandes, “ Tiago Marques Aipobureu-. U m  BorOTO Marginal", R e
vista do Arquivo M unicipal, São Paulo, 1946, vol. CVII.

a:>" Herbert Baldus, “ Aplicação do Psicodiagnóstico de Rorschach a Índios Kain
gang: I — Os Kaingang do Ivai e o Emprego do Teste",  R evista  do M useu Paulista, 
N. 5., vol. I, p. 75-87; "Psicologia Étnica” , in Otto Klineberg (organizador) ,  A Psi
cologia M oderna, São Paulo, Livraria Agir Editora,  1953, especialmente p. 439-445.

- s" Aniela Ginsberg, "Aplicação do Psicodiagnóstico de Rorschach a índios Kain
gang: II — in terpretação,  in op. clt. p. 88-106 (vide nota anterior).

*1’ Cicero Christiano de Souza, “ Ó Methodo de Rorschach Aplicado a um Grupo 
de índios Kaingang", Revista do M useu Paulista , N. S., São Paulo, 1953, vol. Vlll,  
p. 311-341.

Sl* Cinira Miranda de Meneses, “O • Psicodiagnóstico Miocinético Aplicado a Indlos 
Kaingang” , R evista  do M useu P aulista , N. S., 1953, vol. VII, p. 343-336.

175



os seus resultados por meio destas últimas. Segundo, que é acon
selhável recorrer a especialistas também no período de aplicação 
dos testes.

Por fim, seria preciso mencionar pesquisas desenvolvidas 
fora do âmbito da sociedade brasileira. Ruy Coelho realizou in
vestigações entre os Caribes negros, que não são destituídas 
de interesse teórico. Entre os trabalhos que já publicou as 
descrições da couvade ou da festa, por exemplo, contêm elabo
rações ínterpretativas apreciáveis: seja na integração de signifi
cações e de funções do sobreparto masculino, às vezes negligen
ciadas ou superestimadas em explicações unilaterais do fenômeno; 
seja da compreensão do sagrado e do profano ou do festivo e 
do quotidiano como gradações de uma mesma escala, o que 
oferece ao pesquisador a possibilidade de descrever cerimônias 
em que essas polaridades se interpenetram sem os prejuízos acar
retados pela concepção ainda hoje corrente, que fazia delas ca
tegorias. inconfundíveis e absolutas.

O segundo tipo de explanação, caracterizada acima como 
explanação interpretativa, tem sido explorada em um número 
reduzido de trabalhos. Excluindo-se as obras de Roger Bastide, 
que neste plano se orientam por propósitos inerentes à análise 
sociológica comparada da vida religiosa, as contribuições res
tantes mal permitem exemplificar as possibilidades lógicas da 
explanação interpretativa. Elas são suficientes, no entanto, para 
ilustrar as ambições ou os alvos mais complexos que animam 
as tendências atuais de desenvolvimento das investigações etno
lógicas no Brasil.

Na primeira possibilidade lógica de manipulação da expla
nação interpretativa, a diferença que se estabelece entre ela e a 
explanação descritiva se funda estritamente nos procedimentos 
de construção e de generalização das inferências. Além disso, 
ela não prescinde de um objeto concretamente determinado e 
do recurso frequente à explanação descritiva, pois o seu sucesso 
depende dos conhecimentos obtidos na reconstrução da reali
dade. A maneira pela qual os resultados da explanação descri
tiva são apresentados e explorados varia consideravelmente, in
clusive em função das qualidades estéticas dos investigadores. 
Rivers e Redfield, por exemplo, preferem separar os dois con-

1,1 Ruy Coelho, "Le Concept de l’Ame chez les Caraïbes Noirs" , Journal de la 
Société des ‘ m i ricam stes. N. ., 1952, vol. XL!, p. 21-30; "As Festas dos Caribes 
Neeros” , A nhem bl. 1952, vol. IX. n. 25, p. "The  Signllicance ol the Couvade
amoflg Black Caribs", Afan, 1949, vol. XL1X. art.  64, p. 51-53.

176



textos de análise. Já Malinowski estabelece intercalações que fa
cilitam aqui e ali a passagem da reconstrução para a interpre
tação sistemática.

Outras técnicas se impõem, especialmente quando os alvos 
da analise sao heterogêneos. Em casos desta ordem, tanto pode 
ser recomendável a gradual exaustação dos fatos a serem exa
minados, com a retenção seletiva mas contínua das evidências 
explicativas e sua elaboração final, de forma mais abstrata, 
quanto pode ser aconselhável o recurso alternativo aos dois ti
pos de explanação, de acordo com as exigências do objeto da 
análise ou do progresso das interpretações. Alguns trabalhos 
de Mauss ilustram o primeiro procedimento; Naven, de Bateson, 
parece exemplificar bem o segundo. Todavia, o propósito de 
alcançar explicações que retenham conexões de sentido, vincu- 
laçoes funcionais ou relações causais, essenciais para a inter
pretação da dinâmica interna dos fenômenos investigados, é 
característico e constante.

Por isso, seria legítimo afirmar que a diferença entre os 
dois tipos de explanação, no ponto que nos interessa no mo
mento. é apenas de grau e que: 1) a explanação descritiva tem 
por objeto a reconstrução de uma totalidade, vista como algo 
integrado, interdependente e dinâmico; 2) a explanação inter- 
pretativa opera diretamente sobre a totalidade assim reconstruída 
e visa isolar, no contexto empírico que resulta da própria re
construção, as condições e fatores que possuem significação in- 
terpretativa para explicar não só o que se passa na totalidade 
considerada, mas ainda o que tende a ocorrer dentro dela, pelos 
efeitos previsíveis (estáveis ou mutáveis), dos processos que 
produzem o padrão de equilíbrio interno da totalidade.

Daí a importante conseqüência, sobre a qual é indispensável 
insistir: na explicação da motivação do comportamento humano, 
do funcionamento das instituições, da estabilidade ou da mudança 
cultural, a explanação descritiva se interrompe nos limites da 
exposição das condições e dos fatores que são essenciais na 
reconstrução de uma totalidade. Basta-lhe, interpretativamente, 
identificar e reter as condições nas quais certos motivos são ca
pazes de emergir e de influenciar o comportamento humano; 
certas instituições podem organizar socialmente o comportamento 
humano, orientando-o segundo fins suprapessoais; certos fatores 
chegam a garantir a sobrevivência e a continuidade sócio-cultural 
ae uma coletividade humana, etc.

177



A explanação interpretai iva precisa operar em nível mais 
abstrato de explicação. Neste, é decisivo saber que probabili
dades existem de que as referidas condições possam se renovar 
ou se alterar, e como tais alternativas repercutem no comporta
mento dos elementos ou fatores envolvidos, no ritmo ou na qua
lidade de seus efeitos, etc. Como ela manipula dados empíricos 
previamente selecionados, mediante a reconstrução da realidade, 
e como só retém evidências que possuem uma significação inter- 
pretaliva essencial, toda explicação descoberta e verificada pode 
ser generalizada, nos limites do sistema cultural concreto (ou da 
totalidade) analisado (ou analisada).

Até o presente, a exploração da explanação interpretativa, 
tendo em vista descobrir e testar explicações universalmente vá
lidas dentro de um sistema cultural concreto, só foi tentada, na 
etnologia brasileira, por Florestan Fernandes, em um estudo so
bre a guerra na sociedade tupinambá. 5,0 Por acaso, propósitos 
interpretativos tão complexos se colocaram diante de uma uni
dade histórica de investigação e tiveram que ser enfrentados, 
portanto, através dos recursos da reconstrução histórica. É óbvio 
que se impunha um balanço prévio e severo da documentação 
histórica disponível. Por seu intermédio seria possível apurar: 
a) o conjunto de evidências relativas, direta ou indiretamente, 
ao comportamento guerreiro e à condução da guerra entre os 
Tupinambá; b) o grau de consistência deste universo empírico 
restrito em face da natureza generalizadora da explanação in
terpretativa, que envolve o recurso sistemático a processos de 
indução amplificadora (ou analítica, como preferem alguns au
tores). Este ponto possuía especial importância.

Ao contrário do que acontece com a explicação histórica, 
que muitas vezes lança mão da indução enumerativa e mesmo 
de evidências circunstanciais, a explicação na etnologia (como 
na sociologia e na economia) não exige apenas evidências pre
sumivelmente verdadeiras ou fidedignas, mas também evidências 
que sejam bastante consistentes para suportar, empírica e logi
camente, um tratamento indutivo amplificador. Sem que esta 
condição se realize, nada pode garantir positivamente os funda
mentos empíricos ou a legitimidade lógica das explicações des-

140 Florestan Fernandes,  A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, 
São Paulo,  ed. Museu Paulista , 1952; o último capitulo, no qual é tentada a expu- 
cação causa) dc comportamento guerreiro, foi publicado por Iniciativa do saudoso 
A. Métraux no fournül de Ia Socléié des Amèricanlstes (N. 5.,  1952, vol. XL1, p. u a -  
220): "La Ouerre et [e Sacrlíice Humain chez les Tup inam bá” .
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cobertas, independentemente do grau de abstração ou de gene
ralização que elas pressupunham.

Ora, o exame da documentação histórica acessível, sobre 
os Tupmambá, demonstrou: 1) que as evidências, reconhecíveis 
como empiricamente consistentes, suportariam um trabalho re
lativamente exaustivo de reconstrução etnológica das situações 
de existência, ligadas direta ou indiretamente com a guerra; 
2) que, entre essas evidências, seria possível selecionar instân
cias empíricas suscetíveis de tratamento indutivo amplificador. 1,1

Os resultados da investigação revelaram que, de fato, a 
pesquisa de reconstrução histórica pode, como a pesquisa de 
campo, servir aos fins da explanação interpretativa. Tudo de
pende da quantidade e da qualidade das informações disponí
veis. Esse resultado metodológico é deveras importante, porque 
o ponto de vista segundo o qual a pesquisa de reconstrução 
histórica apresenta limitações insuperáveis, por causa da proce
dência dos materiais (produtos de atividades intelectuais de lei
gos), está muito difundido na etnologia e na sociologia.

Ainda que o controle pessoal das fontes dos dados seja de 
ordem diferente, nos dois tipos de pesquisa (ele é antes «pas
sivo» que «ativo» quando se trata de documentos históricos, 
pois o investigador não possui meios diretos para corrigir e com
plementar as informações acessíveis), a pesquisa de reconstrução 
histórica é tão passível de um padrão de trabalho rigorosamente 
positivo, quanto a pesquisa de campo. Isso, aliás, já fora de
monstrado pela própria teoria da investigação histórica, tendo 
em vista a natureza e os objetivos da explicação histórica.

Que esta constatação pudesse ser transferida, com o devido 
rigor, para o campo da etnologia, parece ser algo da maior im
portância. É claro que outros especialistas, como Bachofen. Gra
nei e Bandelier, especialmente, haviam feito uma demonstração 
pratica irrefutável de semelhante possibilidade, sendo que os dois 
primeiros operaram com materiais verdadeiramente difíceis e apa
rentemente insondáveis pelo método científico. Contudo, não se 
preocupam com as consequências metodológicas de suas inves
tigações, legando-nos soluções que ainda precisam ser critica
das e incorporadas sistematicamente à teoria da investigação 
etnológica.

1,1 * lorestan Fernandes "A Análise Funcionatlsto da Guerra; Possibilidades de 
Aplicação á Sociedade Tupinambá. Ensaio de análise crit ica dá contribuição etnográ- 
liea dos cronis tas uai a o estudo sociológico do guerra entre populações aborígines 
«o erasi i  quinhentista  e seiscentista", fleirísíu do M useu Paulista, N. S .. São Paulo, 
voí. III. p . 7-128.
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Outra consequência metodológica relevante diz respeito à 
aplicação do método de interpretação funcionalista em certas 
fases do trabalho de reconstrução do sistema guerreiro dos Tu- 
pinambá e na seleção de evidências que permilissem explicar 
funcional e casualmente a motivação, o desenvolvimento e os 
efeitos imediatos da guerra naquela sociedade tribal. Tal resul
tado sugere que qualquer documentação empírica, independen
temente de sua origem (se provém da pesquisa histórica ou da 
pesquisa de campo), desde que comporte os procedimentos de 
crítica e de seleção do universo empírico restrito, no qual se 
praticará a elaboração interpretativa propriamente dita, poderá 
ser tratada analiticamente, através de não importa que método 
de interpretação. No caso, a única limitação evidente se asso
ciava à natureza das instâncias empíricas, que constituíam o 
universo empírico restrito da investigação (o que é óbvio: não 
se poderia pretender aplicar àquela documentação um método 
de interpretação adequado à descoberta de uniformidades de, 
sequência, pois ela só fornecia evidências sobre padrões de com
portamento, dependências estruturais e uniformidades de coe
xistência).

No plano de explanação descritiva, os resultados da inves
tigação quase chegaram a ser exaustivos. Os principais aspectos 
da guerra, ligados com a motivação dos empreendimentos guer
reiros, naquilo em que os motivos das atividades guerreiras caíam 
na esfera de consciência social, com o ritual guerreiro, com a 
organização do bando guerreiro, com o combate, com a expe
dição de retorno, ou as dependências estruturais que poderiam 
ser consideradas básicas — relações entre a guerra e os diver
sos níveis da sociedade e da cultura, sua importância na dife
renciação da sociedade tribal, na classificação social dos homens, 
etc. — puderam ser amplamente descritos e, com frequência, 
fundamentados com boa documentação empírica.

No plano de explanação interpretativa, algo ficou a desejar, 
especialmente no que concerne à explicação causai do compor
tamento guerreiro. As descrições dos cronistas não chegaram 
a compreender todos os aspectos das cerimônias do sacrifício 
humano e da antropofagia, sendo mais ou menos lacunosas na 
ordenação delas no tempo e no relato da atualização concomi
tante de comportamentos míticos. Apesar disso, como o propó
sito da análise apanhava essas cerimônias tangencialmente, tais 
dificuldades puderam ser superadas mediante o tratamento ana
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lítico dos motivos e efeitos da guerra, que não caíam na esfera 
de consciência, mas eram essenciais para a preservação do pa
drão de equilíbrio da sociedade tupinambá e da forma corres
pondente de solidariedade tribal.

Assim, graças às possibilidades interpretativas abertas pelo 
método funcionalista, foi possível chegar a uma explicação causal 
da guerra. A seguinte fórmula exprime sinteticamente esta expli
cação : <íCt guerra tupinambá era o efeito de uma aplicação mágico- 
religiosa do princípio de reciprocidade» e deixa entrever que
a guerra envolvia uma definição social do inimigo, pelos agen
tes aborígines, a qual era muito importante para a manifestação 
dos motivos internos, que criavam a necessidade da guerra, para 
a projeção dos antagonismos na direção dos grupos hostis e 
para o desenvolvimento da chamada «guerra primitiva» em uma 
direção militar (ou melhor, da «guerra verdadeira»). Como de
veria ser de praxe invariável em contribuições desse gênero, 
todas as evidências explicativas, de interesse teórico mais amplo, 
foram formuladas explícitamente e enumeradas de modo siste
mático, em função do seu valor positivo, sucessivamente: para 
o conhecimento da guerra na sociedade tupinambá; para o co
nhecimento da sociedade tupinambá, vista através de uma ins
tituição fundamental em sua dinâmica interna; e para o conheci
mento da guerra, como fenômeno social e cultural.

Na segunda possibilidade lógica de exploração da expla
nação interpretativa, a construção da inferência indutiva e o 
nível de abstração das generalizações são regulados pela noção 
de tipo. Isso quer dizer que as explicações empiricamente fun
dadas e logicamente legítimas podem ser válidas para todos os 
sistemas culturais concretos que apresentem, dentro de certos 
limites, um determinado número de caracteres essenciais comuns. 
Seria inútil examinar aqui as orientações metodológicas que têm 
presidido as tentativas de formação de tipos na etnologia e que 
ordem de problemas elas visaram de preferência — tanto na 
delimitação de conceitos e na caracterização do que Burgess 
chamou de «tipos empíricos», quanto na constituição de gradien
tes e na classificação de povos e de culturas. Isso porque seria 
impossível exemplificar os reflexos de tais orientações na etno
logia brasileira. De fato, a elaboração tipológica só foi explo-

511 Fiorestan Fernandes, A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinam bá, 
n. 323- g r i ta ' '"  " "  texto. A discussão e fundamentação dessa definição é feita a se
guir. cf. o. 323-343

Idem, p. 344-367.
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rada em uma investigação de Egon Schaden, na forma de carac
terização de traços da mitologia heróica em algumas culturas 
indígenas.

É evidente que Schaden se defrontou com certas dificulda
des empíricas e que estas delimitaram mais do que seria con
veniente os propósitos teóricos de sua investigação. Do ponto 
de vista que tomou, interessava considerar a mitologia em ter
mos de suas vinculações com a organização social e com a con
figuração da cultura. Porém, se são muitas as mitologias indí
genas conhecidas etnograficamente, poucas poderiam ser tratadas 
daquele ponto de vista, em virtude de insuficiências da docu
mentação etnológica sobre os demais aspectos do sistema sócio- 
cultural, a serem considerados. Estavam fora de cogitação, 
em particular, a seleção racional de culturas cujas mitologias 
heróicas merecessem ser caracterizadas tipicamente, e toda es
pécie de elaboração tipológica de intuitos classificatórios. Daí 
só restar uma alternativa: a escolha de mitologias heróicas que, 
além de analisáveis funcionalmente, possuíssem um significado 
típico presumível, em face da organização social e da confi
guração cultural nas quais se integrassem. Graças à utilização 
do método do funcionalista, as possibilidades abertas por essa 
alternativa foram brilhantemente aproveitadas, seja na elabora
ção interpretativa dos caracteres típicos diferenciais das mitolo
gias heróicas analisadas, seja no tratamento dos caracteres co
muns das mesmas, que revelaram alguma importância explicativa.

Entre os resultados gerais da investigação, cumpre espe
cialmente ressaltar: 1) a explicação dos movimentos messiânicos 
entre os Tupi e os Guarani, a qual, além de salientar a conexão 
positiva do messianismo com o mito do herói civilizador, de
monstra que os surtos messiânicos se ligavam à atuação de fa
tores inerentes à vida mágico-religiosa e à tradição mítica da
queles povos; 2) a evidência do caráter recíproco das relações 
entre a mitologia heróica, a organização e a configuração cul
tural, comprovada diante de sistemas sócio-culturais tão diversos 
(como os dos Kaduveo, dos Bororo, dos Kaingang, dos Apapo- 
kuva, dos Munduruku, dos Tukano); 3) a demonstração da hi
pótese de que os traços tipicamente característicos de qualquer 
mitologia heróica não depende apenas da herança mítica, mas

114 Egon Schaden, "Ensaio Etna-socíològico sobre a Mitologia Heróica de algumas 
Tribos Indígenas do Brasil" ,  Sociologia, 1945, vol. VM, n. 4, p. 3-172. Em Aspectos 
Fundam entais da Cultura Quarani, o mesmo método de caracterizaçâc típica foi em
pregado para reconstruir um sistema sócio-cultural e evidenciar a configuração cultural 
correspondente.
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também — e principalmente — das funções que ela desempenha 
na dinâmica do sistema sócio-cultural (o que faz com que, mesmo 
nos elementos comuns, as mitologias heróicas se distingam tipi
camente umas das outras); 4) a identificação da mitologia he
róica como uma polarização fundamental da cultura e como uma 
força construtiva no seio da sociedade.

Eis o que escreve sobre este ponto: «Entre as tribos indí
genas sul-americanas, pelo menos na medida em que foram con
sideradas neste ensaio, os mitos heróicos ocupam uma posição 
de excepcional relevo no conjunto das tradições tribais. E po
dem ser considerados como necessidade para o grupo, porquanto 
cabe a função primordial de exprimir o 'valor social’ da cultura 
peculiar ao grupo e de legitimar, assim, o padrão de comporta
mento tribal, os valores morais e as instituições fundamentais 
da sociedade».

A terceira possibilidade lógica da explanação interpretativa 
abrange a maior parte dos chamados «trabalhos teóricos» na 
etnologia. Neles é dominante seja a idéia de delimitar ou de 
verificar empiricamente o sentido de conceitos básicos, seja o 
propósito de construir teorias válidas para grupos particulares 
de fenômenos, por meio do método comparativo ou da siste
matização teórica de conhecimentos obtidos anteriormente. O 
Memorandum on the Study of Acculturation, de Redfield, Linton 
e Herskovits já se tornou um exemplo clássico para a primeira 
alternativa. As teorias que tomam por objeto grupos particulares 
de fenômenos, por sua vez, conduzem a explicações mais gerais 
e abstratas que as explanações interpretativas concernentes a 
sistemas culturais concretos ou a tipos. Com frequência, ambos 
surgem como unidades de investigação nas elaborações teóricas 
que procedem comparativameníe (como, por exemplo, nos estu
dos de Radcliffe-Brown, de Lévi-Strauss e de Murdock, sobre 
o parentesco). O mesmo ocorre por outras razões, com a siste
matização que vise integrar os resultados positivos de diferentes 
investigações. O objeto dela ou pressupõe uma sondagem ver
tical dos diferentes níveis de organização e de integração das 
atividades humanas, vistas nos aspectos comuns e gerais através 
da noção de sistema (como nos trabalhos de Thurnwald sobre 
a economia e a psicologia de povos primitivos), ou concentra

*•* Idem, p. 160.
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a atenção do investigador nos processos que podem operar de 
modo universal, dadas certas condições, produzindo efeitos da 
mesma natureza ainda que variáveis em suas repercussões na 
organização dinâmica da personalidade, da cultura e da socie
dade (o que pode ser ilustrado pelos ensaios de Linton sobre 
aculturação). Apenas duas contribuições permitem situar a pro
dução de etnólogos brasileiros em face de semelhantes possibili
dades lógicas da explanação interpretativa. Trata-se da análise 
do conceito de aculturação e suas implicações, realizada por 
Emíiio Willems"": e de um estudo de Gioconda Mussolini, so
bre as noções de moléstia e morte entre os Kaingang e os 
Bororo que cabe aqui em virtude do tipo de tratamento dado 
às inferências de caráter geral.

Na análise de Willems, é tão importante o esforço pela 
precisão terminológica, quanto a atitude crítica, assumida diante 
das diversas possibilidades teóricas de combinação de termos 
básicos em esquemas conceituais. Para isso, contou com um 
excelente sistema de referências empíricas, pois as situações vivi
das pelos imigrantes alemães, nas comunidades de origem ou 
no Brasil meridional, permitem examinar uma gama extrema
mente variável de condições, fatores ou efeitos da dinâmica da 
cultura, associados a contatos raciais e culturais. O fulcro da 
análise convergiu para a delimitação conceituai de três termos 
básicos: socialização, assimilação e aculturação.

Através do primeiro conceito, é possível descrever o pro
cesso psicossocial de formação da estrutura da personalidade, 
mediante o ajustamento dos indivíduos às situações sociais de 
existência e a incorporação simultânea de padrões de compor
tamento e de valores sócio-culturais. Em contraste, «a assimila
ção se afigura como processo sócio-psíquico que transforma a 
personalidade». Essa maneira de encarar e de resolver o pro
blema envolve duas consequências: 1) como processo social, a 
assimilação preenche as mesmas funções dinâmicas que a socia
lização; 2) mas se desenvolve em condições diversas, pois re
sulta de necessidades criadas por situações novas de existência, 
enfrentadas pelos indivíduos em virtude da transplantação, as 
quais exigem a reeducação da capacidade de reagir aos estí-

244 Emílio Willems, A Aculturação dos Alemães no Brasil, p. 11-46, 
i 4'  Gioconda Mussolini, “Os Maios de Delesa contra a Moléstia e a Morte em 

duas T ribos Brasileiras: Kaingang de Duque de Caxias e Bororo Oriental, Revista
do Arquivo M unicipal, São Paulo, 1946, vol. CX, p. 7-152; cl. também “Notas sobre 
os Conceitos de Moléstia, Cura e Morte entre os índios Vaptdlana” , Sociologia, 1944, 
vol. VI, n. 2, p. 134-355,

)4> Emílio willems, A Aculturação dos Alemães no Brasil, p. 31.
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mulos externos do meio ambiente, às condiçoes da vida socie
tária e às expectativas de comportamento.

Esse ângulo de íocalização de fenômeno favorece sobre
maneira duas perspectivas de abordagem da dinâmica cultural. 
Em primeiro lugar, oferece uma posição frutífera para a obser
vação, descrição e interpretação dos aspectos dinâmicos da mu
dança social e cultural, especialmente dos relacionados com os 
fenômenos de desorganização e reorganização da personalidade. 
Em segundo lugar, permite acompanhar e reter, de modo extre
mamente vantajoso para o observador, os efeitos das condições 
emergentes de existência social na preservação, aquisição ou al
teração de elementos culturais.

Abstraindo tais efeitos das condições em que se produzem, 
o investigador pode descrever e interpretar univocamente os pro
cessos que se manifestam no nível da reintegração da cultura. 
Em suma, leva a conceber os dois processos, de assimilação 
e de aculturação, como simultâneos e complementares.

«Uma vez que toda transmissão de dados culturais através 
de contatos sociais diretos e contínuos afeta as atitudes das 
personalidades atingidas, está claro que aculturação e assimila
ção são conceitos coordenativos, correlativos e completivos. Am
bas são aspectos do mesmo processo: a assimilação é o seu 
aspecto ‘subjetivo’ porque envolve a personalidade; a acultura
ção lhe representa o aspecto ‘objetivo’ porque afeta os valores 
culturais. Ambas são comparáveis a anverso e reverso da mes
ma medalha. À vista disso parece necessário restringir o con
ceito de aculturação às mudanças nas configurações culturais 
de dois ou mais grupos que estabeleceram, contatos diretos e 
contínuos»,

No trabalho de Gioconda Mussolini se revela a intenção 
de superar as limitações reconstrutivas do antigo estilo de aná
lise etnológica comparativa, sem pôr em risco, contudo, as pers
pectivas de explicação generalizadora, que ele continha. Por isso, 
para conhecer a natureza das representações sobre as moléstias 
e dos meios empregados para combatê-las, as conexões daquelas 
e destes com a tecnologia, o pensamento consciente, a magia 
e a religião, preferiu tratar do tema através de duas culturas 
(a dos Bororo e a dos Kaingang). Mas, na elaboração interpre- 
tativa dos materiais, procurou passar gradativamente das tarefas 
de reconstrução, para as de comparação e finalmente para as

Idem, p. 37; grifos nô (extO.
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evidências capazes de fundamentar explicações generalizadoras. 
Estas são formuladas de maneira sintética, compreendendo tanto 
as formas de objetivação cultural dos processos de representa
ção e de cura das moléstias, quanto as conexões deles com a 
estrutura social e com a cultura. Certos resultados acentuam e 
particularizam noções bem conhecidas, sobre as relações de com
plexos culturais com a organização da sociedade e da cultura. 
O mesmo não se poderia dizer de outros, que procuram situar 
a natureza dos processos terapêuticos ou a função dos rituais 
de cura.

Quanto ao primeiro ponto, a investigadora salienta que «os 
conceitos de causação da moléstia e da morte acarretam os pro
cessos de diagnose e de prognose e, finalmente, as práticas de 
cura que, mesmo tendo pouco em comum com os nossos remé
dios, podem ser encaradas como constituindo um sistema defi
nido de terapêutica».s"  Quanto ao segundo ponto, interpreta 
as práticas de cura de modo a evidenciar que elas visam remo
ver a condição disnômica, acarretada pela doença, a qual afeta 
o grupo através da incapacidade da pessoa doente de manter 
o ritmo regular de participação da vida social.

Depois dessa longa digressão, em que foram examinados 
os principais focos de elaboração teórica das investigações etno
lógicas mais recentes no Brasil, parece que seriam demais algu
mas reflexões de ordem crítica.

A primeira constatação que se impõe: as investigações re
velam extrema dispersão. O pior que se trata de uma dispersão 
que assume a forma de uma rosca sem fim. Como as áreas pas
síveis de investigação são mais ou menos virgens, é difícil sopitar 
a volúpia pela pesquisa dos campos e dos problemas enexplo- 
rados ou negligenciados. Isso dá às tarefas de reconstrução uma 
preeminência que é sempre fatal ao aproveitamento sistemático 
dos resultados positivos de qualquer investigação.

A segunda constatação dirige nossa atenção para o reverso 
da medalha: o que existe atrás dessa extrema dispersão? É mais 
ou menos evidente que a ela não se associa nenhuma tendência 
séria de integração teórica dos resultados das investigações. Com 
freqüência, cada investigador traz consigo um estoque de idéias 
novas, sendo-lhe pouco importante a tarefa de ligar suas pes
quisas com outras já empreendidas ou em curso.

íoa Gioconda MussoHnl, "Os Meios de Defesa Contra a Moléstia e a Morte em 
duâS TribOS Brasileiras1*, p. 13Í.
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Doutro lado, os alvos teóricos não são bastante fortes para 
compelir os investigadores a fazer, das diversas pesquisas que 
realizam, etapas sucessivas de uma carreira científica uniforme. 
Percebe-se que a transferência de uma área de pesquisa para 
outra pode processar-se com a mesma facilidade com que se 
substitui um terno velho por um novo. Técnicas e métodos de 
investigação, propósitos teóricos, até parte do jargão científico, 
encontram prontos substitutos.

A terceira constatação, por fim, diz respeito à ausência de 
padrões cooperativos de trabalho científico. A exposição anterior 
deve ter insinuado que a colaboração de especialistas se realiza 
sob duas condições: ou nasce de obrigações acadêmicas, e nesse 
caso é produto da dependência do estudante em face do mestre; 
ou lança suas raízes em relações acadêmicas prévias, mais ou 
menos bem sucedidas. Nem os pesquisadores que lidam com 
problemas similares ou que trabalham nas mesmas áreas pro
curam entrosar-se no clima de preocupações dos demais colegas. 
Em conjunto, esses traços sugerem que o longo caminho, per
corrido em tempo tão curto, é ainda insuficiente para colocar 
a etnologia no estado de uma disciplina científica realmente ma
dura. E que a etnologia brasileira sofre de uma espécie de 
«moléstia infantil», que só é grave porque os especialistas tei
mam em ignorá-la, por se acharem identificados com os pro
gressos teóricos conseguidos em outros paises.

5. Conclusões

São evidentes os traços que caracterizam a renovação dos estu
dos etnológicos no Brasil. Em menos de meio século, a etnologia 
se tornou uma disciplina integrada à vida universitária, à ativi
dade prática ou de pesquisas de instituições oficiais ou parti
culares, e um setor regular de produção científica, que absorve 
a capacidade de trabalho de especialistas nacionais e estrangeiros.

O aspecto mais significativo da renovação dos estudos etno
lógicos está, porém, no aparecimento de condições favoráveis à 
difusão e à prática dos ideais e das técnicas positivas de inves
tigação etnológica. Entre os investigadores pioneiros, de nacio
nalidade brasileira, ela foi explorada como instrumento racional 
de consciência e de explicação da realidade brasileira. Seme
lhante preocupação fundamentava um tipo de manipulação dos
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dados, que prescindia da análise sistemática em benefício da 
explicação baseada em evidências empíricas circunstanciais.

No presente, os alvos teóricos da análise etnológica são 
percebidos e aspirados com clareza, revelando-se tanto nas ten
dências à exploração sistemática da pesquisa histórica e da pes
quisa de campo, quando nas disposições à elaboração inter- 
pretativa das evidências empíricas, selecionadas através delas 
Todavia, os alvos teóricos predominantemente associados à aná
lise etnológica são ainda os que derivam das tarefas de recons
trução e de descrição de totalidades ou de segmentos culturais.

Tomando-se como ponto de referência os dois tipos básicos 
de manipulação empírico-indutiva da explicação etnológica, veri
fica-se que as contribuições que tendem para o padrão de expla
nação descritiva da realidade são mais numerosas e abrangem 
maior variedade de centros de interesse que as tentativas que 
se caracterizam pelo recurso rigoroso a alguma das modalidades 
de explanação interpretativa.

Isso traduz um estado de fato, no qual se patenteia com 
nitidez um relativo divórcio entre os fins empíricos específicos 
das investigações e os alvos teóricos mais gerais da explicação 
científica. Nessas condições a transformação da pesquisa de cam
po e da pesquisa de reconstrução histórica, pelo influxo do pa
drão positivo de pesquisa fundamental (que relaciona de forma 
equilibrada e interdependente os fins empíricos específicos aos 
alvos teóricos mais gerais das investigações empírico-indutivas), 
encontra sérios obstáculos no próprio estilo de labor etnológico 
que logrou decidido predomínio. Na verdade, seria impossível 
que as coisas se passassem de outro modo e o próprio interesse 
devotado às consequências teóricas da investigação etnológica 
sugere que esse estado será vencido Ientamente, com o apare
cimento de condições mais propícias de trabalho.

A nosso ver, nenhum progresso será duradouro e efetivo 
se os etnólogos brasileiros não se empenharem diretamente na 
alteração do estilo dominante de labor etnológico. É óbvio que 
no terreno do financiamento das investigações etnológicas e da 
criação de maiores possibilidades de pesquisa eles nada ou muito 
pouco podem fazer. A mudança, nessa área, se subordina à pró
pria capacidade da sociedade brasileira de se ajustar institucio
nalmente às exigências da civilização científica e do mundo mo
derno. Contudo, na esfera da organização da pesquisa científica 
eles tudo podem e dependem inteiramente das iniciativas que 
tomarem: a) o melhor aproveitamento dos recursos financeiros
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acessíveis e das oportunidades atuais de pesquisa; b) a trans
formação do padrão dominante de trabalho no sentido indica
do. Para atingir este objetivo, que é verdadeiramente essencial, 
seriam recomendáveis iniciativas renovadoras em três setores 
concomitantes.

Em primeiro lugar, é preciso intervir no setor universitário, 
de modo a completar a formação cientifica do etnólogo e ades
trá-lo realmente como pesquisador. Para isso, seria indispensável 
recorrer à experiência inglesa, de recrutamento das vocações 
mais sólidas e de inclusão, no periodo formal da aprendizagem, 
de uma pesquisa completa. Depois de uma prova desta ordem, 
o candidato bem sucedido é capaz de se representar melhor 
os ideais e os alvos da investigação científica no campo da 
etnologia, adquirindo além disso maior domínio sobre o aparato 
conceituai e metodológico da investigação etnológica.

Em segundo lugar, exatamente porque não dispõe de re
cursos e de oportunidades existentes em países ricos e melhor 
aparelhados para a investigação etnológica, o etnólogo brasi
leiro enfrenta a necessidade de definir conjuntamente, com igual 
clareza, todos os alvos e implicações das pesquisas a serem em
preendidas. Os fins empíricos específicos, os alvos teóricos mais 
gerais e as possibilidades práticas de cada investigação precisam 
ser postos em relevo, examinados pacientemente e ponderados 
como objetivos igualmente essenciais. E isso não apenas como 
critério de escolha do objeto a ser pesquisado ou dos problemas 
a serem analisados, mas também, e principalmente, como critério 
de realização. Por aí será possível modificar o padrão domi
nante de investigação etnológica e encaminhá-lo na direção do 
modelo positivo de pesquisa fundamental.

Em terceiro lugar, parece necessário assumir uma atitude 
crítica a respeito da tendência a encarar a etnologia como uma 
disciplina plenamente constituída. A maior parte das soluções 
de problemas básicos — relativos à terminologia, às técnicas 
e aos métodos de investigação, aos métodos de interpretação, 
aos princípios que devem regular a sistematização teórica, etc. 
— se apresentam com o duplo caráter de aproximações e de 
tentativas, pondo-se de lado os méritos que possam ter.

Estamos longe das grandes sínteses das matérias científi
cas mais amadurecidas, sínteses essas que constituem o ponto 
de partida inevitável das investigações originais. Portanto, seria 
conveniente que esse fato fosse tomado na devida conta, no 
planejamento e realização de uma pesquisa ou no aproveita
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mento sistemático de seus resultados. No estado em que a etno
logia se acha, presentemente, o que mais importa é a aplicação 
construtiva da capacidade criadora e inventiva dos investiga
dores. Ainda que a comunicação entre os diversos grupos de 
produção etnológica seja indispensável e deva manter-se em ní
vel elevado de cooperação científica, não há dúvida de que o 
apego demasiado estrito a uma disciplina intelectual rígida é 
antes prejudicial que útil ao progresso da etnologia.

Por isso, a tendência a considerar certos especialistas como 
autoridades, a reproduzir pura e simplesmente os procedimentos 
de investigação por eles recomendados, a tomar os resultados 
de suas investigações como «metas» a atingir (e não como mo
delos de trabalho, passíveis de retificação e melhoria), é con
traproducente, inclusive para o progresso da etnologia como ciên
cia. Dentro de tal clima de emulação intelectual, o investigador 
pode perfazer com precisão e com rigor suas tarefas mínimas. 
Dificilmente poderá realizar, entretanto, os ideais supremos da 
investigação científica.
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