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·Roque de Barros Laraia• 

Universidade de Brasília 

Durante muito tempo a etnologia indígena brasileira se 

confudia com a própria antropologia brasileira. Esta confusão 

vem desde os tempos heróicos - para usar uma periodizaç.ão de Ro 

berto Cardoso de Oliveira - de Edgard Roquette-Pinto e Raymundo 

Lopes, ambos do Museu Nacional, e principalmente de Curt Nimuen 

daju, antropólogo nascido na Alemanha e que viveu no Brasil, en 

tre os anos de 1903 e 1946, quando morreu entre os Índios Tukuna. 

Graças a sua associação com o antropólogo norte-americano Robert 

Lowie publicou, nos Estados Unidos, várias monografias sobre os 

inpios Apinayé, Xerente, Canela e Tukuna. Com.exceção da primei 

ra, todas elas contj~1uam inéditas no Brasil. Entre os muitos tra 

balhos que publicou em alemão destacamos ''Os mitos da criação e 

da destruição do mundo como fundamento da religião Apokuva-Guara- 

ni", recentemente traduzido para o espanhol em uma edição 

ana. Além disto elaborou um valioso M!apa Etnico-H:istÓrico 

Índios do Brasil, que somente foi publicado quarenta anos 

a sua morte, graças ao empenho de George Zarur. Nimuendaju 

também um pioneiro no estudo do parentesco entre os Índios 

sileiros e os seus trabalhos geraram, na ctécado de 60, uma 

fiqua discussão entre os modernos antropólogos. 

O periodo pioneiro estende-se os Índios Tapirapé, se- 

peru- 

dos 
, 

apos 

foi 

bra- 

pro- 

guido pouco depois por Charles Wagley que se faz acompanhar do 

então jovem Eduardo Galvão, que tornar-se-á algum tempo depois o 

primeiro brasileiro a obter um Ph.d em Columbia. Além disto Wa 

gley e Galvão estudaram também os Tenetehara, publicando a mono 

grafia sobre os mesmos. Esta é sem dúvida a primeira a buscar o 

conhecimento de uma sociedade Tupi-Guarani através de dados oo 
tidos em trabalho de campo. Nesse mesmo anos Florestan Fernand~s 
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- ,, , 
,publicou o livro A Organizaçao Social dos !'upinamnba que e, por 

sua vez, a primeira tentativa, em nossa literatura especializada, 

da reconstrução de uma realidade social extinta através da docu 

mentação deixada pelos cronistas do século XVI. Fernandes con- 

tinuava, assim, o trabalho iniciado por Alfred Metraux que uti- 

lizou os·dados dos mesmos cronistas para reconstituir a 

material e a religi;u dos Tupinambá. 

A década de 50 marca o início de uma grande 

cultura 

preocu- 

pação da antropologia brasileira com o destino de nossas popu 

lação com a reconstituição da cultura tradicional, inicia-se a 

investigação dos efeitos do contato das populações indígenas com 

as frentes de expansão da sociedade nacional. 

Assim é que, em 1953, na I Reunião Brasileira de An 

tropologia,, realizada no Museu Nacional, Eduardo Galvão apresen 

tou o seu "Estudo sobre a aculturação dos grupos indígenas bra 

sileiros", quando descute o próprio conceito de aculturação. Um 

outro fato importante resultou dessa I Reunião Brasileira de An 

tropologia: foi a criação, dois anos depois, em Salvador, da as 

sociação Brasileira de Antropologia, entidade que há 32 anos vem 

se dedicando em ser um dos grandes baluartes das causas indi- 

gemas. 

Aos trabalhos de Eduardo Galvão somaram-se, nessa mes- 

ma época os Darcy Ribeiro. Este utiliza de sua experiência de 

campo junto aos Índios Kadiweu e Urubu-Kaapor, para defenir os 

diferentes tipos de 3~tuação de contato, reformulando de uma ma 

neira sistemática·a tentativa de Pierson e Wagner realizada 10 

anos antes. Classifica também. as diferentes frentes de expansao 

da sociedade nacional. Alim disto, como funcionirio do Serviço de 
"' . 

Proteção aos Índios, .pr-eocupou-sse com a formulação de uma nova 

política indigenista que efetivamente atende~se aos interesses de 

nossas populações indigenas, mas· não conseguiu ser ouvido pelas 

autoridades governamentais. Publicou muitos trabalhos com o pro 

pósito acima e foi, finalmente, responsável pela criação do Mu- 
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seu do Índio, cujo slogan inicial era o de ser 11um museu contra 

o preconceito". 

O final da década de 50 foi marcado pelo desmante- 

lamento da equipe do Museu do Índio. A razão foi a discordância ce 
Ribeiro, Galvão e Cardoso de Oliveira em relação a politica go 

vernamental no que dizia respeito ~s .. tfr,r~s. ind~genas •. Darcy.. Ri 

beiro foi para o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais e 

ali iniciou a sua carreira politica (Ministro da Educaçio, Chefe 

da Casa Civil da Presidência da República, Vice-Governador do 

Estado do Rio de Janeiro, etc.). Eduardo Galvão transferiu-se para 

o Museu Paraense Emilio Goeldi, onde foi responsável pela imple 

mentação da pesquisa etnológica. Participou também, da fundação 

da Universidade de Brasilia, tendo sido o primeiro diretor do 

Instituto de Ciências Humanas. Em 1965, em decorrência 

da crise que abalou a Universidade de Brasília, Galvão retornou 

ao Goeldi onde permaneceu até 1976, ano de sua morte precoce. Ro- 

berto Cardoso de Oliveira transferiu-se para o Museu Nacional 

onde teve uma brilhante atuação, como veremos posteriormente. 

Nesse mesmo periodo, na Universidade de são Paulo 

Egon Schaden realizava as suas pesquisas junto aos Índios Gua- 

rani. As suas reflexões sobre os problemas interétnicos fóram 

sintetizadas, mais tarde, em seu libro Acutl.turação Indi.gena. 

Na década de 60, Roberto Cardoso de Oliveira coordenou 

no Museu Nacional, a pesquisa intitulada "Estudos de áreas· · de 

fricção interétnica no Brasil" que rediscutiu as teorias referen 

tes ao contato e demonstrou a necessidade de estudar as quas fa 

ces do processo, ou seja, não basta compreender apenas a reali 

dade indígena mas também é necessário conhecer a frente de ex 

pansão da sociedade nacional com a qual o contato se estabelece. 

Esse programa mob Ll Lz ou vários antropólogos e r'::sul tou em nume- 

rosas publicações, entre as quais destacamos: La~aia e Da Matta 

( 1967) sobre os _Índios Surui, ·Akuawa-Asurini e Gaviões e a frente 

extrativis.ta de castanha do sul do Pará; Melatti (1967) sobre os 
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Kraho e a frente pastoril do norte de Goiás; os de Silvio Santos 

(1970 a 1973) sobre os Índios Xokleng e a frente agricola do sul 

do pais; Cecilia Helm (1974) referente aos Índios Kaingang e essa 

mesma frente; Amor~m(l970) sobre os Índios Potiguara que ainda 

conservam a identidade étnica, após 4 séculos de contato; Diniz 

(1972)' sobre os Índios Makuxi e a frente pastoril do Rorairna;alé~ 

dos trabalhos do próprio Cardoso de Oliveira (1960, 1964) sobr~ 

os Índios Tukuna e Terena. 

· A maior parte dos participantes do projeto acima fi- 

zeram parte, também, de uma outra pesquisa igualmente coordenada 

por Roberto Cardoso de Oliveira: "Estudo Comparativo da Organiza 

ção Social dos Indios do Brasil". Pesquisa esta que foi de certa 

forma obscurecida pala primeira. A razão deste obscurecimento 

muito simples: os seus participantes partiram para o campo 

., 
e 

com 

o objetivo de procurar reconstituir a orgànização social das so 

ciedades a serem estudadas, em suma a pretensão era a de realizar 

um trabalho etnológico II tout c cur-t '! , Mas, ao invés disto,· foram 

forçados pelas circunstâncias em transformar os seus trate..::..hos 

em atos de denúncias. NÓs mesmo, juntamente com Roberto Da Matta9 

acabamos por escrev~~ na introdução de nosso livro Indios e ·cas 

tanheiros: "no trabalho com grupos indígenas Já envolvidos e bru- 
talizados pelo contato e ação desvastadora do homem branco, 

antropologia acadêmica perde muito de seu sentido. Isto porque 

antropólogo não pode deixar· de encarar um problema que lhe 

a 
o 
, 
e 

posto em quase todas as conversas e açoes do Índios: o do destino 

daquela· população. Nesta circunstância, os problemas acadêmicos 

se diluem, pois já não se trata de estudar uma forma de orga 

nização social, ·ou um ·tipo de troca matrimonial, mas de procurar 

soluções para os problemas de·seres humanos que estão testemu 

nhando o-desaparescimento de sua ·sociedáde. E para este tipo de 

questão, a antropologia não tem resposta". 

Antes de continuarmos ·com a nossa descrição dos anos 

60, gostaríamos de fazer um parenteses e voltarmos a nos referir 
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aos trabalhos de Nimuendaju. A sua etnografia sobre os jê desper 
tou um grande interesse entre os estudiosos da organização so 

cial. Interesse este que se centralizou em sua desccição dos qua 

tro Kiyé Apinayé, como capazes de regular o matrimônio através 

de uma estrutura de descendência paralela. Lowie, Kroeber, e 

Lévi-Strauss manifestaram-se a este respeito. Lévi-Strauss (1952) 

demonstra a sua dúvida ao afirmar que "o estudo deve ser total- 

mente retomado em estudos de campo ••• porque o funcionamento real 

destas sociedades é bem diferente de sua aparência superficial •. ,11 

Podemos agora fechar o nosso parenteses e afirmar que 

foi na década de 60 que a sugestão de retomada dos estudos jêfoi 

atendida através de um programa de pesquisas resultantes àa 

cooperação entre o Museu Nacional e a Universidade de 

Trabalhos de campo foram, então realizados por David 

-Lewis, o organizador do programa, entre os Xerente e 

Harvard. 

May::mry- 

Xavante ; 

Terence Turner e J~dner Bamberger estudaram os KayapÓ; Jean Car 

ter Lave e Dolores Newton pesquisaram os Krikrati; John e. Croc 

ker estudou os Bororo. JÚlio Cezar Melatti realizou os seus tra- 

balhos de campo entre os KrahÔ e Roberto Da Matta pesquisou os 

Apinayé. Estas pesquisas constituiram um marco importante para 

a etnolÓgia brasileira, deu ensejo a profiqua discussões teÓri- 
. . 

cas, resultou em excelentes monografias e artigos e possibilitou 

a publicação, em 19799 de ~ial.etica1 Societies, uma coletânea 

que sintetiza os principais resultados teóricos e desfaz a famosa 

"anomalia Apinayé11 que Nimuendaju tinha construido quarenta anos 

antes. Finalmente, foi um fator importante para estimular o pro 

seguimento das pesquisas entre os jê nas décadas seguintes. 

Os anos 70 conciliam, paradoxalmente9 o desenvolvi- 

mento da etnolÓgia indígena com o ápice da repressão politica 

Cresce, então, a preocupação com o destino das populações ind:i.- 

genas. Este crescimento é uma resposta necessária as ameaças de 

correntes dos muitos projetos desenvolvimentistas. Nos discursos 

oficiais, surgem constantemente referências ao fato de que os 
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Índios não podem cc .stituir um impecilho ao desenvolvimento na 

cional.~ nesse periodo que viceja, entre n0s, o que foi chamado 

11a antropologia da ação11., denominação esta proposta i:;or Sol 

Taxe que implica em um maior comprometimento do antropólogo com 

a comunidade estudada. Para a efetivação dessa politica, muitos 

antropólogos deixaram de lado as suas atividades eminentemente 

acadêmicas e aceitaram até mesmo o dificil desafio de trabalhar 

na Fundação Nacional do Índio. Projetos foram desenvolvidos 

os Maku, por Peter Silverwood-Cope,; Yanomami, por Kenneth 

en- 
p 

'l'ay- 

lor; Nanbikuara, por David Price; e Pitaxó, por Pedro Agostinho. 

Seguindo os exemplos acima, antropólogos mais jovens. muito de 

les ainda estudantes, seguiram a mesma trilha: é o caso de Yara 

Ferraz, entre os Gaviões; Gilberto Azanha e Maria Elisa Taveira, 

entre os KrahÔ; João Pacheco entre os Tukuna; Antonio 

Magalhães, entre os Parakanâ; Rubens Almeida, entre os 

Carlos 

Guarani; 

e Regina Müller, entre os Asurini, d0 Xingu. Todos estes projetos 

foram desativados, Contra os pesquisadores estrangeiros, a .::-·UNAI 
. , 

usou o dispositivo do Conselho de Segurança Nacional que proíbe 

o trabalho dos me sn.o s em áreas de fronteiras. Contra os demais 

utilizou-se até mesmo de acusações levianas que resultaram no 

afastamento dos antropólogos das áreas indigenas. 

Assim, praticamente todos os antropólogos acima cita- 
••• Â • , 

dos retornaram as atividades academicas e o final da decada de 

70 (que também corresponde com o inicio da abertura política) 

foi marcado pela hegemonia de uma antropologia em sua forma mais 

tradicional, mas desta vez associada a uma atividade política pa 

ralela de mobilização de outros setores da vida nacional para a 

defesa da causa indigina. Foi o momento da luta contra o projeto 

governamental de emancipação dos Índios. Projeto este que ocul 

tava, debaixo de uma generosa denominação, uma perigosa intenção 

" 

que era a de entregar simplesmente os mesmos 11à forças infini- 

tamente mais poderosas que lhes arrebarariam em curto prazo as 

suas terras, transformando-os em mão de obra barata". o trabalho 
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político dos antropólogos foi facilitado porque pela primeira 

vez, desde 1910, houve uma intensa mobilização de outros seto- 

res da sociedade civil e ravor dos Índios, que resultou na cria 

ção das entidades de apÔio, denomí.nadas "PrÓ-Indios11, etc. 

Os anos 70 fora~ caracterizados, ainda, por numerosos 

estudos em que predominava uma ênfase na análise da situação in 

teretnica, a partir das noções de identidade étnica, grupos ét 

nicos e etnia. Foi desse período o estudo das relações entre gru 

pos indígenas, como por exemplo o que resultou em um volume or 

ganizado por Alcida Ramos e que contou com as colaborações de 

Peter Silverwoode-Cope, Ana Gita de Oliveira e Ligia Pires, quan 

do foram analisadas as relações entre os Sanumá e os Mayogong, 

no Roraima; entre os Maku e os Índios do rio, no noroeste da 

Amazônia; e entre os Kaingang e os Guarani, no Paraná. 

É também desse período, o projeto organizado por Ro- 

berto Cardoso de O~~veira sobre• os Índios citadinos na Ama- 

zÔnia que resultou em três teses de mestrado: de Marco Lazarin, 

Leonardo FÍgoli e Joge Romano sobre os Índios Apurinan, Tukano e 

Mawé, respectivamente. 

É necessário, ainda, lembrar que área do Xingu foi in- 

tensamente estudada na década de 70. Entre os muitos trabalhos 

realizados destacamos o de Ellen Basso, sobre os Kalapalo; thomas 

Gregor, sobre os Meinako; George Zarur, sobre os Aweti; Pedro 

Agostinho, sobre os Kamayurá; Eduardo Viveiro de Castro, sobre os 

Yawalapiti; Carmem Junqueira, também sobre os Kamayurá; e Patrick 

Menget sobre os então recém-contatados Txicão. Na parte norte do 

Parque foram realizadas as pesquisas de Adélia Engráêia de Oli- 

veira sobre os Juruna, Anthony Seeger sobre os Suyá; e 

Lee sobre os Txukarramae. 

Na região do rio Madeira, Waud Kracke fez uma provei 

tosa combinação das abordagens antropolbgicas e psicanalit~cas 9~ 

Vanessa 

ra estudar os Parintintin. No Pará, Maria Helena Barata analisou 

as manipulações do Pukobie, pelos funcionários da FUNAI. E, no 
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Amapá, Eneida Correia da Assiz demonstrou como a escola é utili 

zada como um instrumento de manipulação dos Galibi. 

Foi nessa década que JÚlio Cezar Melatti trnsferiu o 

seu interesse de pesquisa ·do Krahó para os Marubo, na extremidade 

oeste da Amazônia. Acompanhado de Delvair Montagner Melatt1 ini 

ciou as pesquisas né área a partir de 1974, tendo feito várias 

visitas na região até 1983. Foram muitos os trabalhos publicados 

resultantes destas pesquisas ( cf. Melatti 1977, 1985 a, 1985 b , 19- 

85 c ) , 

Na Universidade de São Paulo, sob a supervisão de Tekla 

Hartmann, intensificaram-se os trabalhos de campo sobre os Boro 

ro. Assim é que Renate Brigitte Viertler publica "As aldeias Bo 

roro: alguns aspectos de sua organização social11 (1976), além de 

escolher como tema de sua tese de li~re docincia as crenças e as 

práticas adaptativas do ritual funerário Bororo. Sonia Ferrara 

Dorta contribui com "Pariko: · etnografia de um artefato plumário11 

(1981). Silvia Caiuby Novais publica "Mulheres, Homens e Herois" 

(1980), além de uma etnografia sobre artefatos de cabaças e cou 

ros no funeral Bororo (1981). É em função desse mesmo grupo de 

pesquisa que Aracy Lopes da Silva retoma o estudo da sociedade Xa 

v an te , práticamente na mesma linha dos estudos já citados 

os Jê. 
sobre 

Finalmente, para encerrarmos o levantamento de tão fe 

cunda década, gostar:~mos ainda de lembrar o trabalho realizado 

por Roberto Da Matta, Mar-ia Manuela Carneiro da Cunha, Anthony > 

Seeger, Eduardo Viveiro de Castro e Renate Brigitte Viertler so 

bre a construção da pessoa na sociedade indigena. 

É um erro supor que todos esses trabalhos foram 

lizados graças as facilidades existentes. O documento do 

"Avaliação e Perspectiva" (1982), ao se refer'ir a linha de 

rea- 

CNPq 

pes- 

quisa Etnologia Indigena diz textualmente: "A mais tradicional das 

linhas de pesquisas da Antropologia Social brasileira vem sofren- 

do, nos Últimos anos, uma forte restrição no que se refere ' a 
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realização dos trabalhos de campo. Tem sido crescentes as difi 

culdades criadas pela FUNAI, para permitir o acesso do pesquisa 

dor às comunidades indígenas. Tal fato tem provocado atraso nas 

teses, eventuais desi'stências e grande desgastes pessoal e ins 

titucional. É importante frisar que o dinheiro fornecido pelas a- 

gências acaba sendo cor r-o í do pela inflação antes que o antropÓ- 

logo consiga autorização para. iniciar o trabalho de campo. As di 

ficuldades decorrem, talvez do fato de que a academia nunca foi 

omissa no que diz respeito a uma solidariedade com o destino das 

populações indígenas. Ao lado de um trabalho acadêmico tem de 

senvolvido uma postura critica que nem sempre é bem recebidan. 

A década atual parece ter o mesmo vigor que a ante- 

rior. No plano político em evento impo~tante foi a reunião rea 

lizada em Florianópolis, em outubro de 1980,· organizada para dis 

cutir a situação dos Índios perante o direito. Sílvio Coelho dos 

Santos e David Maybury-Lewis, organizadores do evento, conseuui- ,_, 

ram reunir 24 antropólogos e 10 advogados. Essa atividade teve 

continuidade, em 1983, e de ambas as ocasiões resultaram numero 

sas publicações. 

Seguindo o exemplo dos estudiosos Jê,. realizou-se em 

são Paulo, em 1982, o primeiro encontro de especialistas orien 

tados para o estudo das sociedades Tupi. Tendo como locus a pon 

tifícia Universidade Católica, e como organizadores Lux Vidal (da 

USP), o encontro contou com a·participação de 26 antropólogos en- 

tre os quais gostariamos de destacar Eduardo Viveiro de Cê.~,(eas~ro , 

(Araweté), Regina Müller (Asurini, do Xingu)j LÚcia M. Andrade 

(Asurini, do Tocantins), Dominique Galois (Waiãpi)~ Bety Midlin 

(Surui da Rondêni..a.), Carmem Junqueira (Cinta Larga}, André 'lor-á L 

(Canoeiros), etc. Um acontecimento importante sobrecsTupi-Guarani 

foi a publicação, em 1986, da excelente monografia Araweté: os 

deuses cani.ba:is~ de Eduardo Viveiro de Castro. 

As relações entre os indios e as missões religiosas 

tornaram-se objeto de estudo da Antropologia, assim é que Cl3udia 
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Menezes defende, na USP, a sua tese de doutoramento sobre as re 

lações dos Xavante de são Marcos e os missionários salesianos. 

Os anos 80 marcam ·o aparecimento da-Suma Etnológica 

Brasi1eira. versão tupiniquim do Handbook or South .Ammerican In 

dians, publicados - Etnobiologia, Tecnologia e Arte Indígena 
!'. 

são o resultado do empenho de Berta Ribeiro, a incansável 

talizadora dos de estudos de cultura material. 

revi- 

Um levantamento das pesquisas em andamento demonstra a 

predominância de temas eminentemente acadêmicos entre os jovens 

pesquisadores. Denise Maldi Meireles concluiu a sua tese sobre 

os Paaka-Nova que consistiu na reconstituição da cultura tradi 

cional. Marco Antonio Teixeira Gonçalves realiza atualmente a 

sua pesquisa entr~ os Mura-Pirahã preocupando-se, principalmente, 

com o sistema de nominação. Os Paaka-Nova são também objeto de 

e~tudo de Aparecida Vilaça e os aspectos da cultura que 

legia em sua pesquisa.sao o xamanismo, a onomástica, a 

privi- 
- concepçao 

2 

da morte e, principalmente, a antropofagia. Marnio Teixeira Pin 

to realiza a sua investigação junto os Arara, um grupo Karib do 

Pará, e o foco da mesma é o sistema de parentesco e a inpor 

tância da guerra. Carlos Augusto Freire, com uma preocupação em 

reconstituir parte da história da política indigenista oficial 1 

estuda o extinto Cons~lho _Nacional de Proteção aos Indios. Stefen 

Baines realiza uma pesquisa entre os Waimiri-Atroari, na qual fo 

caliza as relações de dominaç~o dos funcionários da FUNAI sobre 

a população indígena. 

O que pretendemos mostra em nossa comunicação é que 

a etnologia indígena e a atividade indigenista sempre caminharam 

juntas em nosso pais. E que o momento presente não é diferente 
pois ao lado das pesquisas voltadas para os diferentes aspectos 

da organização social, há toda uma mobilização dos antropólogos 

brasileiros para dois fatos que são importantes para as nossas 

populações indígenas. O primeiro deles é a elaboração de uma no 

va Constituição. A Associação Brasileira de Antropologia, junta- 
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mente com outras entidades (principalmente a União das Nacionali 

dades Indígenas), tem lutado para conseguir incluir na C~rta Mag 

na artigos que protejam as terras indÍginas e assegurem aos seus 

ocupantes o pleno direito de continuarem sendo Índios. O ·segundo 

fato é a mobilização contra o projeto governamental. denominado 

Calha Norte que consiste na militarização, a pretexto de defesa 

do território nacional, da área ocupada pelos Índios Yanomami. A 

este respeito, Alci.:"3. Ramos juntamente com pesquisadores da UNI 

CAMP, Universidade Federal de Goiás .e da ORSTROM, está organizan 

do um projeto de pqsquisa que pretende estudar detalhadamente as 

consequências da Calha Norte sobre as populações indígenas. 

Concluindo, os antropólogos dedicados aos estudos de 

nossas populações indígenas representam hoje menos de 20% da 

comunidade antropológica. Apezar disso, a etnologia indígena bra- 

sileira continuá sendo, como sempre foi, uma linha de pesquisa 

extremamente dinâmica dentro da Antropologia brasileira. E 

nossas comunidades indígenas continuarão sendo a principal 

as 

pre- 

cupação da Associação Brasileira de Antropologia, porque ao con 

trário dos prognósticos pessimistas que previram, e ainda prevém, 

o desaparescimento das populações indigenas antes do ano 2000, 

elas continuarão resistindo. A este propósito gostaria de lembrar 

que, em 1967, nas conclusões de Indios e Castanheiros previ o 

fim imediato dos Surui. Em 1979, ao redigir o prefácio da 2º edi 

ção, reconheci que tinha errado em minha sombria previsão. '.:.'er 

mino esta comunicação com as mesmas palavras que terminei o re 

ferido prefácio: 11F:::. r , almente, gostamos de repetir ( eu e Da Matta) 

que errámos em nossos· p r-ognós t í cos ; Os no s so s informantes nos 

ensinaram que o valor e a capacidade de resistência de um povo 

não se mede pela sua dimensão demográfica: uma pequenina socie- 

dade humana pode continuar resistindo enquanto mantiver as cren 

ças em seus valores, apesar dos brancos e da persistente tradição 

predatória destes". 
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Trabalho escrito especialmente para o Seminário La- 

tino-Americano de Antropologia, ·realizado em junho de 1987, na 

Universidade de Brasília. Levantamentos mais exaustivos sobre a 

etnologia brasilejra foram realizados por Anthony Seeger, Eduardo 

Viveiros de Castro e J~li6 Cezar Melatti. Devido a natureza do 

trabalho é impossível evitar omissões, o que não significa 

conhecimento desses trabalhos. 

des- 
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