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ÍNDIOS E ANTRDP5LOGDS 

a) Indiologia e indigenismo. 

·oe dois em·dois anos reune-se, numa cidade qualquer 
do Brasil, a Associação Brasileira de Antropologia ·para.discu - 
tiros Gltirnos avanços da ci2ncia antropolÔgica nacional.-Ouran 
te três dias, algumas dezenas de antrop~logos falarão, cada uiii 
durante 10 a 15 minutos, ·sobre o asâunto de sua especialidade. 
O não-antropólogo que assistir aos debates sdbre o Índio (assun 
to obrigat~rio nestas reuniões) notár~ logo que há dois tipos· 

" de antropologos, com personali~ades e i~teresses bem diferentes. 
Na sala A, um antropologa esta falando sobre as flau 

tinhas de bambu dos !ndios X e explica porque estas flautinhas, 
de 20 csn. da comprimento e 3 cm. de largura, eó t"ém li orit'1cios 
e n~o,5 como, evidentemente. toda mundo esijerava. A pedido taca 
uma musica, embora modestamente .afirmando que •meua a111igoa 1n 
dios tocam ,muito melhor", de que depois ningu~m duvida. D pr~xi 
me expositor analisa cientificamente um pepte das !ndios V,hoje 
quase extlntaf, e descreve seu tamanha, qusntos dentes tem, de 
que material e fel to, e111 quanto tempo e fabricado e para que se.! 
ve. 

Depois de· o pente ter sido discutido em profundidade, 
um·terceiro antrop&logo far, uma an;11se estruturalísta de -um 
mito ind!gena ~obre a erigem da bat!ta1 assunto que natur~ 
te levanta os animas, porque quem nao a estruturalista hoje em 
dia a qual ~ .a estruturaliste que não pensa de una ntanei'rà dife 

- •• • l - rente do outro? E assim continuarao fa%ando cienc1a-durantemci.s 
umãs trêa a quatro horas, sobre os assuntos maia dive:rãas. Ã noi - ' ~ " . . - te, todos eles assistiraD a conrerencla de ilustre colega sobre 
~O trm:a diagonal na pintura corporal das·!ndios da Xingu•. aa- 

# . . ' 
eunto que ele estudou exaustivamente durante oe ultimoe cinco 
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anos e sobre o que já ~ubllcou dots livros. . # 

Nesta conferencia estarao au~entes os antropologos 
reunidos na sala 81 onde discutem a polltica indigenista da rJ! 
NAI1 falam sobre projetos de desenvolvimento de comunidades i.!!, 
d!genas, denunciam invasões de territórios ind1genas1 analisam 
os problemas dos fndios em geral, perguntam a que pµde e deve 
ser feito. Oiscut~m Pª;ª que e para quem deve servir a antrop.E_ 
logia e como torna-la util para os povos por·eles estudados. 

· Os antropólogos reunidos na sala A chamaremos aqui 
uindiÓlogostt, isto ê, antropólogos que estudam o·!ndio e sua 
cultura com preocupações exclusivamente teóricas. Eles preten 
dem fazer indiologia, o estudo cient1f1co do 1ndio e de sua cul 
tura. Para que e para quem, são questões que preferem evitar 7 
Para eles, pesquisa cientifica não precisa de justificativa.Fa 
zem ciência pela ciência. Eles colecionam informações sobre fii' 
dias da mesma maneira como outras pessoas colecionam sêlos ou 
tampinhas de garrafas. 

Ao S!;rem indagados sabre a rel_e;vânc;ia d; seus estu - 
dos, responderao que a utilidade da antropologia e a longo pra 
zu, Daqui a cem ou duzentos anos, quando os -indios X não sabe-: 
rão mais fabricar e tocar suas flautas, poderão reaprender tu 
do no livro do indiÓlogo. As flautas poderão copiar de um mede 
lo autêntico existente em algum museu antropol;gicoo Os 1ndios 
V, a esta altura, j; estarão extintos, mas pelo menos eabere - 
mos para sempre como e com que penteavam seus cabelos, o que~ 
extremamente importante para a Humanidade. E os !ndias do Xin 
gu poderão dispor de pelo menos dois liv~os ricamênte ilustra 
dos sobre a pintura corporal dos antepassados, o que poderá for 
talecer a sua identidade étnica. - 

Neste capitulo não tratAremos dos indiÔlagos. Deixa 
remos o julgamento final sabre eles e sobre suas publicaç Õ e a 
aos próprios 1ndios, aos de hoje e aos do século XXI. Limitar 
nos-emos aos antropologos reunidas na sala 8, que denominare - 
mos ttíndigenistas", antropólogos que pretendem tornar a sua 
ciência de alguma maneira ~til para os !ndios por· eles estuda 
dos e para os !ndios em geral. Acham que o !ndio não pode.mais 
ser conside!ado apena~ ~ objeto de estudoz. de que se'0extra em 
as informaçoes necessa:rias para a elaboraçao de uma tese de mes 
trado ou doÚtorado, ou de uma monografia, e que depois~ eequê 
cido para sempre. 'Para eles, a pesquisa sÔ se justifica se elã 
contribuir·eara a sobrevivência dos indios e para a melhoria d! 
suas ccndiçoes de vida. A antroeolagia tem de·ser ~til a curto 
prazo, tem de ser~Útil para os lndios de hoje. 

· Quanto a indiologia, quere.mos· aqui citar apenas a 
opi,nieo do fodio norteamerioalla Delaria. Entre outras coisas 
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Oeloria erlrma que a pea!uisa serviria para enriquecer os an- , . , ~ 
tropalogoa as custas do ndio: •Ha alguns anos, um antropologo 
afirmou que, num p.er!Ddo de c2rca de vinte anos, gastou, de vi, 
rias fontes, cerca da 10 mllhoes de dolares para estudar urna 
tribo de menos de mil pessoas•. Com justa razão revoltado com 
estes e outros fatos, Oeloria perqunta: RPorque temos ~ue con 
tinuar como jardins zool~gicos para antropólogos? Porque as 
tribos têm de competir com os cientistas para a obtenção de re 
cursos quando as produções cientificas são tão.inGteis e·irre:' 
levantes para a vida real? Recomendo uma pol!tica a ser· adota 
da pelas tribos ind!genas •• Cada•antropÕlogo que deseja estu - 
·dar·uma tribo, deve pedir licença de pesquisa ao conselho tri 
bal. Esta licenças& será dada se ele contribuir para a orça - 
menta tribal com uma quantia i~ual à que se propõe gastar em 
sua pesquisa. Assim, os antropolagos se tornariam membros pro 
dutivos da sociedade ind!gena em vez de abutres ideologicos • 
(Deloria 1970, cap.4). 

· a que Oeloria afirma não é muito distante da reelida 
de brasileira. Num livro de conhecido·indlblogo brasileiro, eã 

·, te cita nada menos do que 10 insti tuiçÕes nacionais e estran : 
geiras que financiaram sua pesquisa1 que resultou numa tese de 
doutoramento sobre duas aldeias indigenas ,cem um total de cer 
ca de 250 pessoas •. Quantos cruzeiros e q'uantos dolares foram 
gastos _em qene_ficio destas comunidades, tão intensamente expl,2. 
radas cien~ficamente? 
,, No futuro pr6ximo,. os indi~logos serão criticados ta.!!!. 

bem pelos·fndios brasileiras, revoltados com a sua·conduta d_!! 
rante e apos a pesquisa, a nao ser que começem lago a introdu 
zir mud~nças drásticas na teoria e na pratica da indiologiabra 
sileira. A tradicional pesquisa de campa pertànce ao passado;: 
ou melho~, ~everia pertencer ao passado. Ser~ diflcil livrar - 
se de um·s~culo de tradição antropol~gica estrangeira, mas se 
não o fizerem, assistirão em breve ao fim da indiologia brasi 
leira, simplesmente po~ue os !ndios não permitirão mais ser 
medidos da cabeça aos pes. ter suas vidas investigadas, respon 
gera ~uestionãrios e testes. ser fotografados e filmados, ter 
suas .. musicas gravadas e reproduzidas sem receber direitos auto 
reis, sár observados até em suas atividades mais intimas. ser 
um ai"mpl!:!a·objeto de estudo, tudo is!o em nome de uma -ciência 
chamada·àntropologia que para eles nao serve pata nada, antes 
pelo contr~rio, muitas vezes lhes~ prejudiciál. 
· · · ·· - Ainda são mui to raras os casos em que a . indiologia 
tem sido Útil a· longa prazo. Um dos poucos casos conheciddá é 
o dos !ndias Wampanoag, nas Estados Unidos, que tinham esqueci 
do suas tradições tribais. Em certo momento começou um ~avimeE: 
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· to contrà-acu.íturativà~ um movimento para voltar ao passado tri . . , - 
bal, e eles passaram a·estudar os livros antropolo9icos e his- 
tbricos sobre seu povo. Muitas lendas e tradições ja esquecidas 
mas registrada~ pelos antropÔlogos, foram novamente incorpora 
das à sua cultura. Inclusive começaram a ensinar novamente sua ~ , 
l1ngua1 esquecida ha 70 anos. Em 1976 recuperaram parte de seu 
terrítorio tribal (Wojciechowski 1977:passim). 

Porém, qual o valor, por exemplo, para os 1ndios X do 
ano 2001, da observação de úm indiÓlogo de que·seus antepassa 
das tinham o parentesco htipo havaiano na geração do Ego, com 
fusão bifurcada na primeira geração ascendente, verificando-se 
uma fusãâ terminolÔgica no tocante às gerações alternadas, tan 
to ascendente-como descendente" e·que identificavam ua primei 
ra geração ascendente com a nossa ~erminologia de parentescÕ 
(PI I~.! IM i m I im I iP), o mesmo ocorrendo no que diz res 
peito a geraçao do EGO ( I J FIP /. F'Im I FiP I Fim) 11• Depois de 
ter lido esta amostra de saber antropologico, no máximo os !n 
dios podem pensar que os antropÔlog·os de tempos passados eram 
(FdP ,/, fdM). 

b) O subdesenvolvimento do indigenismo no Brasil. 

A antropologia a serviço das populações ind{genas 
seja ela denominada antropologia aplicada, antropologia prati 
ca, antropologia de ação ou indigenisma ~ está em vias de con 
quista:., seu lug°~r definitivo na antropologia brasileira. Na rea 
lidade, o interesse em indigenismo não, novo, mas tem existi:' 
do desde que· surgiu a antropologia como ciência no Brasil. Se 
gundo Baldus, por exemplo, passou definitivamente a época da 
antropologia puramente teorice. O avanço da saciedade nacional 
e·as dificuldades que disto resultam para a 1ndio, fazem com 
que o antropólogo tenta resolver não apenas seus pr;p~ios pro 
blemas cientificas, como ainda os problemas práticos dos fn 
dios estudados. Baldus afirma que 11não podemos ficar na ci~n - 
ela pura ••• e tampouco considerar argumentos de ética que ex 
põem a nossa ignorincia a respeito do que~ bom ou mau para o 
homem e da medida em que existe o livre arb!trio. t preciso en 
trar em ação; assumindo o duplo papel de observador e instiga:: 
dor de mudançasA (1960:263; 1962:38). 

Cardoso de Oliveira, por sua vez, afirma que ttos pro 
blemas te~ricos, por mais estimulantes que sejam, não podem Jã 
mars escamotear o Homem, sua sobrevivância, seu destino, camÕ 
a questão primeira da pesquisa etnol~gica" (Oliveira, prefácio 
em Laraia e Matta 1967:15). No seu livro sobre aculturação i!!, 
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• d!gena, Schaden afirmá''·que • j~ não se compreende em nossos dia3 
que as ciências humanas, mesmo no imbito acadêmico, se mante - , - nham·alheias aos prqblemas praticas que reclamem soluçao (1969 
:XI). E Ribeiro1 .i:i.a.,introduç;o de seu livro, diz: •C(lnfiamo s 

·que tenta as analisê~·como as den~ncies aqui contidas ajudem a 
definir formas mai~ justas.e adequadas de relações com os !n 
dios, capazes de abrir-lhes perspectivas de sobreviv~ncia e de 
um déstino melhoru (1970:3-4). Muito claro~ tamb~m Moreira Ne , - to, quando afirma que o conhecimento obtido pelo antropologo 
•traz em si implfclta certa responsabilidade com respeito ao 
destino das populações que estuda•i, o que, entre ·outras coisas, 
implica numa cr!tica dos erros da FUNAI. Propõe que cada antro 
pnlogo, ao êlaborar os dàdàs de interesse cientlfico, coihidos 
em suas eesquisas de campo, "deve também discutir as ameaças que 
se ?ntepoem ao destino dos povos que estudah(l959:50, 64). 

Estas citações de conhecidos antropólogos brasilei - 
roa mostram claramente que a consciência de responsabilidade ao 
cial já existe há longa data. Alguns antropólogos sempre esti.: 
veram cientes, mesmo sem longas discussões, de que a antrapolo 
gia não poderia ser apenas teórica, mas que deveria haver tam-:' 
bem interesse pelos problemas praticas. As Ciências Humanas de 
vem ser não somente ciências sobre o Homem, mas principalmente 
para o Homem. A~esar disto, não se pode negar que as publica - 
çÕes dos antropologos, salvo rar!ssimas exceçoes, ainda hoje 
são estudos sobre o !ndio, e não para o fndio. O indigenismo e 
a antropologia aplicada em geral, estão se desenvolvendo muito 
'lentamente no Brasil. Entre os fatores responsáveis-por este 
atrasa, podemos citar: 

l. Falta de conhecimentos lingu!sticos. A antropolo- 
~ A ,,,.- •• 

gia e hoje uma ciencia mundial e para a necessaria comunicaçao· 
internacional escolheu-se como l{ngua franca, a l!ngua inglese. , . 
Por isso, ningue~ deve pretender fazer um curso de pos-gradua- 
ção em antropologia seja em que pais for, se não souber ler 
corretamente esta 1fngua. Infelizmente, poucos estudantes de an 

~ - tropologia dominam suficientemente esta l1ngua, pelo que ·esta 
literatura para eles se torna inacess!vel. apenas uma pequena 
parte desta·bibliografia foi traduzida e publicada em portlgU!S 

· ou espanhol. 
2. Falta de boas bibliotecas. Poucas universidades 

e institutos dispõem de verbas suficientes para adquirirlivroe 
e revistas de antropologia que, al~m disto, normalmente têm 
uma clientel! pequena. Em,muitas úniversldades, o orçamento P,! 
ra a aquisiçao de livros e m!nimo. Mesmo que mais verbas sejam 

, . colocadas à disposição, os professores terão de levar em canal 
_~eraçãa o reduzido conhecimento lingu!sticÓ de seus alunos, oÜ 
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de si mesmos~ e continuarão comprando livros rtacionais. Seja 
éomo for, raramente sobrar~ dinheiro para a aquisição de revis 
tas e livros estrangeiros. No Srasil, al~m µas barreiras exis": 
tentes para a compre de livros estrar.;;eiros; qualquer destes 
livros· custa aqui o dobro o.u mais ainda do que o já alto preço 
no pais de origem. Resta acrescentar que, para a organização de 
uma bllilioteca, não é preciso apenas dinheiro, mas também tem 
po, o que nós leva ao problema seguinte. 

3. O desenvolvimento tardia do _ensino da antro:Jolo - 
gia no Brasil. Aqui, esta disciplina começou a ser inclu1da no 
cur.riculo uníversitario s6 a partir de 1934, enquanto a antro 
pologia, como ciência, já existe desde meados do século passa 
da. Mesmo assim, ainda não existem cursos de graduacão em an - 
trapologia embora atualmente, com a flexibilidade da sistema d:!' 
créi:li tos, adotado na maioria das universidades, alguns curs os 
de ciências sociais permitem uma maior especíalizaçâu em antro 
pologia. Os primeiros cursos de oós-g~aduaçâo em antropolcgii" 
datam da década de 60 e só recentemente seu número está aumen 
tando. Nos cursos de pós-graduação devem, em primeiro lugar , 
ser preenchidas as lacunas antropolÓgicas dos cursos de gradua 
ção. O ensino é exlusivamente teórico. A primeira finalida d -;i' 
destes cursos~ formar professores de antropologia e não antro , , - 
pologos praticas. Exige-se que o futura mestre ou doutor saiba 
escrever uma monografia sobre um grupo ind1gena, ou sobre ou 
tro tema da antropologia brasileira, mas não que ele saiba fa 
zer algo de ~til para os !ndios. 

4. A inutilidade dos estudas antropologicos para os 
técnicos qúe realizam atividades praticas entre OS {ndios. CD~ 
mo médicos, agrÔnor.ios, educadores, funcionários da f'UNAI e.a • 
Como não se ensina antropologia aplicada no Brasil, também não 
há especialistas neste campo. Mesmo aqueles que se dizem antro 
pologos aplicado~ e trabalham como tais. na realidade são ape:: 
nàs teóricos. Sua instrução talvez lhes possibilite realizar 
boas pesq.uisas de campo e analisar problemas teóricos, mas não 

' , ..• , 
problemas praticas. Quanto a isto, serao autodidatas. Alem 
disto, não lhes foi ensinado traduzir r2sultados cient!ficosen 
palavras simples que·possam ser facilmente entendidas tamb;m 
par não-antrop6logoso Existem muitos antrop~logos que escrevem 
numa linguagem só entendida por outros colegas e por esta ra 
zão s~ sentem honrados. Seus estudos, cheios de termos cient! 
ficos, tornam-se inintelig!veis para os técnicos e não contri 
buem, portanto, para a solução de problemas pr~ticps. Existem 
ainda muitos antropólogos que são especialistas em tradizir as 
coisas fáceis numa linguagem difÍcil e ~s vezes incompreens! 
vel at~ para os prÔprias colegas.· · 

•. 
,f' 
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Por isso, seria melhor que os antropologos aprendes- 

. • t '1 ' sem urgentemente a escrever para nao-en ropo 111.)DS, ,_para tecni- 
cos e para os !ndios, e a e~plicar coisas diflceis numa lingua 
gem cOll!preens1vel, que nem por isso precisaria ser menQs cien:' 
tiflca. Muitas vezes os !ndios e os t~cnicos são acusados de 
não reconhecerem as contribuições que a antropologia poder i a 
dar·e de recusarem a colaboração e os conselhos dos antrop~lo- .. , 
go,. Se a sltua~ao chegou a.tal ponto, e culpa e em ~ª~!e d~ 
proprios antrapologos que nao souberam adaptar a sua·ciencia~ 
necessidades dos 1ndios, camponeses e pobres urbanos, que são 
sempre os objetos e nunca os sujeitos da pesquisa. 

Faz-se necessário, ainda, que mudanças dr~sticas se 
jam introduzidas no ensino da disciplina. Aqueles que preten• 
d~m especializar-se em antropologia aplicada, devem pelo menos 
ter a oportunidade de fazê-lo. Atualmente, esta possibilidade 
ain_da.,não t!xiste no Brasil, inclusive porque ninguém ensina o 
que nao sabe. . 

5. A hostilidade entre antropflogos e funcion~rioa da 
FUNAI. No Brasil temos, de um lado, uma política indigenista 
Sem teoria e, do outro lado, uma antrooologia sem pr~tica e 
entre ambas um abismo aparentemente intrenspan1vel. 

f um fato internacionalmente.recqnhecido que antrop~ 
logos e admínistradores raramente se dao bem. E, no caso da FU 
NAI, acontece que os cientistas especializados em pesquisar sÕ 
ciedades tribais são, infelizmente, os tais antropologos (às vê 
zes também chamados etnólogos ou etncgrafos e, pelos funcioná-: 
rios da fUNAI ainda de outras coisas). Não é aqui o lugar para 
analisar amplamente as causas deste fenômeno curioso. Em resu 
mo: os antrbp~logos não gostam da FUNAI porque condenam a sua 
pol!tics indigenista; e a FUNAI não tolera os antropologos por 
que estes obpervam demais, questionam demais, opinam demais ê 
criticam demais, coisas que um bom funcionário nunca deve fa- 
zer. 

Quando o Serviço de Proteção aos Índios foi-fÚndado, 
em 1910, a antropologia ainda era uma ciência muito jovem e pra 
ticamente inexistente no Brasil. Somente em 1951, o então dire 

' , , - tordo SPI, Jose Gama Halc~er, contratou antropologos para os 
nrincipais departamentos tecnicos. Entre outros, foram contra 
tados antropólogos ~orno Cardoso de Oliveira, Ribeira, Galvão e 
Simões (Malcher 1971:3). Quando isto ocorreu, o SPI já tinha , ' trabalhado quarenta anos sem antropologos. Al2m disto. passava 
naquele perlodo por uma crise financeira· e 'restava-lhe pouco da 
ideologia dos anos iniciais. as funcionários receliiam salários , . 

,irrisorios, principalmente nos eostos no interior, onde forço- 
.: sarnente cuidavam de sua rnanutençao, quer por meios honestos ou 
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' ~ desonestos e, muitas vezes, as custas dos 1ndios. O repentino 
aparecimento de'antropÔloios, que não apenas fizeram. criticas 
ao seu trabalho, mas tambe._m des~~briram irregula~idades ~ pre!. 
C1'everam linhas de· ação, naa foi· bem aceito pelos funcionarias. , . , , 
O antro~ologo se tornou um obstaculo pare o burocrata, _pois ha 
·quarénta <Jn.os se trabalhava sem ele e não se ·viá - · coma- ainda 
hoje ·não se vê - a :riec~s'sit:Íade de sua presença. Em_ ·1954J Mal 
cher deixou a direcao.do SPI e·com ele, todôs os antropologos 
aos poucos foram desaparecendo. , .. ' - 

· Apos a direçao· de Malcher, o SPI preferiu ver os an- 
tropólogos à distância. O jornalil:lta Queiroz. ~ameós, primeiro 
presidente da F'UNAI, escreve: "Para defender çis lndios das do 
enças dos brancas e do auto-extermlnia das guerras intertriba:s 
, # . + 

e preciso chegarmos la antes com a coragem das sertanistas,que 
morrem mas não matam·, do que com a ciência dos etnólogos que 
precisam de mosqueteiros, eletricidade, avião i parta, · para 
sobre vi ver na selva11 ( Campos s.d. :3[)..31). f possI vel que is to 
seja linguagem jornalfstica. Tamb~m é passível que Campos, em 
sua primeira viagem ao interior, tenha confundido os sertanis- 
tas e os antropólogos. · 

Basicamente existem duas maneiras·para silenciar os 
antropÓlogos, uma pac1fica e outra violenta. A primeira foi a 
dotada nos anos de 1974 a 1978 pela então presidente da fUNAI, 
o general Ismai>th de Oliveira, especialista em 11desarmar esp1- 
ritos~, de antropologos e outros críticos. Sua tática consis 
tia em comprar os antropólogos, oferecendo-lhes bons empregos 
na FUNA! ou acenando com projetos a serem desenvolvidos em co 
munidades ind!genas por antropÓlogos ligadas a universidades. 

Não dispomos de dados sobre o nGmero de antropGlagos 
empregados pela FUNAI neste per1odo, nem sobre o que fizeram• 
já que praticamente nenhum deles publicou algo a respeito. Mui 
tos, com certaza, exerceram atividades buracr~ticas, outros 
elaboraram projetos que depois não foram executados (para exem 
plos veja FUNAI 1975 e Oliveira Filho 1979). Antropolagos ligã 
das a universidaqes elaboraram projetos para a desenvolvimentÕ 
de comunidades indlgenas, mas que logo foram engavetados pela 
FUNAI' Coara exemplos, veja Santos 1975 e" Heím 1975) •. Mas pelo 
menos, o ien.rra~ _conseguiu o que queria e_ ~~rante qu2tro anos 
os antrop~iogoa f~param relativamente carn,o,s, para. 9ao ,oerder 
seus eIJ!Pregos, ou ~~- !=?XPec}ativa de finalmehte Pf!.~er aplicar a 
sua ciencia, algo com que ha muita sonhavam, e oontinuam sonhan 
do. nãa se sabe at~ quando. - 

a novo presidente da FUNAI, coronel .. Nobre de Veiga, 
apelou para o segundo método.e.em 1980 demitiu:tr!nta ant:ºP~ 
logos da FUNAI, sob a acusaç~o de indisciplina,.ma educaçao e 

... 
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corrupção. 
Com tudo·1sta, a pesquisa do !ndio brasileiro. den 

tro ou fora da FUNAI, tem-se tornado extremamente dif!cil. Pa 
ra poder pesquisar em tribos ind!genas, o antrop~logo, abri: 
gado a solicitar Ullla licença de pesquisa à FUNAI. Este licen- , , , 
ça soe dada quando o antropologo tem bons antecendentea, ou 
seja, nunca publicou e se compromete a não publicar criticas 

. à FUNAI. Para poder pesquisar, o antrop~loga praticamente tem 
de apresentar um atestado de alienação. Aos que se recusam a 
fazer isto, é proibida a entrada em reservas e postos ind!ge 
nas e quando insistem em pesquisar, imediatamente se aplica a 
Lei e são expulsos da reserva, se necessário à força. 

Par isso. mesmo quando existiam antropolagos na FU 
NAI1 poucos eram os estudos e as publicações cr!ticas. Atual 
mente, a situ~ção é pior ainda. A FUNAI que1 por decreto pre 
sidencial, deveria promover pesquisas cientificas, é justamen , - , - te o orgao que cria os maiores obstaculos, tornando esta pes- 
quisa praticamente imposslvel. E sem pesquisa não h~ antropo- 
logia, nem-teórica e menos ainda pràtica. . 

\ 6. A falta de comunicação. J~ dissemos que, na me- 
lhor das hip;teses, os antropólogos se encontram de dois em 
doiê anos, nas reuniões da Associação Brasi~eira de Antropolo 
gia. Uma outra possibilidade são as reuniões anuais da Socie-: 
dade Brasileira para a Pro9resso da Ciênci~, mas que são pou 
co frequentadas por antropologos. Na reuniao da ABA no Recif~ 
em 1978, os indigenistas s~ dispunham de três horas para dis 
cutir suas id~ias e suas experiências, numa salinha apertadaJ 
onde parte deles teve de ficar em pé ou sentada no chão, ja 
que não havia cadeiras suficientes para todos. Em 1976,em Sal 
vador, a sJtuaçâa não era muito diferente. Deve ser claro pa-: 
ra qualquer um que 3 a 4 horas são insuficientes para que 30 
a 40 antrop~logas-indigenistas troquem idfias sobre a proble 
mática ind{gena, a atuação da-FUNAI, a ensino da antropologia 
aplicada nas universidades, projetos indigenistas, ~tica pro 
fissional e outros tantos assuntos. No m!nimo deveriam reunir . .•. , 
-se todos ~s 3 dias, durante o dia todo. Mas a ABA, que·naa e 
composta so de indigenistas, pensa de maneira diferente. Por 
isso, as reuniões pa ABA e da SBPC na realidade em nada· con 
tribuem ~ara o desenvolvimento do·indigenismo no Brasil. No , . ,,,, - , 
max1mo sao feitas algumas declaraçoes bonitas. e publicado um 
manifesto na imprensa local. Depois, todos voltam para suas 
casas e tudo fica exatamente como era antes. Enquanto os· an 
trop~logas-indigenistas não fundarem uma·pr;pria Associação; 
com reuniÕes··mais frequentes, esta situação não ira melhorar. . . . 
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e) Indigenismo e colonialismo. 

Urna das criticas que atualmente -são feitas à antropo 
logia, .~ a de ela ser colonialista, pelo que se éntende . qw 
ela· serviu e continua servindo· aos interesses dos colonizado 
res, em detrimento dos nativõs. A antropologia·~ontribuiria P.! 
ra manter a-injusta, nefasta e deshwnana situaçao colonial. Es 
ta cr!'tica se· aplica tamb~III à atual antropologia brasileira e 
não apenas à antropologia europeia de outrora: 

Na Eurooa, a antropologia colonial pode ser conside 
rada extinta, não por causa das auto-criticas doe ·antroo;logos 
mae simplesmente porque as antigas colônias reconquistaram sua 
Independência. Multas Nações Novas, principalmente da Africa, 
expulsaram junto com os colonizadores tamb~m os antrop~lagos e 
não permitem mais sua entrada no pa1s. 

.f ...•• 
Na caso da Europa,"as criticas tem fundame1 ~o,porque 

muitos antr~pglogo~.trabalharam em serviços coloniais, como os 
conheciclo·s antrop~logos ingl~aes· Seligman, Evans-Pritchard, Na 
dele Ràdcliffe-Brown (para informações mais completas, vejã 
Foster'l969, Aaad 1973 e Leclerc 1973). Não é finalidade deste 
trabalho fazer uma an~lise profunda da antropologia colonial, 
pelo que citaremos apenas algumas id~ias de Malinowski, o tal 
vez mais conhecido e mais t!pico representante d~uela ~uoca. 

Para Malin01&1Ski, 11cada profis_são, -também .a de um es 
peci~lista,cient1fico, tem ~ma obrigação moral. D.dever do an 
tropolog_~ e_ .o de ·:!er !;!m interprete justo. e _verda!1eir.o dos nat.!, 
vos. E.eta obrigaçao- nao decorre apenas do. agradecimento pelo a 
beneflcfos receb;das e; forma de_ iriformacÕ~~-,. ~oa yonta'de e g~ 
nerosidade. Ela e_tanibem um~ prova de que o pesqijisador enten 
de ou deve entende].' ··as cóndiçÕes sob as qúais_ o .si) y{cola vi 
ve. Ele deve ser_capaz de esclarecer a·co~erç~~tes, mission' 
rios e mem9ros,de_expediçÕes o que o nativo.realmente necessi 
ta e em·que aspectos mais sofre sob a pressão-da i~tervenção 
europeia~ . . · ~ ,. . _ ,.· . , 

Em seQuida--1ilalinD1dsk1 se refere as corrseqaéncias tra 
gicas, para os na;ivos, do cont~to com o~ ~urop;us,. g~e quase_ 
nunca teve um cara~er.c1v111zatorio, mas antes exterminava tri 
bos inteir~ ou·~ reduZ'ia ·a escravos ou a seres_ opi:imldos. •õ 
nativo ainda ilrecida de·1ajuda.; E o antrop!.logo que -não comie 
gue entender isto, .q~e--.é ·incapaz dé. constatar às erros trágicos 
que foram cametidos. ~tas . .:vezés com as melhores intençi:ies e 
muitas vezes sob pres_s_âo- das :z::1rcunst&ncias, este vive, c.ober 
to · cDlll poeira acadênica, num' para{so·dé loucos~ Para Mállnows , ..• ~ - 
ki • os ª!?tropologos devem miat~rar cie~c1e com pol1. tic!, por- 
que a ciencia começa com a sua aplicac;aa. Da! pUTque nao se d~ 

.1\ 

ll 

• # • 
ve e nam se .pode separar a antropolcigie teorice da ~ntrapalo - 
gia prâ_tica, como sendo duas disciplinas diferentes. Uma sup~e 
a existência da outra. •A t~cnica social e apenas um lado da 
teoria social. Por isso, uma antropologia cientifica deve Sl!l' 
tamb;m prática• (1951:27-36; 1957:XXVIII-XXIV) •. 

· ) Por estas palavras se entende que MalinC111skt teve 
realmentf! um grande interesse nos problemas pr~ti·cos que o con 
tato colonial criou para os nativos africanas e que estava de 
claradamente ao lado dos oprimidas. Entretanto, poucas páginas 
mais adiante, afirma explicitamente que a antropologia deve es 
tara serviço dos colonizadores, "administradores, pol1ticos -; 
prDfessores, missionários, técnicas e emprésârlos, todos intez. 
essados em evitar problemas com oa nativos. A antropologia de 
veria facilitar o governo das nativos pelos brancos; sua can - 
versão à religião cristã, sua educação, sua utilização como 
mão-.de-obra para os europeus, sua maior produtividade. Neste 
c~sà, a antroeologia estaria realmente a serviço dos opresso-· 
res, em prejuho dos ap_rimidos1 e esta atitude merece criticas. 

, · Nem sempre os antropologoa acham oportuno escrever e 
'dizer aquilo que realmente pensam. Tamb~m Malinowski pode ter 
tencionado convencer os brancos da utilidade da antropologia, 
com a intenção oculta de beneficiar também. e atê talvez princi 
palmente a população nativa, embora não o digQ explicitamente";" 
nem poderia ter dito no seu tempo, sem impopularizar a antrapo 
logia entre as colonizadores europeus. Sua atitude cleramen tê 
ambivalente seria t.ill8 necessidade, imposta pelas circunstân - 
cã as , . . 

Com um pouco de esforço mental, as palavras d.e Mali 
nowski, escritas há quase meia s~culo, sao aplic~veis no Brasil 
de hoje, onde os !ndios vivem numa situação de colonialismo i_!l 
terno. Em pI·imeiro lugar, devemos reconhecer que quase todos m 
antropÔlogos brasileiros, imbu!dos ielas id~ias nacionais, da 
mesma forma como Malinoweki em sua epoca, coneideràm e:;ta situ 
ação colonial algo normal, ou na mínimo inevitável. Não reco-: 
nhecem o direito das tribos indigenas à sua Independência, mas 

· aceitam a exploração e dominação dos !ndios pela sociédade·na 
cion~l como üm'fato hist~rica irrevers1vel. Isto·não quer di 
:z:er que ~s vezes não tenham criticado esta situação. Sempre al 
güns antrôp~logos criticaram a atuação do SPI a da FUNAI, invã 
sÕes • .de teJ.'1'aff lnd!genas, a exploração do lndia como 111ão- de -: 
obra, 11188 o que não fizeram foi questionar publicamente ale• 
galrdade destes ~rgãoa de administração colonial ind!gena. n~ 
ca queationarillll o direita que a sociedade nacional tem (ou me 
lhor: a,cha ter) da invadir e acupar i111Punet11ente tezorit~rios ln 
dlgenaa, sempre em nOIII& do Pragreaso C?u, no caso dos llliasionã:' 
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rios,. em nome de Deus. E qual o· an~~?~,.!'!~~ bnsp.e~~o _que ja 
questiono~ o di.reit.o que os an.troP~lOjlltl .echMi,.ter de 1nvadir 
as comuniQa):fes irn:l{genas .Pera peaql,!i~~las em nome da Ciência 1 
AfinªL ge -çon.~as, P;squisa dé CSl!IPQ e apenas l.1111 outro nome pa 
r.a exploJ-ação 'cientifica, principalmente quando visa a obten - - .. f • A f 
ça~ de titulas .academicos ou.status na comunidade cient1fica. 

•• , f.. , 
·" :-~pr isso nao e aos ~naios que o an~ropalogo ~ed~ au- 

torizaiªº par~ realizar suas•pesquisas, mas a FUNAI. Nao e pa 
ra os 1ndios estudados (nas monografias sempre chamados "ami ~ 
gcs") que ele envi-a seus· relatórios de pesquisa e suas publica 
çÕes. mas pa.ra a FUNÁI e para seus colegas. Tudo isto prova que 
a mentalidade colonial, mesmo entre os antropblogos, ainda não 
acabou. Esta mentalidade colonial se reflete ainda em suas teo 
rias, nenhuma das quais questionou.a exploração e dominação cÕ 
lonial. No m~ximo estudaram as mudanças culturais·e os confli'.:' 
tos decorrentes do contata entre !ndios e brancos. 

A primeira mudança necessária para descolonizar a an 
tropologia brasileira será, portanto, uma mudança·de mentalida , - de. Acreditamos que todos os antropolagos reconheçam o direita - " , das Na~oes Africanas de reconquistar a sua In~ependencia. S!ra 
necessario reconhecer este mesmo direito tambem para as Naçoes 
Ind!genas do Brasil. A atual situaião brasileira não permite 
nem sonhar com uma futura independencia das NaçQea Indigenas, 
mas o m!nimo que podemos fazer é reconhecer o direito a esta 
Independência, o que significa tratar os grupos ind!genas, por 
menores que sejam, como micronaçÕes, inJustarnente dominadas e 
exploradas pelos neo-brasileiros, atraves de vários instrumen 
tos legais (ou melhor: do ponto de vista ind1gena, ilegais),um 
.dos quais ~esde 1910 chamado Serviço de Proteção aos 1ndíos,em 
1967 rebatizado como Fundação Nacional do indio, ~rgãos em qua 
se tudo iguais às antigas administrações coloniais europeias-; 
hoje tão criticadas par antropalogos e não-antrop b logos. Em 
alguns casos esta dominação já existe há·s~culos; em outros ca 

# A ~ - sos e um fenomeno mais recente, ocorrido he poucos anos, quan- 
do os !ndios foram "pacificados" ou "atra1dos" pela FUNAI. E 
isto em pleno S~culo XX. por alguns historiadores chamado o 5~ 
culo da Descolonização. - 

· Com isto terão de mudar as nossas teorias sobre o Bra 
sil IndÍgena. Terão de mudar também as nossas pesquisas. Pode-: 
riamos·perguntar se ainda é éticamente aceit~vel sqlicitar au 
torização de pesquis~ à FU~AI, ou se esta eutorização deve ser 
solicitada exclusivamente a comunidade ind!gena a ser estudada. 
Devemos obedecer às exigências da FUNAI que, entre outras coi 
sas, incluem o envio de um relatório de pesquisa e cópias de 
material audio-visua17 Oe fato; poucos antropÓlogos fazem o que 
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a FUNAI exige, mas não, porque questionam a legalidade da FU 
NAl. Simplesmente nâa têm tempo ou vontade para escrever um re , .. . .,. - 
.lataria.e nao t,m dinheiro para fazer capi~s de suas fitas e 
.-material fotografico. Enquanto ~sta situaçaa pe~manecer, a 8!!. 
tropologia brasileira continuara colonialista.· 

· Atiiàlmente (1982) ,. poucos antropólogos .trabalham a 
serviço da.FUNA.I e quanto a isto, poucos podem ser chamadosã! 
colonialistas. Porém, outra vez não é porque não querem, mas , - - , . porque este orgao nao esta interessado nos seus serviços. Es- 
ta situação mudou um pouco durante a presidência da ,FUNAI pe 
lo general Ismarth de Araujo, quando muitos antropólogos pas 
saram a prestar serviços na FUNAI ou para a FUNAI. Quanto aos 
antropÓlogos-funcionários~da-FUNAI, sabiam perfeitamente, ou 
logo depois ficaram sabendo, que a FUNAI não defende os inter 
esses ind!genas, mas-antes de tudo os interesses da populaçãõ 
não-ind1gena. Existe suficiente literatura a respeito. Alguns 
destes antropologos são reconhecidamente indiologos tradicio 
nais e aproveitaram o emprego na FUNAT para obter mais facili 
dades·(inclusive financeiras) para realizar suas pesquisas de 
··campo. Geralmente, estes continuam na FUNAI durante mui to tem 
po porque suas atividades e publicações agradam à FUNAI, por 
serem inofensivas. , . , 

Sabemos; porem, que outros antropologos entraram na 
FUNAI co~ a intenção de realmente beneficiar os 1ndios, mesmo 
que p~ra isto tivessem que revolucionar a FUNAI. Aceitar o 
emprego.na FUNAI era um mal necess~rio, a Única maneira apa - . . ~ ( 
rentemente poss1vel de fazer algo para os 1ndios. Alguns se 
decepcionaram logo quando foram encarregados de tarefas admi 
nistrativas e viram que implodir a FUNAI não era poss!vel. Ou 
tros reaJizaram pesquisas de campo e elaboraram projetos, mas 
que in,variavelmente resultaram em nada cu quase nada. Desilu 
didos~· quase todos eles se demitiram, ou foram demitidos após 
ter .cr.~ticado a FUNAI. Oliveira Filho (1979:l), ao relatars1.0 
experiência indi9enista na FUNAI, informa: "Nesse momento 
(1977), a FUNAI Já havia desativado os projetos de desenvolvi . , - ~ - menta comunitario que mantinha na regiao amazonica... sendo 
os antrop~logos que coordenavam tais atividades desligados da 
ação indigenista oficial e surgindo dificuldades de diferen - 

. •. A A ~ I 
tes graus quanto a permanencia ou retorno as areas em que ha- 
viam trabalhado• < sobre outros projetos fracassados ou desatl 
vades, veja fUNAI 1975). 

.· Estes antropnlogos que pretendiam descolonizar· a 
FUNAI, para transform~-la num Órgão que ajudasse os. Índios a 
obterem sua libertação econÔmicaJ social e polf tice._ fizel' a m 
talvez as primeiras tentativas serias de descolonizar tamb é tn 
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a antropologia brasileira. . ~ 
· A esta categoria de pioneiros pertencem tambem oa an 

trop~logos-professores que trabalharam indiretamente para a·r'ü 
NA!,_. quando esta solicitou a suas universidades que elaboras : 
sem projetos de desenvolvimento de comunidades ind{genas. Exe_!! 
plos são o Projeto Xokleng (Santos l':175~ e a Projeto Kainga n g 
(Helm 1975). Ambos os-pr~jetos foram arquivados pela FUNAI por 
que,- se bem sucedidos, tornariam os Índios economicamente .autÕ 
suficientes e com istG independentes da tutela da FUNAI. O qui 
esta realmente queria, eram projetos para explorar mais eficaz .. . - mente a mao·-de-obra ind1gena e as riquezas naturais existentes 
em suas terras, para aumentar a sua renda 1nd1gena. Não dispa 
mos de suficientes informações sobre os trabalhos que alguns 
antropólogos desenvolveram, por canta própria, visando os mes 
mos objetivos dos antropólogos-professores acima.citados. 

Trabalhar para a FUNAI~ ou ae~rent~mente para~a FU - 
NAI, nem sempre significa que o antropologo e colonialista.Mui 
tos üeles são reconhecidamente anti-colonialistas e usam (usa-: 
ram) a FUNAI apenas para no fim libertar os 1ndios da FUNAI. 

Estamos assim de volta ao problema da ambiguidade de 
Malinowski, cinquenta anos atr~s. Também no Brasil, o·antropó 
loga muitas vezes precisa ter uma atitude ambivalente. Não res , , - 
ta a,menor duvida de que existem antropologas calo~ialistas,c.9. 
mo ja mostramos acima. Por outro lado, existe um numero peque 
no, mas sempre crescente, de antropólogas anti-colonialistas, 
que condenam a ~ol1tica indigenista oficial e reconhecem o di- 
reito do 1ndio a sua Independência. . 

Esperamos que os !ndios futuramente saibam distirguir 
entre estes dois tipos de antropologia e que, ao condenarem cxm 
toda razão a indiologia colonialista, saibam reconhecer a con 
tribuição que o indigenismo anti-colonialista possa der em sua 
luta por sua Independ~ncia. Esperamos tamb~m que até então os 
indigenistas j~ tenham aprendido melhor como der esta contri - 
buição porque1 pensando bem,·atualmente temos muito pouco a o 
ferecer aos !ndios. SÔ a boa vontade não basta. Se não, vere - 
mos não s~mente o fim da indiologia, mas também do indigenismo 
no Brasil. 

d) Indigenismo,·fmperialismo e ;tica. 

Algum-dia, os historiadores da antropologia perounta • . , r - rao: o que fizeram os antropologos quando ainda existiam 1ndl- 
os no1Brasll? Provavelment~.,reeportderâo: mediram-nos da c~~eça 
aos pes, estudaram suas crenças e mitologias, seus sistemas de 

' 
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parentesco e suas estruturas sociais, ·suas l!nguas. 'auae mt.si 
cas. Exprimiram-lhes todas as informações na ~poca considera - 
das necéss;rí~s.,: p~ra dep_ois abandoná-los a ee~ prÓprio de.sti 
na, mesmo sabendo que.~s~e destino era o genocidio e o etnoc1- 
dia. Certamente esquecerão de mencionar que os cientistas BD 
ciais do século XX muit~s vezes viveram "em épocas particular:- f . 
mente dif1ceis - ou mesmo adversas - para o trabalho intelec - 
tual independente e critico n (Ianni 1975:11). A Hist~ria re 
gistrará apenas o que não fizemos, as coisas erradas que fize 
mos, as coisas certas que deverismos ter feito. O que tentamos 
fazer, em vão, será esquecido pa~a sempre. · 
, Estas dificuldades não existem apenas no Brasil. Em 
muitas pa1ses do chamado Terceira Mundo, os cientistas sociais 
não têm permissão para constatar e descrever fenômenos des·agra· 
d~veis ~ueles que estão no poder, fenômenos e fatos de que Õ 
grande publico não deve tomar conhecimento (K~bben 1372:278 ). 
Já há ·tempo, Kluckhohn chamou a antropologia "um espelho. para 
o 'Homem". Mas acontece que a imagem refletida nem sempre agra 
da e uma reação irracional, mas muito comum,~ então quebrar o 
·espel~o, em lugar de tratar de melhorar a imagem. Da{ a afirma 
ção de _Horowi tz (1%7 :341) de que o grau de desenvolvimento d.s 
_ciênciàs sociais permitido num determinado pa!s, serve, na sé 
culo atual, para medir o grau de liberdade' existente naquele 
pais. 

Em pa1see onde os cientistas sociais encontram difi 
culdades para suas atividades teóricas, evidentemente existi - 
rão problemas maiores ainda para a aplicação prática da ci~n - 
eia. Em qeral, as profissões de soci~logo e antropólogo não são 
reconhecidas e as o~ortunidades profissionais fora do ambiente 
universit~rio são m1nimas. No máxima '-lhes permitido dedicar 
se a atividedes teóricas, desde que suas teorias sejã~· inofen 
sivas e não ameaçem o status quo. Os poucos antropÓlcigoá que 
eventualliên-te trabalham em Órgãos governamentais, raras vezes 
executâm trabalhos antropolbgicos e poderiam facilmente ser 
substitu1dos por um burocrata qualquer. 

Mas a atitude negativa governa~erital tal,v~z não seja 
o pior problema. A (talvez) maior resis-tenéi,a-ao trab"alho em 
Órgãos governamentais (excluindo as uni~ersidades é:os museus) , . ' , .•. , . - . 
vem atualmente dos proprios anf;~aRQlogos.· Ja falamos acima a 
respeito da antropologia colOfl:~at,,uma-.página ·negra na histÕ - 
ria da antropologia, embora, apesar,tlisto,3 aihda continue axí.s 
tindo em al9uns pa1ses. Infelizmente,,a· antropologia conheceÜ 
outros episodioa envergonhasoe. 

Nos Estados Unidos, onde a antropjlogia chegou a um 
alto grau de desenvalvilll1i!nto, muitos antropolagos aceitaram e.!!! 
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.pregos governamentais. Entre as du&e Guerras Mundiais, e espe 
cialmente na década de 30; antrop~logos trabalharam:em servi - 
çoa de espionagem, sem que isto levantasse crt tic.$ •. ·. · Em .1942, ,. ' . . ,, .. 
a Associaçao Americana de Antropologia colocoú a dist,bslçiijo d.e. 
Forças Armadas os seus recursos, sua pericia e os conhecimen - 
tos de seus associados. Beals (1969~54-55) estima que cerca da 
metade dos antrop;logos americanos trabalhou em·tempo integral 
e outros 25% em tempo parcial a serviço das F'orças Armadas (f.Bll 
incluir os antrop;logos convocados às armas). Outra vez não sur 
giram crhicas. . - 

·, · ·· 'A',;1 que ·tudo, indica, foi ·nesta época que as Funçaa ~ 
madao e·as Serviços de Espionagem descobriram o valor rla antro 
polagia. Segundo uma outra estimativa de Beals (1969:96),cercã 
de mil cientistas sociais estavam em 1964 trabalhando para a 
C.I.A. e um número desconhecido para as Forças Armadas. Estes 
fatos prejudicaram de tal maneira a imagem do antropqlwgo ame 
ricano, que em muitos pa!ses passou a ser considerado um espião 
em potencial. . 
, A primeira crhica a. estas e semelhant1:e atividad,e s 

so surgiu em 1964, quando ficou conhecido o ºProjeto Camelot", 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que visava utili 
zar antrog;logos para analisar o potencial revolucionário em 
v~rios pafses da América Latina. Os cientistas sociais deveri 
am fOl:'necer informações sobre as causas das agitações pol1ti - 
case sociais, ver se estas agitações poderiam levar a confli~ 
tos armados e como tais conflitos poderiam ser estimulados, se 
fossem favoráveis aos EUA, ou evitados, se fossem prejudiciais 
aos interesses americanos. Informações mais amplas sobre es t !:! 

Projeto Camelot de espionagem por cientistas sociais, ns inte!_ 
essados podem encontrar em Horowitz (1.967) -e Beals (1969), que 
inclusive citam os principais documentos oficiais. Devido a de 
nÚncias no CJ:iile1 o projeto foi cancelado, pelo menos apar.enti 
mente. Os antropologos americanos envolvidos foram veementemen 
te criticados, mas tudo isto não foi suficiente para impedir-; 
pouco teml]o depois, a repet11;;-ão de fatos ·.semelhantes na Tailân 
dia e na india. · . - 

Entretanto; apesar de t.oda ·a desgr~ça, ficou pelo m! 
nos um resultado positivo: os debates sobre etica profissional, 
sobre o que é permitido e proibido em antropologia. Esta dis - 
cussão influenciou também os antrop~logos de outros pa!ses, in 
clusive na América latina. Em conseq~ncia dista~ cresce entre 
os antropólogos. jovens a convicção de que a antropologia não 
_pode.mais continuar sempre ao lado do mais forte, da maia pod!, 
raso, do mais rico, como na:; casos da antropologia colonial e_g_ 
ropeia e a a~tropologia imperialista americana. Pelo menos uma 
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parte dos antropólogos escolheu ficar do lado dos mais fracos, 
dos oprimidos, dos pobres. Ou, em outras palavras, estes antro 
pólogos não pretendem mais prostituir a sua ~1ênc1a, vendendo 
seus .. serviços a ~uem mais pa9a. Huizer (1976 :144, !55) chega a 
chamar os antropologos contrarias a esta orientaçao de 1morais: 
"Se vemos as condições de exploração e pobreza nas quais vivem 
muitas pessoas estudadas pelos antrop~logoa, parece justo ••••• 
condenar coma sendo associal, para não dizer imoral, o tipo de 
investigação ·do 'laissez-faire', que não se preocupa com as pr~ 
cárias condições de vida de seu objeto11• Ao que acrescenta: •A 
Única maneira de evitar que a inve3tigação social permaneça as 
sccial, ~ lutar por uma fusão da teoria e da prática a serviço 
daqueles que são oprimido~n· Se não a~irmos assim, afirma Berr_g_ 
man (1969 :818), n nossa ciencia morrera como morreu na Aleman h a 
nos anos 30-40, e com ela morrerá a verdade, a razão, o humanis 
mo e, em ~ltima análise. n;s mesmos ••• A razão vai lado a ladÕ 
com a paixão, e ambas com a coragem". · 

Porém, nesta nsituação particularmente diflcil" para. 
as ciências sociais, muitos antrop~logos parecem ter optado pe 
là neutralidade cient1fica e po11tica, como mostra o seu profun 
do silêncio sobre a pol!tica indigenista. AP.eSar de constatar 
em suas pesquisas casos de genoc!dio, etnocldio e crimes contra 
os !ndios, raras vêzes t~m a coragem (e a oportunidade) de to·r 
na-las ·p~blicos. Rarissimas são as criticas~ FUNAI e à polfti~ 
ca indigenista em geral. Porém, como com razão afirma Berrem a n 
(1969:808), Ànão dizer nada não significa ser neutro. Dizer na 
da é um atü tão significativo como dizer algo ••• ·Ser·descompro 
metido não é ser neutro, mas é ser comp·rometido - consciente ou 
não - com o status quo". 

Como antropólogos teremos que escolher: ou sel'vir aos 
!ndios ou aos não-1ndios. Não serâ,poss1vel servir aos dois,por 
que ambos têm interesses opostas. ~o Brasil, a escolha de ser-: 
vir aos Índios, exclui, ao nosso ver, automaticamente a possibi 
!idade de servir~ FUNAI que, como os pr~prios 1ndios afirmam e 
de que qualquer antrop~logo est~ perfeitamente ciente, defende 
mais os interesses dos não-1ndioa. · · . 

Independente disto temos a nossa obrigação coma cien 
tistas sociais e esta obrigação é dizer a verdade e desmascarar 
as mentiras, seja de quem forem. Ou, nas palavras·de Mills: •A 
pol1tica do intelectual,~ a pol!tica da verdade ••• O principal 
principio de sua pol!tica & descobrir tanta da verdade quanto 
puder· e dizê-la às pessoas certas, na hora certa e da maneira 
certa~ Ou colocado em termos negativos: desmentir publicarnen te 
o que ele sabe ser falso, não importa de quem forem as afirma - 
çÕes, ou que seja uma mentira direta ou por omissão, ou em vir• 
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tude de um segredo oficial ou de um erro honesto. O intelectual 
deve ae-r a consciência IIIDl'al de sua-sociedade• (citado em Berre 
man 1969:813}. - 

Na realidade.isto não· acontece. A maioria dos antrDP~ 
logos prefere ficar calada. Alguns não ~alam porque simplesmen:' 
te nunca:se intetessal!8111 no destino dos !ndios por eles estuda 
dos. Outros·silenciEIIII porque estão com dGvidas sobfe a·hora cer 
ta, e a maneira certa de falar e escrever. Mais outros sentem ã 
falta de apoio moral por ~arte de colegas que criticam seu tra 
balho eomn·sendo sentimental, romântico, utópico e acientifico. 

A Associação Brasile1ra de Antropologia s~ agora está 
per.sanda em ELaborar o seu c~digo ~tlco, avisando desde Ja que 
se· trata de •assunto delicadoª, o que faz supor que no m~imo 
serão feitas algumas recomendações bem gerais, numa linguagem 
suficientemente nebulosa para que possam ser interpretadas con 
forme os desejos e necessidades de cada antropólogo. ~orno mode 
lo provavelmente adotará o código ético da Associ'açâo Americana 
de Antropologia que1 i;:omo ja vimos. não conseguiu evltar o en 
volvimento de antropolt_:19os em atividades escandalosas e nada 
cient1ficas. O cÕdigo ético ser~ inGtil se não mudar a mentali~ 
dade.das antrop~lagos brasileiros. Por isso est~ na hora de re 
pensarmos seriamente a antropologia brasileira, a atual situa - 
ção dos !ndios, nossas teorias, nossa pr~tica indigenista. E 
desde jâ serã necess~rio quebrar o nosso secular silêncio e fi~ 
nalmente falar e escrever a verdade. HoJe os indias ainda não 
criticam o nosso silênciot mas algum dia o farão parque não são 
apenas as armas e aa doenças que matam os !ndios: também o nos 
so silêncio mata. 
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