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Trago,

pela segunda

tória indígena

e indigenismo"

sua importância
Em artigo

vez, a esta reunião

do grupo de trabalho

o tema: "os estudos

para a etnohistória

de cultura

"His-

material

e

ll

publicado

•

em 1974, William

N. Fenton

declara~_~_

"Vivendo, embo r a numa cultura objeto-orientada,
os antropólogos americanos, desde 1920, pelo menos, pouco escreveram sobre cultura
material.
Esse desinteresse pela mat~ria relaciona-se ~~~ao decllnio do statusdãs pesquisas museológicas
na investigação etnológica.
A maioria dos antropólogos norte-americanos
nunca coletou para
um
museu ou trabalhou com esp~cimes museológicos.
Não obstante, os
estudos sobre cultura material não desapareceram de todo, e um número surpreendente aparece sob rúbricas tais como:tecnologia,
arte
primitiva e cognição" (1974:15).
Em 1965, informa
gical Association
(CARM).

no referido

para estudos

p_ra :. inventariar

as coleções

afirma

Foundation

de cultura

Um dos mais conhecidos

Mais adiante

artigo,

a kmerican

cria o Cornrnitteeon Anthropological

Com ajuda da Wenner-Gren

de pesquisa
campo.

Fenton,

Research

in Mlseums

foram distribuídas

material,

de museus

Anthropolo-

sendo editados

e orientar

~ o de Sturtevant

40 bolsas

vários

o colecionamento

guias
no

(1969).

Fenton:

"O futuro dos estudos de cultura material está vinculado ao futuro
dos museus do homem.
Os museus antropológicos
terão de romper o modelo vi toriano de museus de história natural e identificarem-se
ma-í.s
de'perto com a história e a arte.
Eles deverão
ultrapassar
os limites de guardiões de objetos para se transformarem em institui
cões
ondei:
atrav~s do estudo de artefatos, os homens possam
entender-se melhor" (1974:16).
Mais recentemente,
de que, em nossos
tram interesse
nos últimos
tas de maior

Virginia

dias, apenas

por estudos

30 anos,

Dominguez

os antropólogos

sobre cultura

essa temática

prestígio,

chama a atenção

a exemplo

vinculados

material.

desaparece,
do American

para o fato
a museus

Tanto assim

demons

~ que,

praticamente,

das revis-

Anthropologist,

(Dominguez

1986:546) .
O mesmo questionamento
com relação

à antropologia

é feito,
visual.

em nosso meio,
Pergunta

por Etienne

Samain

Samain:

"Por que tantas reservas e até uma verdadeira resistência por parte da antropologia. social e dos antropólogos que a fazem em encarar mais posi tivamente a antropologia visual, outorgando um s t at.us
científico à pretensão que ela tem de poder, também, investigar,
descrever e compreender visualmente os fatos humanos que registra?"
(Samain 1986ms.)
(*) Comunicação ao X Encontro Anual da ANPOCS. Grupo de trabalho "História indigena e indigenismo" coordenado por Manuela r"1rneiro d==>('nnh,-,

2.
Argumenta
cinema)

que os multimeios

(1) têm sido utilizados

tes","coadjuvantes",
pretende

a antropologia

vir a ser autônomos

sa o "parti-pris

verbal

(som, fotografia,

pelos cientistas

"complementos".

substituir

audiovisuais

modernos

verbal.

Tampouco

na pesquisa

da antropologia"

gos se exprimem

tanto de forma oral quanto

IITrata-se de fontes
linguagem

preferencial

seculares

os antropólogos

e semiólogos

gory Bateson

e Margaret

à fotografia

do recurso

e entender

o ethos e o caráter

Entretanto,

isso só se tornou

eles tinham

acumulado

humana,

en-

cuja

(Idem).

cita o exemplo

de 40, acharam

e ao cinema

possivel

es ilos de vida dos habitantes

últimas

mais permanentes.

Samain

balinense

meses

Nessas

e comunicação

Mead que, na década

te através

tação,

visual.

dos antropólo-

devem decodificar"

Para dar mais peso a argumentação,

Enfati-·

se sabe que os povos

culturais

de criação

não

podem os meios

de investigação

suas criações

visual

antropológica.

quando

o objeto

na verdade,

como "supor-

E que a antropologia

que se tornaram

contram-se,

sociais

video,

que somen-

era possivel

(cf. Bateson

porque,

de pesquisa

descreve

& Mead

a lastrear
tradicional

de Gre-

1942) .

essa documensobre os

de Bali.

IITinham todavia entendido que suas descrições verbais nunca chegariam a alcançar aquilo que uma apreensão visual do ethos balinense chegaria a desvendar e a d i.z er " (op , cit.)
Trata-se

de compreender

antropologia

material

antropologia

social;

em que o registro

que,

tanto a antropologia

(na falta de melhor

termo)

que uma não pode existir

mecânico

ou o artefato

visual

corno a

à

são complementares

sem a outra,

são, em alguns

na medida

casos,

insubs-

tituiveis.
"Ambo s podem preservar para a posteridade aspectos da cultura em
constante mutação.
Tornam posslvel uma leitura da dinâmica sóciocultural dos povos, servindo para um intercâmbio cultural mais
amplo entre os próprios grupos envolvidos"
(Samain 1986ms.)
Não pretendo
tura material
importância
ciplina

historiar,

na etnologia

das coleções

e, sobretudo,

Krahó

mento

porém,

(1)

a kyire,

farei um retrospecto

Ethnology

da Smithsonian

indigena.

criado

Institution

a

para a nossa dis-

Isto é, para a resga-

dos povos que produziram

recente

da reapropriação

que se encontrava

no Museu

do papel dos museus

Com esse objetivo

de cul-

E sim enfatizar

e do colecionamento

Para isso tomo o exemplo

da antropologia.

of American

de museus

e queda dos estudos

ou brasileira.

e auto-representação

de sua machadinha,

Antes,

americana

para a história

te do auto-conhecimento
tais objetos.

aqui, a ascençao

examinarei

em 1879 por John Wesley

pelos

Paulista.

no desenvolvi-

o caso do Bureau
Powell,

(criada em 1846), dirigida,

no âmbito

à epoca, por

Com a colaboração de Etienne Samain implantou-se um curso de pósgraduação em multimeios no Departamento de Artes da UNICAMP.

3.

Spencer

o

F. Baird.

discurso

o

visual

estudo

Virginia

de Douglas

Dominguez

(1986:546-555)

do colecionamento
dos Unidos,

intensivo

a história

gosto estético

(Dominguez

pelas metrópoles

as suas populações

isto é, semelhantes
sidades

1986:547).

notações

XIX, dá-se,
segundo

esses objetos

entre in-

a história

capturada

do

e, na rea-

exerci o, primei-

nacionais

em relação

região,

a apropriação

"curiosidades

artificiais",

a ter significado

so de uma elite ilustrada
indlgenas

- no caso, naturais

nos mesmos

passam

etnográfico

euro-americana,

do Hmundo civilizado"

Artefato
remetia

fazia parte do discuras expressões

de conservá-Ias,
colonizadas,

como um

que sofriam

essa e toda a sorte de espoliações.

Era urna forma de preservar

tória hibernada

seus protagonistas

nos museus,

enquanto

a co-

1986:547).

que valorizava

às populações

uma

é que o objeto indi-

(Dominguez

e se sentia na obrigação

- des-

"conotando

e espécime

a autora,

de

De "curio-

e "espécimes".

essas conotações

acentua

termos.

a "reliquias",

pelo homemj

Ao adquirir

Essa febre colecionista,

tributo

naquela

e a "artefatos"

algo feito e deixado

biológicas.

materiais

estados

Cole,

e comerciantes,

do passado",

gena passaria

pelos

dos Esta-

do contato

do colonialismo,

à flora e à fauna nativas

artificiais"

significaria

que a história

e, em parte,

Essa herança

e, depois,

então,

naturalistas

sobrevivência

a história

da antropologia

do século

chamados,

critas,por

demonstrar

por

aborlgines.

Desde meados
artefatos,

(1985), resenhado

entre os indios da costa noroeste

a meu ver, parte da história

ramente,

Heritage

(1) procura

entre 1860 e 1935, reproduz

dios e brancosg

lidade,

Cole - Captured

sua his-

definhavam

e

desapareciam.
A propósito

desse mecenato,

comenta

Dominguez:

"Os objetos eram colecioriados não mais devido a seu valor intrlnseco, mas como metonimias para os povos que os produziam.
E os
povos que faziam esses objetos eram objeto de exame não devido
a seu valor intrinseco, mas à contribuição que poderiam dar à compreensão de nossa própria trajetória histórica. t: u.rnacerta visão do 'homem' e urna certa visão da 'história' que torna esse duplo enfoque posslvel" (1986:548).
Nesse quadro
Bureau

of American

época de seu maior
(1983:24),

(1)-

de captura

de

E't.hno Loqy .

memória
O geólogo

florescimento,

adere à etnologia.

de-1880

e tradição
J. \\1.

alheia,

surge o

Powell, que o dirige

a 1900, segundo

Em 1873, e nomeaqo

na

Leclerc

Comissário

espe-

Nesse ensaio, denominado The marketing of heritage, Dominguez resenha três outros livros, correlacionando-os
com o de Douglas Cole,
acima citado.
Naqueles, o objeto material é tratado no contexto
de nossa sociedade.

pecial

do Indian Affairs,

remanescentes
indigenista
práticas,
peito

nas reservas.
com base

época,

americana.

çar diretrizes
etnologia".
nistas

illn

frente

"integrados

.?

intelectual:

ões indígenas,
evolução

estender-se

Em função disso,

a todas elas porque

Em função
missionários,

naturalistas,

a ordem

acompanhados

fornece

as normas

de dados
cos

a exemplo

e, pelo

um instru-

de Henry Scholl-

desaparecimento

cumpria

das popula-

mas por força da própria
estudá-Ias

peculiares.

diretor

com urgência

an-

O estudo deveria

de cada qual

da Smi thsonian

comerciantes

só podia

estimulados

que inclui militares,

a fazer levantamentos
powell,

e o apoio institucional
ecológicos,

cria um "'sis-

(não havia ainda a ruptura

de colecionamentos.

lingüísticos,

sintetiza-

em suas reservas

'correspondentes--cientistas'"

e profissionai.s)

era~ evolucio-

com todas as outras.

disso, o primeiro
de

tra-

como fundar uma "nova

o entendimento

a comparação

tema nacional
tre amadores

do

suas características

ser feito mediante

não apenas

à nação mediante

não mais por morte violenta,

tes que perdessem

os ín-

à sociedade

pode ser assim

da época,

a inevitabilidade

social.

já havia,

(Leclerc 1983:26).

norte-americanos

reconheciam

1983:25).

nas reservas,

dessa disciplina

segregados

a seu res-

americana

ao B.A.E.,

simbolicamente"

a etnologia

Os etnólogos
craft,

seriam

com finalidades

e cientificos

indigenista,

teóricos

a polí·tica

(G. Leclerc

Enclausurados
éticos

indigenas

o conhecimento

da sociedade

O rumo dessa política

lado, os índios

a orientar

escritos

caberia

ao problema

Os pressupostos

outro,
mento

políticos,

circunstâncias,

unilineares.

do: por

móvel

os grupos

de camno,

tempo,

seus limites.

problemas

Nestas

etnológicos

de registros

a fronteira

atingido

dios colocavam

propõe-se

de que, em pouco

ser obtido

Efetivamente,

de confinar

Powell

em estudos

convenc~do

só poderia

àquela

encarregado

que dirige

que subjace

sociológicos,

en-

de toda

o B.A.E.,

a essa recoleção

econômicos

e artisti-

(Leclerc 1983:27).
O B.A.E.

viriam

treina,

a ser os primeiros

eles destaca-se
inicia

ao mesmo

tempo,

profissionais

Frank H. Cushing.

seus estudos

um corpo de pesquisadores,

Ao ingressar

entre os grupos Pueblo

rnaãs ab ranq errt.e.s
,~ ~' estudos

e Mauss

temática,

(1).

ou seja,

de um problema

A orientação
a maior

liareunião

bos norte-americanas
incluíam
sofias'

de pesquisa"

possível

dos EE.UU .. Vi-

A Cushing

se devem os

de dados

ameaçadas

especializada,

sobre os estilos

de descaracterização.

(Parezo 1985:764).

dessa
partindo

(Parezo 1985:771).

a seus colaboradores

"o estudo das instituições,
e da arte"

aos 22 anos~

um reviravolta na, história

de uma coleção

dada por powell

quantidade

no B.A.E.,

Dentre

a respei to dos Zuni, como reconheceram

Eles marcaram

específico

americana.

do sudoeste

à tribo.

ve 5 anos entre os Zuni e é integrado
Durkheim

da etnologia

os quais

da lingua,

era a de amealhar
de vida das triEsses

surveys

de lopiniões

Por arte entendia-se

ou fi.lo-

"estética,

5.
cultura
arte"

material,

tecnologia,

invenção,

indústria,

ao mesmo

tempo que

(ibidem).
Na verdade,

o colecionamento

tárias do Bureau.

E dentro

ções era a obrigação
do objeto

da manufa

sine qua nono

seus minimos
sendo,

detalhes

para isso,

As técnicas

coletadas.

feito com a ajuda de um informante
ferentemente,
dominasse
outros

por um pesquisador,

a llngua

aspectos

lingnlsticas

nativa.

da cultura

que denotassem

artefactuais

Isso permitia

do arti-

dados era

as categorias

cognitivas

e, pre-

e Mooney,

que

o objeto

aos

correlacionar
adquirir

em

identificadas,

desses

de Cushing

tempo,

so-

história

dotado a fornecê-los

a exemplo

e, ao mesmo

informações

eram descritas

O registro

melhor

nativa

qualificação

de manufatura

e as matérias-primas

igualmente

das cole-

da ornamentação;

era comum ou raro;

priori-

"a designação

do artefato;

identificação

ura; se o artefato

a documentação

Ela incluia:

uso e função

pregressa;

fice!f (Parezo 1985:765).

a ser uma das tarefas

dessa perspectiva,

e seu significado;

bre sua história

passou

informações

dos indios

(pare-

zo 1985: 771) .
A sistematização
tância

das regras

igual ao artefato

das coleções.

Essas

mente

se equivaliam

te era no sentido

através

adaptação

de fazer-se

ecológica,

demonstravam

matérias-primas
do próprio

a vida ritual

indicios

deu, segundo

Parezo

formações

sobre o que os indios

ênfase

forânea,

sobre o que fizeram

aqueles

era coletar

ao interesse

objetos

de powell

que
com

o objeto
Isso se
em trazer

voga. Perdera~-se,assim,

e usavam

e usaram

a

nas exibições

fosse a primitiva.

então em
faziam

de todos os

isto é, os produzidos

O importante

devido

importan-

e o seu funciona-

evidentes

entretanto,

e que sua manufatura

à teoria evolucionista,

do-se

se tornariam

de influência

subsidios

extensivo

pratica-

Desta forma, a,' tecnologia,

de colecionar,

(1985:766)

distintos

uma dada cultura

de nossa cultura.

produtor

com tal rigor que as anota-

Outra recomendação

que produzia.

impor-

elevou o valor cientlfico

o colecionamento

visualmente

Deixou-se

que atribuia

por dois pesquisadores

(Parezo 1985:785-6).

dos objetos

museológicas.

foram obedecidas

feitas

itens que representassem
mento

e à sua documentação,

normas

ções sobre as coleções

de colecionamento,

efetivamente,

in-

colocan-

seus avos.

"Num perlodo de 25 anos, só a Smithsonian Institution colecionou cerca de 41.000 objetos apenas no sudoeste dos EE.UU., GOS
quais 34.000 foram incorporados ao acervo permanente.
Duas terças partes desse extraordinário
exerclcio de coleta de dados
completou-se em menos de 6 anos, primariamente no perlodo em que
Cushing cónviveu com os Zuni" (Parezo 1985:766).
Além da Smithsonian
canos quanto

europeus,

Institution,
entregavam-se,

outros museus,

tanto norte-ameri-

à mesma época, a esse afã colecio-

6•

nista.

Pelo quadro

abaixo,

baseado

em Dominguez

(1986:548),

Leclerc

U:r54'J65-J662: Ç~lies; OClalS
& TSCb?uik
(1954~]nB-_7]9)l
usnc i.c opê laetêhclas
·vor:-'1.r;-l~42),

.

\)<roehfr

(1983: 30),ye na

vê-se que os museus
incluida

devotados

a dos "povos naturais"

cratizam,~o

último quartel

de "curiosidades"
museus

de ciência

exibi-las,
Estados

nobres,

de grandes

aproximadamente

natural

- e os de etnologia

do século XIX.

de reis,e

originam~se

à história
Antes

vedados

coleções

surgem, ou se demo-

constituiam

ao público.

ou exposições

nas datas abaixo

- onde era
gabinetes

Alguns

desses

organizadas

para

assinaladas.

Unidos

1846 - United States National Museum (Smithsonian Institution) Washington
1876 - Field Museum of Natural History, Chicago
(Em 1893 organiza uma exposiçãomundial em homenagema ColOIrlb:)
1866 - Peabody Museum of Arnerican Archaeology & Ethn610gy, Harvard
1870 - Arnerican Museum of Natural History, N.York
Outros.museus surgidos antes dos respectivosdepartarrentos
de antropologia:
Yale,Michigan,Ariwna,
Texas,
Tulane.
Europa

-

1873
1878
1879
1886
1873
1895

Museu
"

"
"

11

"

"
"

"
"

li

"

"

"

A Smithsonian
de parentesco,

Institution

(por Schoolcraft)

de que resultam

and Afinity

de Powell,

zam intelectualmente,
Este começa

meiro

diretor

rosas coleções
técnicas

ral

(1877)

criticando

a trabalhar

Systems

of Consanguinity

(Leclerc 1983: 25).
se independenti-

organizadas

de

por Mason,

pri-

Museum

e autor de uma obra clássica

so-

Mason,

em seu esforço

as nlli~

procura

construir

ou simbólicas,

étnico-geográficos,

ao estudo dos lndios

na linha culturalista

as exposições

do trançado.

utilitárias

(1846), Lewis H. Mor-

em 1901, seus colaboradores

passando

do Museu,

obras:

forjando,

~or organizar

tipologias.

para o tratamento' da matéria-prima,

das produções
térios

Society

do U.S. National

bre a tecnologia

a consagrar-se

suas famosas

(1871) e Ancient

Com a morte

Boas.

foi também o berço dos estudos dos sistemas

uma vez que, no ano de sua fundação

gan é convidado
Iroquois,

de Leipzig
"u Hamburgo
Bremen
" Berlim
Oxf ord e Carrbridge
" Roma
do Trocadero, Paris

etnológico

Comparando

a estrutura

morfológica

trata de expô-las

assim,

o conceito

as

segundo

cri-

de área cultu-

(Leclerc 1983:30).
Na exposição

nifica
minam

que cada região

possui

fisico

é o principal

e,'~em virtude

se conceito

disso,

aplicava-se

rosas do National

JLeclerc

responsável

dos estilos

à perfeição

Museum,

que"a

um conjunto

um modo de vida especifico"

ambiente
tência

de 1893, Mason mostra

noçao de área cultural

único de condições
1983:31).

que deter-

Ou seja, que o

pelas atividades

de subsis-

de vida de uma sociedade.

às coleções

ao lado das dos grupos

sig-

Eskimó,
Pueblo.

as mais

Es-

nume-

o.

festas em objetos materiais
(Dominguez 1986:550).
Para as sociedades
duções

materiais

foi de origem

indígenas,

causava,

quando

o interesse

se interessava

por objetos

ta do indio,

ou por aqueles

que seriam

impressos

o significado

Para eles, o machadc,

semi-lunar

mas que existe

tem ao índio reencontrar
é compelido

gos. Para os Krahó,

Pculista,
valente

Assim

o machado

sendo,

ao desejar

te nesse contexto,

em sua memória.

pertence,

é igualmente

menta,

Compõe

a tradição

pelo

equi~
Somen~

objetos

materia

a kyire de onde

.

material

vem a ser o ponto

Representam

seu passado.

se torna o espelho

o esforço

de um

Essa busca de legitimaçã
Quando

da identidade.

tem uma existência

ela se sediPor sua dura

que se prolonga

do mesmo modo como o ambiente

se habitua

informante,

bros de sua família,
publicado

tificação,
artefatos
Tiquié

E o Museu

a conviver.

flsico

no tempe
com o

v=

1986,~
realizada aos Desâna do rio Tiquié,ytenteiazer
um levan'
I
"1
t
d.\obi,etosri
tuaisã
d e sua.Cu lt ura~a t er~a J pr~nc~pa men e OS~l' Apresente
meu

principal
berg,

seu kyire,

e conservá-Ia.

retirar

Numa viagem
tamento

sem pe-:

de um museu,

e igrejas,

Para os Krahó,

que

os anti.

e é contInua,

é comum ao índio e ao bran~o.

familiares,

qual o indivíduo

a realidade

ao tentar reaver

de simbolização.

em legitimar-se

imagens

como esse permi-

do Museu Paulisté

e tradiçãG.,
-Cer-LOS objetos materiais

de um processo

a cultura

cujo fabri-·

que substituam

a prerrogativa

{

uma profanação.

o artefato-símbolo

bilidade,

-~

objeto

porque

valores

pelos museus

,

de slmbolos,

UIn

a seu kvire

que lhes fora subtraída.

de sacralizar

e tradição.

herança

atribuem

numa era mítica

defendeu

protagonizado

herança

através

e

do ponto de vis-

Objetos

Sobretud

'também os Krahó,

retê-la,

se tornam

grupo humano

quando

por constitulrem

de pedra que recuperaram

especIfica,

ao de um templo,

culminante

inegociáveis,

é uma metáfora,

que começa

sua tradição

Tornados

de pouco valor,

ainda não oferece

si.ntetiza sua história,

procuraram

Principalmente

que os Krahó

seus valores.

a vivenciar

~iodizações.

por suas pro-

na matéria.

Este é certamente

co desconhecem,

demonstrado

nada, espanto.

colecionador
símbolos

euro-americana"

que tem menos
as reproduções

em 1910.

por seus nomes
ali ilustrados,

nao realizem

iconográficas

foi minha

tribais
profanos

do livro de Koch-Grün-

surpresa

e rituais

p

Não só os objetos

e até mesmo

ao constatar

e seus usos, da quase

cachoeiras

a iden-

totalidade

dos

embora os índios do rio

seus ritos há mais de 30 anos.

em mao por toda a aldeia.
bém as paisagens

Grande

de 40 anos de idade, e a outros. 'mem-

O livro andou de mão

foram identificados,

situadas

como ta

na Colômbia.

(1) No início de 1986, um grupo de índios Krahó, do norte de Goiás,
passou três meses em são Paulo até obterem um machado semi-lunar de
pedra, provavelmen~e,
arqueológico, que "fora coletado na tribo em
1942, pelo antropólogo Haraald Schultz, e doado ao Museu Paulista.
A imprensa noticiou fartamente o episódio e a comunidade acadêmica
se pronunciou em fa or da devolução do kyire.

9.
A mesma
rio Aiari,
produção

experiência

em 1978. Transcorria,

artesanal

qüe contém
complexo,

gravado

dio porque

A artesãos

de que aqueles

Teriam-nos

visto

zada antes do contato
ritual,

urna constelação.

na infância

próximo

da aldeia.

urna apa com esse mesmo
encomendei

estavam

ou talvez

obje-

tenham

para o ínem suas men-

sido descritos,

transpõe

agrícola,

Ela é identificada,

depois

miticas

grá-

inclusive,

de visualização

narrativas

em papel

utili-

por sua representação

esse mecanismo

de desenhos

gravadas

corno implemento

e que foi reconhecida

Mediante

através

eram visualizáveis

~ o caso de uma enxó de pedra,

com o branco

a iffiagináriaindigena

Museu

um deles, muito

havia mais de 30 anos, e até mesmo

objetos

fica no livro de Koch-GrÜnberg.

gráfica,

de Uapui,

mais velhos,

que continham

pelos mais velhos.

como objeto

de

de Koch-Grünberg

decestos,

de um jovem cesteiro

as informações

oralmente,

o volume

numa pedra da cachoeira

em desuso

ao

de maloca.

~onvenci-me

tes.

de desenhos

recebi

anterior

um surto extraordinário

reproduções

que estavam

w.a miniatura

então,

Mostrei

feita a Deu pedido.

tos rituais,

por mim numa viagem

para a venda.

inúmeras

Dias mais tarde,
padrão,

foi vivida

por

mental,

a uma linguagem

(B. Ribeiro

1986a).

e memória
Vejamos,

porem,

mais aculturados

ocorrem

do por Lévi-Strauss
estados

o reverso

nacionais

da medalha.

processos

com referência

Nu caso de grupos

contraditórios.
a povos

indígenas

Um deles é relata-

tribais

que transitam

para

na Ásia e na África.

"Esses povos toleram cada vez menos serem submetidos à investigação etnográfica, como se suspeitassem, ao estudarmos o modo
pelo qual suas crenças e seus costumes diferem dos nossos, de querermos dar um valor positivo a estas diferenças, de frearmos sua
evolução, e de os f í.xa rrno s 'em seu estado atual" O:.évi-Strauss1976:
61) .
De certa
última
daram

forma,

pesquisa

de campo.

em Manaus.

nalistas

Enquanto

em seu próprio

por reconstituir

Atitude

oposta

Indígena

a preocupação

em preservar

que estu-

a chegada

a invasão

do garimpo,cuja

exploração

do Xingu

Para esse efeito,

cultural

do PIX" na capital

a autora

índios,

com entusiasmo,

benefício,

lá-Ia.

segundo

de dois jovens

em minha

saudavam,

é revelada

utilizados

de rejeição

encaravam

de jorrei-

com indiferença

meus

feita com jovens

lide-

sua cultura.

res do Parque

cos sagrados

essa sensação

Ela partiu

que documentariam

vindicavam
esforços

experimentei

numa reportagem
(C. Moretzon

a cultura

tradicional

os xinguanos

da reportagem,

kuarip

Nela evidencia-se

e, mais a.inda, veicu-

propõem-se

da República

no segundo

1986).

a criar

e a entronizar
de 1986".

lw'

"Centro

nele os "tronIsso significa,

que os "índios não querem

perder

espa-

10.
ço cultural,

principalmente

do,a iniciativa
FUNA1,

na capital

se relaciona

à atual política

e, pelo outro, ao desejo

sociedade

dominante,

do Pais".

criando

de interagir

Ou seja, por um la-

de descentralização

da

com o centro de poder da

urna instituição

em que os alto-xinguanos

se au t.o+r-ep.re
sen t as aorn. E'le'-· s'erá',segundo à. ·r'epor'tágem,
"Não como mais um museu de curiosidades, mas como um centro dinâmico que tenha a finalidade também de ensinar aos brancos o ar-cesanato, a pintura, a música e as tradições das comunidades indígenas" (loc. ci t. )
Corno se vê, os índios
do como tratamos
estereõtipos

consideram

seus produtos

que nós próprios

Ao rebat~r
uma do~~nação

culturais,

ou· na mentalidade

assumindo,

o mo-

de cerTa forma,

lhes inculcamos.

a desconfiança

econômica

"um museu de curiosidades"

que "urna seqüela

que a prolonga"

dos povos objeto

da era colonial

(Lévi-Strauss

de estudo

1976:63)

da antropologia,

ou de

cri~
esse

autor argumenta:
"Porque não perpetuar, mesmo colocando-os somente por escrito,
velhos hábitos e cos·tumes que estão de toda forma condenados?
Quanto menos lhes prestarmos atenção, mais depressa hão de desaparecer" (1976:61)
Recorda

a seguir:

"-ós mesmos, em alguns períodos de nossa história, não teremos ced~do às mesmas ilusões e fomos obrigados, mais tarde, a multiplicar esforços para reatar com um passado cujas raIzes havlamos querido cortar?" (idem p. 61-62).
E acrescenta:
"Esperemos, pelo menos, que esta lição,aprendida
a duras penas,
não esteja perdida para outros.
Salvaguardar seu passado é uma
responsabilidade
inerente a cada povo,não somente para consigo
mesmo, mas com a humanidade inteira.
Nenhum povo pode deixá-lo
perecer antes de haver tornado consciência, inteiramente, de sua
originalidade e de seu valor, e antes de tê-lo memorizado.
1s-to é uma verdade geral, porém mais ainda no caso desses povos
que se encontram na situação privilegiada de viver seu passado
no momento exato em que, para eles, um futuro diferente se deline i a " ( op .c i t. :62) .
Finalmente

conclui:

"A antropologia inteira deverá transformar-se profundamente
se ela
quiser prosseguir sua obra junto às culturas cujo est do constitui
sua razão de ser, porque a histõria delas permaneceria inaccessível na ausência de documentos escritos" (Lévi-Strauss 1976:63) .
Partindo
distintas

desse raciocínio,

para as futuras

às populações

ameaçada~

ser conduzida

nos moldes

faltar recursos.

pesquisas
tradicionais

A outra

lingüistas,

estratégia,
de mudança,
filõlogos

propõe

etnolõgicas.

de descaracterização

rosas e em rápido processo
a se tornarem

Lévi-Strauss

duas estratégias

Urna delas,direcionada

ou de extinção,

deveria

e, para esses estudos,

não poderiam

dirigida

mais nume-

a populações

encorajaria

e historiadores.

os próprios

índios

Lévi-Stra~ss

re-

ll.
,corda que isso ocorrera
Ethnology
exemplo

financiou

de Francis

dio Skidi Pawnee,
Boas

e até incorporou

e George

Ao mesmo

logia ser praticada

gia

funda"

a

James Murie,

colaborador

ín-

de Franz

"pelos próprios

membros

da cu l.t.ur
a.que se propoe

Isto porque,

em tais circunstâncias,
distintivos

1976:63),

superficiais

e se aproxima

cujo objetivo

entre os homens

da arqueovis-

é mostrar que

maior

"encobrem

a

a antropolo-

é a ciéncia da cultura

Pois a antropologia

(L~vi-Strauss

urna unidade

pro-

(idem p. 67).

o raciocínio

de L~vi-Strauss

colecionamento.
municação

O museu

e pedagõgico

aplica-se

etnogrãfico,

(B. Ribeiro

1984)

hi.stórico universalr

cionais.

desse ponto de vista,

Dentro

so do Brasil,
científica

é formular

e social

a colaboração

de especialistas

apenas daqueles
mais ainda,
pecífica

ligados

dos estudos

mero de estudantes
pecífica

de cultura

nessa

Entrementes,
O pressuposto
produtos

culturais

preservá-los
positivo

isto ~, despojando
profanos

os índios

e sagrados.

plo, em 1930, os índios
suas flechas

seu objetivo

no

último

os

era

o corolário
entre nos, na

Nas lojas de souveverdadeiras

que não se encontram
vale citar a plumária

obras de

nos museus

bra-

dos índios Cano-

e os de tucum dos Cintas-Largas.

mas não ã maneira

de praticamente

perderam

com ponta qe ferro e, bem antes,

do século

XIX,

todos os seus haveres,

tardiamente

Urubus-Kaapor

es-

era o de que, ao arrebanhar

podem ser vistas

Isto ocorreu

es-

é renovar os colecionamentos.

pura e simples.

o colecionamento,

Isto é,

na prática.

o que se verifica

dos Matsi

E,

uma metodologia

Infelizmente,

os col~res:' de concha

e nao

em que maior nú-

foi, efetivamente,

de exemplo,

obter

para a temática

Este

arte de 'grupos rec~m-contactados,
A titulo

a função

(1) .

colonizadas,

é uma desapropriação

Cabe reto~ar

,
1delas

colecionadores

nirs, e mesmo nas da Artindia,

sileiros.

no ca-

etnográficos.

Na medida

a essa vertente,

d'as

para a posteridade.

atualidade,

aos museus

material.

das culturas

desse despojo.o

na

que se coloca,

de pós graduação

a tarefa mais urgente

dos antigos

as fronteiras

Para isso ~ necessãrl0

área serã forjada

dos f-atos e nao
apenas

terreno

de co-

de todas as areas da antropologia

nos cursos

de

o de guardião

capaz de redimensionar

desse tipo.

for encaminhado

de trabalho

o problema

profissionalmente

abrir espaço

deve assumir

I

que extrapola

uma política

dos museus

e ã prãtica

aos museus

a par do papel de veículo

de um patrimônio

eiros,

índios,

para o risco de a antropo-

a seus caracteres

"as diferenças

alguns

de um chefe Omaha,

Indio Kwakiutl,

of American

adverte

logia e da filologia.
ta de fora"

o Bureau

tempo,

(1976:63).

"renuncia

Hunt,

quando

a seus quadros

Le Flesche,filho

(op.cit.:64).

estudar"

no s~culo passado,

entre nós.
a quase

Por exem-

totalidade

de

em 1910, os Nambikuára,

(1) Em projeto elaborado para um possível futuro Museu do indio de Brasília, a ser vinculado ao Governo do Distrito Federal, discuto essa
problemática
(cf. B. Ribeiro 1986b) .

"

"

12.
a grande maioria
cional.

Quanto às coleções

s~culos
Ainda

de seus machados

anteriores

te coletar

nesse terreno,

de entrar

de Rondônia,

em contato

da Basiléia

tes-cientistas"

instituir

subvencionados

~ decidir

quanto

colecionamentos

documentação

adequada

rias-primas

artesanais

ou de Ber-

o que é mais urgen-

para fazer-se

guardião

absoluta,

o equivalente

os grupos

Receberiam

as técnicas

de documentação

no decorrer

de suas pesquisas

exige o registro

fotográfico

a fim de proceder

por exem-

aos 'lcorresponden-

Institution,

de hoje.

desse

no caso de

com nossa sociedade:

pela Smithsonian

que seriam os antropólogos

t6 e informações

indígena

e os óe língua Pano, do Juruá-Purus,

Para isso, dever-se-ia

efetuar

de artesanato

Isso deve ser feito, com prioridade

Tupi-Mondé,

de 1846,

de Genebra,

na Europa.

um dos nossos.

a adotar,

tLibos que acabam

plo.

completas

e qual o museu mais confiável

patrimônio.

para o Museu Na-

em sua grande maioria,

etnográficos

l~m, do que em qualquer

trazidos

do século XIX - sem falar nas dos

fácil ver coleções

nos museus

A polItica

indígenas

- encontram-se,

hoje, é mais

atual~

de pedra,

a partir

financiamen-

de coleções

para

de campo.

Uma

e a coleta de maté-

à sua identificação

cienti-

fica.
são tarefas
grafia

apurar

conservação

igualmente

urgentes

as técni as de cadastramento,

das coleções.

to e a especialização

a catalogação

bulário

controlado,

lização

dos dados acumulados

longo de décadas

Como se vê1
nares vencidas,
leções

coleções

Alguns
assinalados.

impossibilitando

a u·ti-

efetuadas

ao

tor!1a-Se inó-

entre distintos

museus,

(1).

brasileiros. colocam-se

Para isso, conviria
esses bens culturais,
no caso Desâna.

no acervo

Wayâna-Aparai,
passos

tarefas

PlInio

Ayrosa,

o projeto em andame;to

contar

prelimi-

com os próprios

ou retêm

Tal foi feito,
da Universidade

no 1'1useuGoeldi,

vêm sendo dados no sentido

O importante

co;rdenado

um voca-

por instituições congêneres nos paises desenestã~ a restauraçao
- d a3 coas priori d a d·
es ma~s urgentes;/

como vimos

Borôro,

o treinamen-

mediante

Em conseqüência,

dos mesmos

e

há muito,

ainda produzem

e áS coleções

-,-(.1.)

de estudo

e sua documentação.

seu respeito,

imunização

catalogações

de acervos,

de etno-

de u~a metodologia

das coleções,

museus.

para os museus

Dentre

indios,que

A ausência

em sucessivas

de comparação

e as potencialidades

restauração,

criou uma si.tuação caótica,

em diferentes

cuo todo o esforço

dos museus

Isso só pode ser feito mediante

de museólogos.

desti ada a uniformizar

volvidos.

para a renovaçao

informações
em relaç~o

a
às

de são Paulo,

do Pará.
de obviar

é que nos conscientizemos

os percalços

do significado

- Nomenclatura das coleções etnográficas
por B. Ribeiro dever~ criar essa ferramenta.

-

13.
da herança
próprios,
bilidade

cultural
quanto

indlgena

de que nos apossamos,

para os indios.

de que estamos

Cabe ter presente

investidos

~

tanto para nos

E, em função disso, da responsapara preservá-Ia.

a advert~ncia

de Sturtevant:

"0 colecionamento
de esp~cimes etnográficos para preservação
em museus é parte essencial
da provisão de documentação básica sobre culturas humanas em pontos especificos do tempo e
do espaço.
Ela ~ comparável ao registro, de forma escrita
dos aspectos não-materiais da cultura. As futuras pesquisas
- sejam elas descritivas, comparativas e históricas - basearse-ão em esp~cimes dos museus do mesmo modo como em materiais
escritos e em manuscritos guardados em bibliotecas e arquivos"
(Sturtevant 1969:1) .
f
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