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Unicamp. Continuei na mesma universidade na fun�ao honorffica de Pro
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cos e afetivos com meus colegas do Departamento de Antropologia da 
Unicamp, integrei-me no corpo docente da Universidade de Brasflia, pre
cisamente no seu Centro de Pesquisa e P6s-Gradua�ao sobre a America 
Latina e o Caribe - CEPPAC, na condi�ao de Prrfessor Titular Visitante, 
onde permane�o ate o presente. A todas essas institui�oes sou profunda
mente grato por me haverem assegurado condi�oes de trabalho excepci
onais, sem as quais nao teria sido possfvel redigir os aludidos ensaios. E 
necessaria ainda esclarecer que muitos deles foram originalmente confe
rencias ministradas em eventos realizados fora da Unicamp e da UnB 
que, por sua vez, nao opuseram qualquer dificuldade para minha partici
pa�ao nos mesmos, o que me deixa em debito para com ambas institui
�oes - nao me cabendo, nesta oportunidade, outra atitude senao a de 
expressar meus agradecimentos. 

Para nao elaborar uma rela�ao demasiadamente extensa, nao mencio
narei nomes,  limitando-me a registrar minha profunda gratidao aos cole
gas do Departamento de Antropologia/Unicamp e do CEPPAC/UnB, 
bern como aos seus funcionarios, pelo apoio que me dispensaram, sem
pre com simpatia e calor humano. Finalmente devo agradecer a Paralelo 
1 5 , na pessoa do editor Franck Soudant, a eficiencia e a rapidez com que 
assumiu a publica�ao do presente volume, bern como a Editora Unesp 
que se associou ao empreendimento. 
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PRO LOGO 

A ideia de reunir este conjunto de ensaios ocorreu quando verifiquei 
que, de maneira bastante espontanea, refletiam as tres dimens6es de meu 
trabalho atual e que, por sua vez, articulavam-se entre si, revelando urn 
nucleo de interesses desdobrado em dez resultados parciais . Poi como ver 
em meu proprio trabalho a efetiva<;ao do famoso drculo hermeneutico, 
da intera<;ao dialetica entre as partes e o todo: os ensaios ,  as totalidades 
parciais em que se encaixam para, finalmente, aglutinarem-se no livro que, 
por razao obvia, intitulei 0 trabalho do antropologo, inspirado no titulo do 
primeiro ensaio. 

Poi assim que surgiram as tres partes que sustentam a arquitetura do 
volume: a primeira, "0 conhecimento antropologico"; a segunda, "Tradi
<;6es intelectuais"; e, a terceira, "Eticidade e moralidade". 

Na primeira, revela-se uma tematica que me acompanha desde o infcio 
de minhas preocupa<;6es intelectuais, melhor diria, desde o tempo de estu
dante de filosofia: a constitui<;ao do conhecimento, ou melhor, do conhe
cimento em geral, gnosiologico; posteriormente, ja me endere<;ando para 
as ciencias humanas, o conhecimento cientifico, especificamente a episte
mologia das ciencias sociais e ,  de urn modo todo particular - desde que 
me reconhe<;o como antropologo -, o conhecimento produzido pelo 
exerdcio da antropologia social e cultural. Os cinco capitulos em que se 
decomp6e a primeira parte sao testemunhos eloqiientes desse interesse 
sabre a epistemologia de minha disciplina. Porem, uma epistemologia in
timamente enraizada na pratica da antropologia e em uma tentativa de 
passar uma experiencia de pesquisa e de reflexao para os mais jovens, 
especialmente para o estudante nao so de antropologia, mas tambem de 
ciencias sociais. Nesse sentido, sempre tive por meta movimentar-me - e, 
comigo, meus alunos - nos interstfcios que separam as disciplinas sociais. 
Esse pensamento de fronteira interdisciplinar sempre pareceu-me de grande 
fecundidade, no sentido de abrir o espirito para horizontes mais amplos. 
E nessa preocupa<;ao de comunicar-me com o alunado, encontrei estimu
lo para reproduzir - as vezes reiterando, com certo exagero, minhas ideias 
e meus argumentos - aquila que eu chamaria, na falta de melhor termo, 
o summus do que considero ser o mais significativo de minha propria expe
riencia. Urn grande esfor<;o de espremer e de comprimir - literalmente 
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falando -, mais de acordo com o segundo sentido do verbete "sumo", 
do Diciondrio Caldas Aulete, do que com o primeiro, em que o termo signi
fica "apice" ou "excelencia" - como 9 radical latina sugere. Vejo, assim, 
como conteudo dos ensaios, o resultado de urn desempenho profissional 
fundado na busca de transferir ao estudante a experiencia de urn pensa
mento disciplinado pela academia; tarefa que considero ser o principal 
trabalho de urn professor. Nesse sentido, s6 tenho a reconhecer - e a 
agradecer - aos meus alunos de p6s-gradua<;ao da Unicamp, durante os 
anos em que la ensinei e onde tive a honra de receber o titulo de Professor 
Emerita, como tambem aos da USP, da UFRJ-Museu Nacional e da UnB
CEPPAC, institui<;6es com as quais estive ligado ultimamente na condi<;ao 
de professor visitante, nelas lecionando em diferentes ocasioes. 

E assim que no Capitulo 1 - "0 trabalho do antrop6logo: Olhar. 
Ouvir. Escrever" - procurei passar ao leitor uma reflexao sabre o que 
me pareceu constituir-se nas etapas mais estrategicas da produ<;ao do co
nhecimento antropol6gico. E quando procuro mostrar que a fun<;ao de 
escrever 0 texto e mais do que uma tentativa de exposi<;ao de urn saber: e 
tambem e, sobretudo, uma forma de pensar, portanto, de produzir co
nhecimento. Eu diria que as tres etapas indicadas no subtitulo "Olhar. Ouvir. 
Escrever." - como atos cognitivos que sao -, alem de trazerem em si 
responsabilidades intelectuais espedficas, formam, pela dinamica de sua 
intera<;ao, uma unidade irredutivel. Atualizar essa unidade no exerdcio 
mesmo da constru<;ao do conhecimento parece-me a tarefa mais obstina
da do metier do antrop6logo; e, reitero, repassa-la ao aluno, o trabalho 
mais responsavel do professor de antropologia. 

0 Capitulo 2 - "0 movimento dos conceitos na antropologia"-, 
pareceu-me constituir uma boa oportunidade de mostrar como conceitos 
gerados em outras latitudes, sobretudo em centros metropolitanos,  aportam 
na America Latina e, nela, sao remodelados de conformidade com nossas 
especificidades ,  sendo portanto recontextualizados; e nesse processo de 
recontextualiza<;ao deixa sua marca criativa o antrop6logo latina-america
no, quando imprime uma nao desprezivel originalidade nessa reapropria<;ao 
conceitual. 

J:i no Capitulo 3 - ''A antropologia e a 'crise' dos modelos explicativos" 
-, procurei oferecer uma resposta a uma questao renitente nos corredo
res das universidades, como se fosse alga bastante 6bvio para merecer 
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Prologo 

qualquer contestac;:ao ou, ao menos, uma interrogac;:ao: a ideia de que as 
ciencias sociais - e com elas a antropologia - estavam em crise. Procu
rei, em primeiro lugar, discutir o conceito de "crise" para, em seguida, 
argumentar que, se crise havia, nao era de caniter epistemico, mas apenas 
ligada ao exercicio da antropologia em tal ou qual pais ou comunidades 
de profissionais, onde a pnitica da disciplina encontrava obstaculos institu
cionais. No bojo desse capitulo, varias questoes sao colocadas, especial
mente as que dizem respeito a construc;:ao do conhecimento e aos para
digmas que a sustentam. 

Relativamente ao Capitulo 4- "0 lugar (e em lugar) do metodo" 
, a empresa foi diferente, mas absolutamente nao dissociada da anterior, 
uma vez que dei continuidade a reflexao sobre a articulac;:ao entre explica
c;:ao e compreensao, como co-terminus de urn mesmo empreendimento 
cognitivo. 

No Capitulo 5 - ''A dupla interpretac;:ao na antropologia" -, ao dar 
continuidade a reflexao do capitulo anterior, cuidei em tornar mais claros 
meus argumentos sobre a relac;:ao dialetica entre interpretac;:ao compreen
siva e interpretac;:ao explicativa, apoiado, naturalmente, nas ideias seminais 
de Karl-Otto Apel e Paul Ricoeur, entre outros autores. 

A Segunda Parte, "Tradic;:oes lntelectuais", esta voltada para a identifi
cac;:ao das raizes das antropologias, notadamente as denominadas "perife
ricas", comparando-as com as "centrais" ou metropolitanas, no intuito de 
elucida-las reciprocamente - tal como entendo o papel da comparac;:ao. 
E urn trabalho de epistemologia hist6rica, como assim o definiu urn cole
ga da Unicamp, fil6sofo do CLE e riferee do meu manuscrito que seria 
publicado com o titulo "Razao e afetividade: 0 pensamento de L. Levy
Bruhl" . 1  A epistemologia hist6rica que realizei com Mauss2 e com Rivers3 
segue a mesma orientac;:ao. J:i presentemente, depois do Seminario sobre 
"Estilos de Antropologia", que organizei na Unicamp em 1 990 e publica-

Campinas: Centro de L6gica, Epistemologia e Hist6ria da Ciencia/CLE/Unicamp, 

1 99 1 .  

2 R. Cardoso de Oliveira, Marcel Mauss, Sao Paulo, Atica, 1 979. 

3 R. Cardoso de Oliveira, A antropologia de Rivers, Campinas, Editora da Unicamp, 1991. 
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do posteriormente com o mesmo titulo,4 meus interesses concentraram
se nas antropologias perifericas, mais do que nas metropolitanas, como as 
"escolas" francesa, britanica e norte-americana. Sao, portanto, as tradit;6es 
intelectuais que vern se formando nas regioes do planeta para onde ague
las antropologias "centrais" foram transplantadas e que, hoje, constituem 
0 principal foco de minhas preocupa<;6es de carater epistemol6gico e 
hist6rico. 

Assim, o Capitulo 6 - ''Antropologias perifericas versus antropologias 
centrais" - e bern urn trabalho escrito sob aquele escopo. Com ele, o 
leitor vera, procurei relativizar o sentido do termo versus, tal como fiz no 
Capitulo 3 com o termo crise, pondo em discussao a aplicabilidade de 
cada urn no terreno em que pisava, portanto em contextos em que esses 
termos mudavam de sentido em decorrencia de minha interpreta<;ao sa
bre as situa<;6es que eles pretendiam classificar. Se o sentido de crise -
epistemica - tinha uma significa<;ao positiva, como procurei mostrar, 
versus igualmente tinha a mesma significa<;ao positiva: nesse caso, o de apontar 
para uma tensao entre antropologias perifericas e centrais ,  bastante bern 
absorvida pela matriz disciplinar da antropologia - uma expressao, alias, 
que comparece na maioria dos capitulos do presente volume e que foi 
explorada amplamente no meu livro Sobre o pensamento antropol6gico.5 

E se meu interesse se circunscrevia mais nas antropologias que vicej am 
na America Latina, nela nao se esgota, como mostra o Capitulo 7, ''A 
etnicidade como fator de estilo", no qual procuro investigar as condit;6es 
hist6ricas de emergencia da antropologia que se faz na Espanha, especifi
camente na Catalunha, identificando o processo de etniza<;ao da disciplina, 
marcada pela ideologia da catalanidade. Claro que o interesse em ampliar o 
prisma da compara<;ao elucidativa nao se restringe ao meu proprio traba
lho, mas se desdobra em pesquisas de colegas e de estudantes, como o de 
Guilhermo R. Ruben, no estudo da antropologia canadense de expressao 
francesa quebequense; nos dos ex-alunos, hoje doutores, Celso Azzan Jr., 

4 R. Cardoso de Oliveira e Guilhermo Raul Ruben, Esti/os de antropologia, Campinas, 

Editora da Unicamp, 1 995 .  

5 R. Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropo16gico, Rio de Janeiro, Tempo Brasilei
ro, 1 988; 2• ed., 1 997. 
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tambem no Quebec; de Marta Topel, em Jerusalem; de Leonardo Figoli , 
na Argentina; ou de Stephen Baines ,  na Australia - todos conduzidos por 
diferentes preocupa<,:oes te6ricas, porem igualmente atentos a questao es
tilistica como via de acesso as antropologias perifericas. 

Ja o Capitulo 8 - "Relativismo cultural e filosofias perifericas" - e 
uma incursao em uma area que s6 me permiti penetrar por verificar que o 
tema sabre o qual a coletanea organizada por urn colega, Marcelo Dascal,6 
singrava aguas vizinhas as que eu estava habituado a navegar! Entendi, 
assim, que comenta-lo seria estar colocando tambem em perspectiva o 
trabalho de duas disciplinas :  a filosofia e a antropologia. 0 encontro das 
disciplinas em uma area de fronteira - como s6i ser o estudo de heran<,:as 
perifericas de tradi<,:oes intelectuais eurocentricas - s6 poderia ser benefi
co a ambas. E quando a via estilistica de investiga<,:ao talvez possa se mos
trar igualmente fecunda. 

Com a Terceira Parte, "Eticidade e Moralidade", encerra-se o volume, 
passando para uma linguagem que, sem deixar de ser academica, volta-se 
para o que se poderia chamar de "discurso pnitico", quando o trabalho 
do antrop6logo procura circunscrever-se as questoes de eticidade e de 
moralidade, vistas como espa<,:os s6cio-culturais do "clever" e do "bem
viver"; de obediencia a normas instituidas por consensos, historicamente 
aferiveis ,  e de comprometimento com a eleva<,:ao da qualidade de vida do 
Outro - sujeito-objeto por excelencia da investiga<,:ao antropol6gica. Esse 
discurso pratico e exercitado precisamente no exame das possibilidades 
da "etica discursiva", apeliana-habermasiana na formula<,:ao de ideias que 
venham a contribuir na elucida<,:ao da natureza do dialogo interetnico, apon
tando para suas distor<,:oes - a comunica<,:ao distorcida - e para a su
posta, e portanto equivocada, cren<,:a na incomensurabilidade das culturas, 
ou seja, de campos semanticos diferentes e absolutamente impenetraveis. 
Este e o tema central do Capitulo 9 - "Etnicidade, eticidade e globaliza
<;ao". 

0 Capitulo 10 - "Sabre o dialogo intolerante" - e, a rigor, uma 
continua<,:ao do anterior, j a  agora centrado na distin<,:ao entre a tolerancia, 

6 Marcelo Dascal, Cultural relativism and philosopf(y: North and Latin American perrpectives, 
Leiden, E.J. Brill, 1991. 
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tomada como manifesta<;:ao de caridade, e a tolerancia entendida como 
ato de justi<;:a. Esse segundo sentido e o que deveria preponderar na orien
ta<;:ao do dialogo interetnico, particularmente quando exercitado pelo polo 
dominante da rela<;:ao interetnica. A tematica dessa ultima parte do volume 
- nao posso deixar de informar ao leitor especialmente interessado -
tern sua fonte maior em urn livro que recentemente veio a lume,7 no qual, 
em tres dos ensaios ,  exploro a teoria da etica do discurso em conexao 
com a antropologia. 

Nao poderia concluir este Pr6logo sem pedir ao leitor uma certa tole
ni.ncia - e aqui em seu sentido de caridade - as repeti<;:oes de ideias e de 
argumentos que proliferam nos ensaios ,  uma vez que escritos autonoma
mente, nao estavam previstos para serem editados como capitulos de urn 
livro. Como sempre, alterar os ensaios para escoima-los de repeti<;:oes, 
pareceu-me retirar dos textos seus respectivos contextos ,  procedimento 
que lhes tiraria igualmente o significado do Iugar e do momenta de sua 
produ<;:ao. Claro que procurei retirar tudo aquila que considerei excessivo 
- na forma e no conteudo - desde que nao resultasse em uma desca
racteriza<;:ao do texto original. 

Brasilia, 4 de janeiro de 1988. 

RCO 

7 R. Cardoso de Oliveira, Ensaios antropologicos sobre moral e etica, Rio de Janeiro, Tempo 

Brasileiro, 1996. 
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Capitulo 1 

0 TRABALHO DO ANTROPOLOGO: 
OLHAR, OUVIR, ESCREVER 

INTRODU<;AO 

Pareceu-me que abordar urn tema freqiientemente visitado e revisitado 
por membros de nossa comunidade profissional nao seria de todo im
pertinente, posto que sempre valera pelo menos como uma especie de 
depoimento de alguem que, ha varias decadas, vern com ele se preocu
pando como parte de seu metier de docente e de pesquisador; e, como tal, 
embora dirij a-me especialmente aos meus pares,  gostaria de alcan<;ar tam
bern o estudante ou o estudioso interessado genericamente em ciencias 
sociais ,  uma vez que a especificidade do trabalho antropologico - pelo 
menos como o vejo e como procurarei mostrar - em nada e incompatfvel 
com o trabalho conduzido por colegas de outras disciplinas sociais, particu
larmente quando, no exerdcio de sua atividade, articulam a pesquisa empi
rica com a interpreta<;ao de seus resultados . 1  Nesse sentido, o subtftulo 
escolhido - e necessaria esclarecer - nada tern a ver com o recente livro de 
Claude Uvi-Strauss,2 ainda que, nesse titulo, eu possa ter me inspirado, ao 
substituir apenas o lire pelo ecrire, o "ler" pelo "escrever". Porem, aqui, ao 
contrario dos ensaios de antropologia estetica de Levi-Strauss ,  trato de ques
tionar algumas daquelas que se poderiam chamar as principais "faculda
des do entendimento" socio-cultural que, acredito, sejam inerentes ao modo 
de conhecer das ciencias sociais. Naturalmente, e preciso dizer que -
falar, nesse contexto, de faculdades do entendimento - nao estou mais 

A primeira versao deste texto foi para uma ''Aula Inaugural" , do ano academico de 

1 994, relativa aos cursos do lnstituto de Filosofia e Ciencias Humanas da Universida

de Estadual de Campinas - Unicamp. A presente versao, que agora se publica, devi

damente revista e ampliada, foi elaborada para uma conferencia na Fundac;ao Joaquim 

Nabuco, em Recife, em 24 de maio do mesmo ano, em seu lnstituto de Tropicologia. 

Essa versao foi publicada pela &vista de Antropologia, vol. 39, n2 1 ,  1 996, pp. 1 3-37. 

2 Claude Levi-Strauss, Regarder, Ecouter, lire. 
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do que parafraseando, e com muita liberdade, o significado filosofico da 
expressao "faculdades da alma", como Leibniz assim entendia a percep
�_;:ao e o pensamento. Pois sem percep�_;:ao e pensamento, como entao po
demos conhecer? De meu lado, ou do ponto de vista de minha disciplina 
- a antropologia -, quero apenas enfatizar o caniter constitutivo do 
olhar, do ouvir e do escrever, na elabora�_;:ao do conhecimento proprio 
das disciplinas sociais, isto e, daquelas que convergem para a elabora�_;:ao 
do que Giddens ,  muito apropriadamente, chama "teoria social", para 
sintetizar, com a associa�_;:ao desses dois termos, o amplo espectro cogni
tivo que envolve as disciplinas que denominamos ciencias sociais.3 Ressal
tar rapidamente, porquanto nao pretendo mais do que aflorar alguns pro
blemas que comumente passam despercebidos, nao apenas para o jovem 
pesquisador, mas, muitas vezes, para o profissional maduro, quando nao 
se debru�_;:a para as quest6es epistemologicas que condicionam a investiga
�_;:ao empfrica tanto quanta a constru�_;:ao do texto, resultante da pesquisa. 
Desejo, assim, chamar a aten�_;:ao para tres maneiras - melhor diria, tres 
etapas - de apreensao dos fenomenos sociais ,  tematizando-as - o que 
significa dizer: questionando-as - como algo merecedor de nossa refle
xao no exerdcio da pesquisa e da produ�_;:ao de conhecimento. Tentarei 
mostrar como o olhar, o ouvir e o escrever podem ser questionados em si 
mesmos, embora, em urn primeiro momenta, possam nos parecer tao 
familiares e, por isso, tao triviais, a ponto de sentirmo-nos dispensados de 
problematiza-los ;  todavia, em urn segundo momenta - marcado por 
nossa inser�_;:ao nas ciencias sociais -, essas "faculdades" ou, melhor di
zendo, esses atos cognitivos delas decorrentes assumem urn sentido todo 
particular, de natureza epistemica, uma vez que e com tais atos que logra
mos construir nosso saber. Assim, procurarei indicar que enquanto no 
olhar e no ouvir "disciplinados" - a saber, disciplinados pela disciplina 
- realiza-se nos sa perceprao, sera no escrever que o nosso pensamento exer
citar-se-a da forma mais cabal, como produtor de urn discurso que seja 
tao criativo como proprio das ciencias voltadas a constru�_;:ao da teoria 
social. 

3 Cf. Anthony Giddens, "Hermeneutics and social theory", in Gary Schapiro e Alan 

Sica (orgs.), Hermeneutics: Questions and prospects. 
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0 OLHAR 

Talvez a primeira experiencia do pesquisador de campo - ou no cam
po - esteja na domesticac;:ao teorica de seu olhar. Isso porque, a partir do 
momento em que nos sentimos preparados para a investigac;:ao empfrica, 
o objeto, sobre o qual dirigimos o nosso olhar, ja foi previamente alterado 
pelo proprio modo de visualiza-lo. Seja qual for esse objeto, ele nao esca
pa de ser apreendido pelo esquema conceitual da disciplina formadora de 
nos sa maneira de ver a realidade. Esse esquema conceitual - disciplinada
mente apreendido durante o nosso itineririo academico, daf o termo dis
ciplina para as materias que estudamos -, funciona como uma especie de 
prisma por meio do qual a realidade observada sofre urn processo de 
refrac;:ao - se me e permitida a imagem. :E certo que isso nao e exclusivo 
do olhar, uma vez que esta presente em todo processo de conhecimento, 
envolvendo, portanto, todos os atos cognitivos, que mencionei, em seu 
conjunto. Contudo, e certamente no olhar que essa refrac;:ao pode ser me
lhor compreendida. A propria imagem otica - refrac;:ao - chama a aten
c;:ao para isso. 

Imaginemos urn antropologo no infcio de uma pesquisa junto a urn 
determinado grupo indfgena e entrando em uma maloca, uma moradia 
de uma ou mais dezenas de indivfduos,  sem ainda conhecer uma palavra 
do idioma nativo. Essa moradia de tao amplas proporc;:6es e de estilo tao 
peculiar, como, por exemplo, as tradicionais casas coletivas dos antigos 
Tiikuna, do alto rio Solimoes, no Amazonas, teriam o seu interior imedi
atamente vasculhado pelo "olhar etnogrifico", por meio do qual toda a 
teo ria que a disciplina dis poe relativamente as residencias indfgenas passaria a 
ser instrumentalizada pelo pesquisador, isto e, por ele referida. Nesse sentido, 
o interior da maloca nao seria visto com ingenuidade, como uma mera 
curiosidade diante do exotico, porem com urn olhar devidamente sensibi
lizado pela teoria disponfvel. Ao basear-se nessa teoria, o observador bern 
preparado, como etnologo, iria olhi-la como objeto de investigac;:ao pre
viamente construfdo por ele, pelo menos em uma primeira prefigurac;:ao: 
passari, entao, a contar os fogos - pequenas cozinhas primitivas -, cujos 
resfduos de cinza e carvao iriio indicar que, em torno de cada urn, estiveram 
reunidos nao apenas indivfduos, porem pessoas, portanto seres sociais, mem
bros de urn unico "grupo domestico"; 0 que lhe clara a informac;:ao sub-
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sidiaria que pela menos nessa maloca, de conformidade com o numero 
de fogos, estaria abrigada uma certa porc;:ao de grupos domesticos, for
mados por uma ou mais famflias elementares e, eventualmente, de indivf
duos "agregadas" - originarios de outro grupo tribal . Conhecera, igual
mente, o numero total de moradores - ou quase - contando as redes 
dependuradas nos mouroes da maloca dos membros de cada grupo do
mestico. Observara, tambem, as caracterfsticas arquitetonicas da maloca, 
classificando-a segundo uma tipologia de alcance planetaria sobre estilas 
de residencias , ensinada pela literatura etnol6gica existente. 

Ao se tomar, ainda, os mesmos Tukuna, mas em sua feic;:ao moderna, 
o etn6logo que visitasse suas malocas observaria de pronto que elas dife
renciavam-se radicalmente daquelas descritas por cronistas ou viajantes 
que, no passado, navegaram pelos igarapes por eles habitados. Verificaria 
que as amplas malocas, entao dotadas de uma cobertura em forma de 
semi-arco descendo suas laterais ate ao solo e fechando a casa a toda e 
qualquer entrada de ar - e do olhar externo -, salvo por portas rema
vfveis, acham-se agora totalmente remodeladas. A maloca ja se apresenta 
amplamente aberta, constitufda por uma cobertura de duas aguas, sem 
paredes - ou com paredes precarias -, e, internamente, impondo-se ao 
olhar externo, veem-se redes penduradas nos mouroes, com seus respec
tivos mosquiteiros - urn elemento da cultura material indfgena desconhe
cido antes do contato interetnico e desnecessario para as casas antigas, 
uma vez que seu fechamento impedia a entrada de qualquer tipo de inseta. 
Nesse sentido, para esse etn6logo moderno, ja tendo ao seu alcance uma 
documentac;:ao hist6rica, a primeira conclusao sera sobre a existencia de 
uma mudanc;:a cultural de tal monta que, se, de urn lado, facilitou a cons
truc;:ao das casas indfgenas, uma vez que a antiga residencia exigia urn gran
de dispendio de trabalho, dada sua complexidade arquitetonica, por ou
tro, afetou as relac;:oes de trabalho, por nao ser mais necessaria a mobiliza
c;:ao de todo o cia para a edificac;:ao da maloca, ao mesmo tempo em que 
tornava o grupo residencial mais vulneravel aos insetos, posto que os mos
quiteiros somente poderiam ser uteis nas redes ,  ficando a famflia a merce 
desses insetos durante todo o dia. Observava-se, assim, literalmente, a que 
o saudoso Herbert Baldus chamava de uma especie de "natureza marta" 
da aculturac;:ao. Como torna-la viva, senao pela penetrac;:ao na natureza das 
relac;:oes sociais? 
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Retomemos nosso exemplo para vermos que para dar-se conta da 
natureza das rela<;6es sociais mantidas entre as pessoas da unidade residen
cial - e delas entre si, em se tratando de uma pluralidade de malocas de 
uma mesma aldeia ou "grupo local" -, o olhar por si s6 nao seria sufi
ciente. Como alcan<;ar, apenas pelo olhar, o significado dessas rela<;6es 
sociais sem conhecermos a nomenclatura do parentesco, por meio da qual 
poderemos ter acesso a urn dos sistemas simb6licos mais importantes das 
sociedades agrafas e sem 0 qual nao nos sera possfvel prosseguir em nossa 
caminhada? 0 domfnio das teorias de parentesco pelo pesquisador torna
se, entao, indispensavel. Para se chegar, entretanto, a estrutura dessas rela
<;6es sociais, o etn6logo devera se valer, preliminarmente, de outro recur
so de obten<;ao dos dados. Vamos nos deter urn pouco no ouvir. 

0 OUVIR 

Creio necessaria mencionar que o exemplo indfgena - tornado como 
ilustra<;ao do olhar etnogr:ifico - nao pode ser considerado incapaz de 
gerar analogias com outras situa<;6es de pesquisa, com outros objetos con
cretos de investiga<;ao. 0 soci6logo ou o polit6logo, por certo, ter:i exem
plos tanto ou mais ilustrativos para mostrar o quanta a teoria social pre
estrutura o nosso olhar e sofistica a nossa capacidade de observa<;ao. Jul
guei, entretanto, que exemplos bern simples sao geralmente os mais inteli
gfveis ,  e como a antropologia e minha disciplina, continuarei a valer-me de 
seus ensinamentos e de minha propria experiencia, na esperan<;a de pro
porcionar uma boa no<;ao dessas etapas aparentemente corriqueiras da 
investiga<;ao cientffica. Portanto, se o olhar possui uma significa<;ao esped
fica para urn cientista social, o ouvir tambem goza dessa propriedade. 

Evidentemente tanto o ouvir como o olhar nao podem ser tornados 
como faculdades totalmente independentes no exerdcio da investiga<;ao. 
Ambas complementam-se e servem para o pesquisador como duas mu
letas - que nao nos percamos com essa met:ifora tao negativa - que lhe 
permitem caminhar, ainda que tropegamente, na estrada do conhecimen
to. A met:ifora, propositalmente utilizada, permite lembrar que a cami
nhada da pesquisa e sempre diffcil, suj eita a muitas quedas. E. nesse fmpeto 
de conhecer que o ouvir, complementando o olhar, participa das mesmas 
precondi<;6es desse ultimo, na medida em que esta preparado para elimi
nar todos OS rufdos que lhe pare<;am insignificantes, isto e, que nao fa<;am 
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nenhum sentido no corpus te6rico de sua disciplina ou para o paradigma 
no interior do qual o pesquisador foi treinado. Nao quero discutir aqui a 
questao dos paradigmas ;  pude faze-lo em meu livro Sabre o pensamento 
antropologko e nao penso ser indispensavel aborda-la aqui . Bastaria enten
dermos que as disciplinas e seus paradigmas sao condicionantes tanto de 
nosso olhar como de nosso ouvir. 

Imaginemos uma entrevista por meio da qual o pesquisador pode obter 
informa<;oes nao alcan<;aveis pela estrita observa<;ao. Sabemos que autores 
como Radcliffe-Brown sempre recomendaram a observa<;ao de rituais 
para estudarmos sistemas religiosos. Para ele, "no empenho de compre
ender uma religiao, devemos primeiro concentrar aten<;ao mais nos ritos 
que nas cren<;as".4 0 que significa dizer que a religiao podia ser mais rigoro
samente observavel na conduta ritual por ser essa "o elemento mais estavel e 
duradouro", se a compararmos com as cren<;as. Pon!m, isso nao quer dizer 
que mesmo essa conduta, sem as ideias que a sustentam, jamais poderia ser 
inteiramente compreendida. Descrito o ritual, por meio do olhar e do 
ouvir - suas musicas e seus cantos -, faltava-lhe a plena compreensao 
de seu sentido para o povo que o realizava e sua signi.ftcari:io para o antrop6-
logo que o observava em toda sua exterioridade. 5 Por is so, a obten<;ao de 
explica<;oes fornecidas pelos pr6prios membros da comunidade investigada 
permitiria obter aquilo que os antrop6logos chamam de "modelo nati
vo", materia-prima para o entendimento antropol6gico. Tais explica<;oes 
nativas so poderiam ser obtidas por meio da entrevista, portanto, de urn 
ouvir todo especial. Contudo, para isso, ha de se saber ouvir. 

Se, aparentemente, a entrevista tende a ser encarada como algo sem 
maiores dificuldades, salvo, naturalmente, a limita<;ao lingiifstica - isto e, 
o fraco domfnio do idioma nativo pelo etn6logo -, ela torna-se muito 
mais complexa quando consideramos que a maior dificuldade esta na di-

4 Cf. Radcliffe-Brown, "Religiao e sociedade", in Estrutura e funriio na sociedade primitiva, 
p. 1 94. 

5 Aqui fac;:o uma distinc;:ao entre "sentido" e "significac;:ao". 0 primeiro termo consa

gra-se ao horizonte semantico do "nativo" - como no exemplo de que estou me 

valendo -, enquanto o segundo termo serve para designar o horizonte do antrop6lo
go - que e constituido por sua disciplina. Essa distinc;:ao ap6ia-se em E. D. Hirsch Jr. 
- Validity in Interpretation , apedice 1 - que, por sua vez, ap6ia-se na 16gica fregeana. 
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feren<;a entre "idiomas culturais", a saber, entre o mundo do pesquisador 
e o do nativo, esse mundo estranho no qual desejamos penetrar. De resto, 
ha de se entender o nosso mundo, o do pesquisador, como sendo Oci
dental, constitufdo minimamente pela sobreposi�,;ao de duas subculturas: a 
brasileira, pelo menos no caso da maioria do publico lei tor; e a antropol6-
gica, no caso particular daqueles que foram treinados para se tornarem 
profissionais da disciplina. E e o confronto entre esses dois mundos que 
constitui o contexto no qual ocorre a entrevista. E, portanto, em urn con
texto essencialmente problematico que tern lugar o nosso ouvir. Como 
poderemos, entao, questionar as possibilidades da entrevista nessas condi
<;6es tao delicadas? 

Penso que esse questionamento come<;a com a pergunta sobre qual a 
natureza da rela�,;ao entre entrevistador e entrevistado. Sabemos que ha 
uma longa e arraigada tradi�,;ao, na literatura etnol6gica, sobre a rela�,;ao 
"pesquisador/informante". Se tomarmos a classica obra de Malinowski 
como referencia, vemos como essa tradi�,;ao se consolida e, praticamente, 
trivializa-se na realiza�,;ao da entrevista. No ato de ouvir o "informante", o 
etn6logo exerce urn poder extraordinario sobre o mesmo, ainda que pre
tenda posicionar-se como observador o mais neutro possfvel, como pre
tende o objetivismo mais radical. Esse poder, subjacente as rela�,;oes hu
manas - que autores como Foucault jamais se cansaram de denunciar -, 
ja na rela�,;ao pesquisador/informante desempenhara uma fun�,;ao profun
damente empobrecedora do ato cognitivo: as perguntas feitas em busca 
de respostas pontuais lado a lado da autoridade de quem as faz - com 
ou sem autoritarismo -, criam urn campo ilus6rio de intera�,;ao. A rigor, 
nao ha verdadeira intera�,;ao entre nativo e pesquisador, porquanto na uti
liza�,;ao daquele como informante, o etn6logo nao cria condi�,;oes de efeti
vo dialogo. A rela�,;ao nao e dial6gica. Ao passo que transformando esse 
informante em "interlocutor", uma nova modalidade de relacionamento 
pode - e deve - ter lugar. 6 

6 Esse e urn tema que tenho explorado seguidamente em diferentes publica<;iies.  lndi

caria especialmente a conferencia, intitulada ''A antropologia e a 'crise' dos modelos 
explicativos", reproduzida neste volume como seu capitulo 3. 
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Essa rela<;ao dial6gica - cujas conseqiiencias epistemol6gicas, todavia, 
nao cabem aqui desenvolver - guarda pelo menos uma grande superiori
dade sabre os procedimentos tradicionais de entrevista. Faz com que os ho
rizontes semanticos em confronto - 0 do pesquisador e 0 do nativo -
abram-se urn ao outro, de maneira a transformar urn tal conjronto em urn 
verdadeiro "encontro etnografico". Cria urn espa<;o semantico partilhado por 
ambos interlocutores, gra<;as ao qual pode ocorrer aquela "fusao de horizon
res" - como os hermeneutas chamariam esse espa<;o -, desde que o pes
quisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente ouvi
do, encetando formalmente urn diilogo entre "iguais", sem receio de estar, 
assim, contaminando o discurso do nativo com elementos de seu proprio 
discurso. Mesmo porque, acreditar ser possivel a neutralidade idealizada pelos 
defensores da objetividade absoluta, e apenas viver em uma dace ilusao. Ao 
trocarem ideias e informa<;6es entre si, etn6logo e nativo, ambos igualmen
te guindados a interlocutores ,  abrem-se a urn dialogo em tudo e por tudo 
superior, metodologicamente falando, a antiga rela<;ao pesquisador/informante. 
0 ouvir ganha em qualidade e altera uma rela<;ao, qual estrada de mao {mica, 
em uma outra de mao dupla, portanto, uma verdadeira intera<;ao. 

Tal intera<;ao na realiza<;ao de uma etnografia, envolve, em regra, aquila 
que os antrop6logos chamam de "observa<;ao participante", o que signi
fica dizer que o pesquisador assume urn papel perfeitamente digerivel pela 
sociedade observada, a ponto de viabilizar uma aceita<;ao senao 6tima 
pelos membros daquela sociedade, pelo menos afavel, de modo a nao 
impedir a necessaria intera<;ao. Mas essa observa<;ao participante nem sem
pre tern sido considerada como geradora de conhecimento efetivo, sen
do-lhe freqiientemente atribuida a fun<;ao de geradora de hipriteses, a serem 
testadas por procedimentos nomol6gicos - esses sim, explicativos por 
excelencia, capazes de assegurar urn conhecimento proposicional e positi
vo da realidade estudada. No meu entender, ha urn certo equivoco na 
redu<;ao da observa<;ao participante e na empatia que ela gera a urn mero 
processo de constru<;ao de hip6teses. Entendo que tal modalidade de ob
serva<;ao realiza urn inegavel ato cognitivo, desde que a compreensao -

Verstehen - que lhe e subjacente capta aquila que urn hermeneuta chama
ria de "excedente de sentido", isto e as significa<;6es - por conseguinte, 
os dados - que e scapam a quaisquer  metodologias de pretensao 
nomol6gica. Voltarei ao tema da observa<;ao participante na conclusao. 
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0 ESCREVER 

Se o olhar e o ouvir podem ser considerados como os atos cognitivos 
mais preliminares no trabalho de campo - atividade que os antrop6lo
gos designam pela expressao inglesa fieldwork -, e, seguramente, no a to 
de escrever, portanto na configura�ao final do produto desse trabalho, 
que a questao do conhecimento torna-se tanto ou mais crftica. Urn interes
sante livro de Clifford Geertz - Trabalhos e vidas: o antroprilogo como autor
oferece importantes pistas para o desenvolvimento desse tema.6 Geertz 
parte da ideia de separar e, naturalmente, avaliar duas etapas bern distintas 
na investiga�ao empfrica: a primeira, que procura qualificar como a do 
antrop6logo "estando hi" - being there -, isto e, vivendo a situa�ao de 
estar no campo; e a segunda, que seguiria a essa, corresponderia a expe
riencia de viver, melhor dizendo, trabalhar "estando aqui" - being here -, a 
saber, bern instalado em seu gabinete urbana, gozando o convfvio com 
seus colegas e usufruindo tudo o que as institui�6es universitarias e de 
pesquisa podem oferecer. Nesses termos, o olhar e o ouvir seriam parte 
da primeira etapa, enquanto o escrever seria parte da segunda. 

Devemos entender, assim, par escrever o ato exercitado par excelen
cia no gabinete, cujas caracteristicas o singularizam de forma marcante, 
sobretudo quando o compararmos com o que se escreve no campo, seja 
ao fazermos nosso diario, seja nas anota�6es que rabiscamos em nossas 
cadernetas. E se tomarmos ainda Geertz par referencia, vemos que na 
maneira pela qual ele encaminha suas reflex6es, e o  escrever "estando aqui", 
portanto fora da situa�ao de campo, que cumpre sua mais alta fun�ao 
cognitiva. Par que? Devido ao fato de iniciarmos propriamente no gabi
nete o processo de textualiza�ao dos fenomenos s6cio-culturais observa
dos "estando la". J a as condi�oes de textualiza�ao, is to e,  de trazer OS fatos 
observados - vistas e ouvidos - para 0 plano do discurso, nao deixam 
de ser muito particulares e exercem, par sua vez, urn papel definitivo tanto 
no processo de comunica�ao inter pares - is to e, no seio da comunidade 
profissional -, como no de conhecimento propriamente dito. Mesmo 

7 0 titulo da edic;:iio original e Works and lives: The anthropologist as author. Ha uma tradu

c;ao espanhola, publicada em Barcelona. 
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porque ha uma rela<;:ao dialt�tica entre o comunicar e o conhecer, pois 
ambos partilham de uma mesma condi<;:ao : a que e dada pela linguagem. 
Embora a linguagem, como tema de reflexao, seja importante em si roes
rna, nesse movimento que poderiamos chamar "guinada lingi.ifstica" -
ou linguistics turn -, que perpassa atualmente tanto a filosofia como as 
ciencia sociais, o aspecto que desejo tratar aqui, mesmo se muito sucinta
mente, e 0 da disciplina e de seu proprio idioma, por meio dos quais OS 

que exercitam a antropologia - ou outra ciencia social - pensam e co
municam-se. Alguem ja  escreveu que o homem nao pensa sozinho, em 
urn monologo solitario, mas o faz socialmente, no interior de uma "co
munidade de comunica<;:ao" e "de argumenta<;:ao".8 Ele esta, portanto, 
contido no espa<;:o interno de urn horizonte socialmente construfdo - o 
de sua propria sociedade e de sua comunidade profissional. Desculpan
do-me pela imprecisao da analogia, diria que ele se pensa no interior de 
uma "representa<;:ao coletiva" : expressao essa, afinal, bern familiar ao cien
tista social e que, de certo modo, da uma ideia aproximada daquilo que 
entendo por "idioma" de uma disciplina. Como podemos interpretar isso 
em conexao com os exemplos etnograficos? 

Diria inicialmente que a textualiza<;:ao da cultura, ou de nossas observa
<;:6es sobre ela, e urn empreendimento bastante complexo. Exige o despo
jo  de alguns hibitos no escrever, validos para diversos generos de escrita 
mas que para a constru<;:ao de urn discurso disciplinado por aquilo que se 
poderia chamar de "(meta) teoria social" nem sempre parecem adequa
dos. E, portanto, urn discurso que se funda em uma atitude toda particular 
que poderiamos definir como antropologica ou sociologica. Para Geertz, 
por exemplo, poder-se-ia entender toda etnografia - ou sociografia, se 
preferirem - nao apenas como tecnicamente diffcil, uma vez que coloca
mos vidas alheias em "nossos" textos, mas, sobretudo, por esse trabalho 
ser "moral, polftica e epistemologicamente delicado".9 Embora Geertz 
nao desenvolva essa afirma<;:ao, como seria de se desej ar, sempre pode
mos faze-lo a partir de urn conjunto de quest6es. 

8 Cf. Karl-Otto Ape!, "La comunidad de comunicaci6n como presupuesto trascendental 

de las ciencias sociales", in La tranifonnactin de Ia .ftlosofta, tomo II .  

9 Clifford Geertz, Works and lives: The anthropologist as author, p. 1 30. 
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Penso, nesse sentido, na questao da autonomia do autor/pesquisador no 
exerdcio de seu metier. Quais as implica<;oes dessa autonomia na conversao 
dos dados observados - portanto, da vida tribal, para ficarmos com 
nossos exemplos - no discurso da disciplina? Temos de admitir que mais 
do que uma tradu<;ao da "cultura nativa" na "cultura antropol6gica" -
isto e, no idioma de minha disciplina -, realizamos uma interpretarao que, 
por sua vez, esti balizada pelas categorias ou pelos conceitos basicos cons
titutivos da disciplina. Porem, essa autonomia epistemica nao esta de modo 
algum desvinculada dos dados - quer de sua aparencia externa, propici
ada pelo olhar; quer de seus significados fntimos ou do "model a nativo", 
proporcionados pelo ouvir. Esta fundada nesses dados, com rela<;ao aos 
quais tern de prestar contas em algum momenta do escrever. 0 que signi
fica dizer que ha de se permitir sempre o controle dos dados pela comu
nidade de pares, isto e, pela comunidade profissional. Portanto, sistema 
conceitual, de urn lado, e, de outro, os dados - nunca puros, pais, ja em 
uma primeira instli.ncia, construfdos pelo observador desde o momenta 
de sua descri<;ao, 1 0  guardam entre si uma rela<;ao dialetica. Sao inter-in
fluenciaveis. 0 momenta do escrever, marcado por uma interpreta<;ao de 
e no gabinete, faz com que aqueles dados sofram uma nova "refra<;ao", 
uma vez que todo o processo de escrever, ou de inscrever as observa<;oes 
no discurso da disciplina, esta contaminado pelo contexto do being here -
a saber, pelas conversas de corredor ou de restaurante, pelos debates rea
lizados em congressos, pela atividade docente, pela pesquisa de biblioteca 
ou library fieldwork, como, jocosamente, se costuma chama-la, entre muitas 
outras atividades, enfim pelo ambiente academico. 

Examinemos urn pouco mais de perto esse processo de textualiza<;ao, 
tao diferente do trabalho de campo. No dizer de Geertz, seria perguntar o 
que acontece com a realidade observada no campo quando ela e embar
cada para fora? - 'What happens to reality when it is shipped abroad?" - Essa 
pergunta tern sido constante na chamada "antropologia p6s-moderna", 

1 0  Meyer Fortes, ja nos anos 1 950, chamava esse processo - quase primitivo de investi

gas;iio etnogrHica no ambito da antropologia social - "anafytical description". Cf. M. 

Fortes, "Analysis and description in social anthropology", in The advancement of science, 
vol. X, pp. 1 90-20 1 .  
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movimento que vern conquistando lugar na disciplina, a partir dos anos 
1 960, e que, malgrado seus muitos equfvocos - sendo, talvez, o principal, 
a identifica�ao que faz da objetividade com a sua modalidade perversa, o 
oijetivismo - conta a seu favor o fato de trazer a questao do texto etnogra
fico como tema de reflexao sistematica, como algo que nao pode ser 
tornado tacitamente, como tende a ocorrer em nossa comunidade profis
sional. 1 1  Apesar de Geertz ser considerado como o grande inspirador des
se movimento, que reune urn extenso grupo de antrop6logos, seus mem
bros nao participam de uma posi�ao unfvoca eventualmente ditada pelo 
mestre . 1 2  A rigor, a grande ideia que os une, afora o fato de possufrem 
uma orienta�ao de base hermeneutica, inspirada em pensadores como 
Dilthey, Heidegger, Gadamer ou Ricoeur, essa ideia e a de se colocarem 
contra o que consideram ser o modo tradicional de se fazer antropologia 
e isso, ao que parece, com o intuito de rejuvenescerem a antropologia 
cultural norte-americana, 6rta de urn grande te6rico desde Franz Boas. 

Quais os pontos que poderfamos assinalar como condutores a questao 
central do texto etnografico? Texto, alias, que bern poderia ser sociografico, 
se pudermos estender, por analogia, para aqueles mesmos resultados a 
que chegam os cientistas sociais, nao importando sua vincula�ao disciplinar. 
Talvez o que tome o texto etnografico mais singular, quando o comparamos 
com outros devotados a teoria social, seja a articula�ao que busca entre o 
trabalho de campo e a constru�ao do texto. George Marcus e Dick 
Cushman, 1 3  chegam a considerar que a etnografia poderia ser definida 
como "a representa�ao do trabalho de campo em textos". 1 4  Todavia, isso 
tern varios complicadores, como eles mesmos reconhecem. Tentarei indi
car alguns, seguindo esses mesmos autores, alem de outros que, como eles -

1 1  Cf. meu artigo, ''A categoria de (des)ordem e a p6s-modernidade da antropologia", in 

AnudrioAntropologico, nu 86, 1 988, pp. 57 -73; tambem no livro Sobre o pensamento antropo
/Ogico, Capitilo 4. 

1 2  Para uma boa ideia sobre a variedade de  posic;oes no  interior do  movimento herme

neutico, vale consultar o volume Writing culture: The poetics and politics if ethnograpfD!, 
James Clifford e George E. Marcus (orgs.). 

1 3  C£  George E .  Marcus e Dick Cushman, "Ethnographies a s  textes", i n  Annual Review 
if Anthropology, n2 1 1 ,  1 982, pp. 25-69. 

14 Idem, p. 27. 
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e, de certo modo, muitos de n6s, atualmente - refletem sabre a peculia
ridade do esc rever urn texto que seja controlavel pelo leitor e isso na medida 
em que distinguimos tal texto da narrativa meramente literaria. Ja mencionei, 
momentos atras, o diario e a caderneta de campo como modos de escrever 
que se diferenciam claramente do texto etnografico final. Poderia acrescentar, 
seguindo os mesmos autores, que tambem os artigos e as teses academicas 
devem ser consideradas como "vers6es escritas intermediarias", uma vez 
que, na elaborac;:ao da monografia - essa sim, o texto final -, exigencias 
espedficas devem ou deveriam ser feitas. Mencionarei simplesmente algu
mas, preocupado em nao me alongar muito nestas considerac;:oes. 

Desde logo, cabe uma distinc;:ao entre as monografias classicas e as 
modernas. Enquanto as primeiras foram concebidas de conformidade 
com uma "estrutura narrativa normativa" que se pode aferir a partir de 
uma disposic;:ao de capitulos quase canonica - territ6rio, economia, orga
nizac;:ao social e parentesco, religiao, mitologia, cultura e personalidade, 
entre outros -, as segundas priorizam urn tema, par meio do qual toda a 
sociedade ou cultura passa a ser descrita, analisada e interpretada. Urn 
born exemplo de monografias desse segundo tipo e a de Victor Turner, 
"Cisma e continuidade em uma sociedade africana", que manifesta com 
muita felicidade as possibilidades de uma apreensao holistica, porem con
centrada em urn unico grande tema, capaz de proporcionar uma ideia 
dessa sociedade como entidade extraordinariamente viva. Essa visao ho
listica, todavia, nao significa retratar a totalidade de uma cultura, mas so
mente ter em conta que a cultura, sendo totalizadora, mesmo que parcial
mente descrita, sempre deve ser tomada par referencia. 

Urn terceiro tipo seria o das chamadas "monografias experimentais" 
ou p6s-modernas, como defendidas par Marcus e Cushman, mas que, 
neste momenta, nao gostaria de trata-las sem urn exame critico preliminar 
que me parece indispensavel, pais iria envolver precisamente minhas res
tric;:oes ao que considero como caracteristica dessas monografias: o des
prezo que seus autores demonstram em relac;:ao a necessidade de controle 
dos dados etnograficos, tema, alias ,  sabre o qual tenho me referido par 
diversas vezes, quando procuro mostrar que alguns desenvolvimentos da 
antropologia p6s-moderna resultam em uma perversao do proprio para
digma hermeneutico. Essas monografias chegam a ser quase intimistas, 
impondo ao leitor a constante presenc;:a do autor no texto. E urn tema 
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sobre o qual tern havido muita controversia, mas nao penso que sej a aqui 
o melhor lugar para aprofunda-lo.tS 

Porem, o fato de se escrever na primeira pessoa do singular - como 
parecem recomendar os defensores desse terceiro tipo de monografia -
nao significa, necessariamente, que o texto deva ser intimista. Deve signifi
car, simplesmente - e quanto a isso creio que todos os pesquisadores 
podem estar de acordo -, que o autor nao deve se esconder sistematica
mente sob a capa de urn observador impessoal, coletivo, onipresente e 
onisciente, valendo-se da primeira pessoa do plural: nos. E claro que sem
pre haveri situac;oes em que esse nos pode ou deve ser evocado pelo au tor. 
Nao deve, contudo, ser o padrao na retorica do texto. Isso me parece 
importante porque com o crescente reconhecimento da pluralidade de 
vozes que comp6em a cena de investigac;ao etnogrifica, essas vozes tern 
de ser distinguidas e jamais caladas pelo tom imperial e muitas vezes auto
ritirio de urn autor esquivo, escondido no interior dessa primeira pessoa 
do plural. No meu entendimento, a chamada antropologia polifonica -
na qual teoricamente se oferece espac;o para as vozes de todos os atores 
do cenario etnogrifico - remete, sobretudo, para a responsabilidade es
pecifica da voz do antropologo, autor do discurso proprio da disciplina, 
que nao pode ficar obscurecido ou substituido pelas transcric;oes das falas 
dos entrevistados. Mesmo porque, sabemos, urn born reporter pode usar 
tais transcric;6es com muito mais arte. 

1 5 De uma perspectiva critica, ainda que simpatica a essas monografias experimentais, 

leia-se o artigo da antrop6loga Teresa Caldeira, intitulado ''A presenc;:a do autor e a 

p6s-modernidade da antropologia", em Novas Estudos, Cebrap, nu 2 1 ,  jul. 1 988, pp. 

1 33-1 57. Ja de uma perspectiva menos favoravel, cf., por exemplo, o artigo-resenha 

de Wilson Trajano Filho, "Que barulho e esse, o dos p6s-modernos" e o de Carlos 

Fausto, ''A antropologia xamanfstica de Michael Taussig e as desventuras da etnogra

fia", ambos publicados no Anuario Antropol6gico, nu 86, 1 988, respectivamente as pp. 

1 33-1 5 1  e pp. 1 83-1 98; e o de Mariza Peirano, "0 encontro etnografico e o dialogo 

te6rico", inserido em sua coletanea de ensaios Uma antropologia no plural, como seu 

Capitulo 4. Para uma apreciac;:iio mais generica dessa antropologia p6s-moderna, na 

qual se procura apontar tanto seus aspectos positivos - no que se refere a contribui

c;:iio do paradigma hermeneutico para o enriquecimento da matriz disciplinar da an

tropologia -, como os aspectos negativos daquilo que considero ser o "desenvolvi

mento perverso" desse paradigma, conferir meu artigo - versiio final de conferencias 

proferidas em 1 986 - indicado na nota 1 1 .  
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E importante tambem reavivar urn outro aspecto do processo de cons
trU(;:ao do texto: apesar das crfticas, o terceiro tipo de monografia traz 
uma inegavel contribui<;:ao para a teoria social. Marcus e Cushman obser
vam, relativamente a influencia de Geertz na antropologia, que, com ele, 

a etnografia tornou-se urn meio de falar sabre teo ria, filosofia e epistemolo
gia simultaneamente no cumprimento de sua tarefa tradicional de interpretar 
diferentes modos de vida. 16 

Evidentemente que, ao elevar a produ<;:ao do texto em nivel de reflexao 
sobre o escrever, a disciplina esti orientando sua caminhada para as insd.n
cias meta-teoricas que poucos alcan<;:aram. Talvez o exemplo mais conhe
cido, entre OS antropologos vivos, seja 0 de Levi-Strauss no ambito do 
estruturalismo, de reduzida eficicia na pesquisa etnogrifica. Com Geertz e 
sua antropologia interpretativa, verifica-se o surgimento de uma pritica 
meta-teorica em processo de padroniza<;:ao, em que pesem alguns escor
regoes de seus adeptos para o intimismo, como mencionado hi pouco. 
Entendo que para se elaborar o born texto etnogrifico, deve-se pensar as 
condi<;:6es de sua produ<;:ao a partir das etapas iniciais da obten<;:ao dos 
dados - o olhar e o ouvir -, o que nao quer dizer que ele deva emara
nhar-se na subjetividade do autor/pesquisador. Antes, o que esta em jogo 
e a "intersubjetividade" - esta de cariter epistemico -, gra<;:as a qual se 
articulam, em urn mesmo horizonte te6rico, os membros de sua comunidade 
profissional. E e o reconhecimento dessa intersubjetividade que torna o 
antropologo moderno urn cientista social menos ingenuo. Tenho para mim 
que talvez seja essa uma das mais fortes contribui<;:6es do paradigma her
meneutico para a disciplina. 

CoNcLusA.o 

Examinados o olhar, o ouvir e o escrever, a que conclusoes podemos 
chegar? Como procurei mostrar desde o inicio, essas "faculdades" do 
espirito tern caracteristicas bern precisas quando exercitadas na orbita das 
ciencias sociais e, de urn modo todo especial, na da antropologia. Se o olhar e 
o ouvir constituem a nossa percep<;:ao da realidade focalizada na pesquisa 
empirica, o escrever passa a ser parte quase indissociavel do nosso pensa-

16 George E. Marcus e Dick Cushman, "Ethnographies as textes", p. 37. 
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mento, uma vez que o ato de escrever e simultaneo ao ato de pensar. 
Quero chamar a aten<;ao sobre is so, de modo a tornar clara que - pelo 
menos no meu modo de ver - e no processo de reda<;ao de urn texto 
que nosso pensamento caminha, encontrando solu<;oes que dificilmente 
aparecerao antes da textualiza<;ao dos dados provenientes da observa<;ao 
sistematica. Assim sendo, seria urn equfvoco imaginar que, primeiro, che
gamos a conclusoes relativas a esses mesmos dados ,  para, em seguida, 
podermos inscrever essas conclusoes no texto. Portanto, dissociando-se o 
pensar do escrever. Pelo menos minha experiencia indica que o ato de 
escrever e o de pensar sao de tal forma solidarios entre si que, juntos, 
formam praticamente urn mesmo ato cognitivo. Isso significa que, nesse 
caso, o texto nao espera que seu autor tenha primeiro todas as respostas 
para, s6 entao, poder ser iniciado. Entendo que na elabora<;ao de uma boa 
narrativa, o pesquisador, de posse de suas observa<;oes devidamente or
ganizadas, inicia 0 processo de textualiza<;ao - uma vez que essa nao e 
apenas uma forma escrita de simples exposi<;ao, pois hi tambem a forma 
oral -, concomitante ao processo de produ<;ao do conhecimento. Nao 
obstante, sendo o ato de escrever urn ato igualmente cognitivo, esse ato 
tende a ser repetido quantas vezes for necessaria; portanto, ele e escrito e 
reescrito repetidamente, nao apenas para aperfei<;oar o texto do ponto de 
vista formal, quanta para melhorar a veracidade das descri<;oes e da narra
tiva, aprofundar a analise e consolidar argumentos. 

Isso, por si s6, nao caracteriza o olhar, o ouvir e o escrever antropol6-
gicos, pois esta presente em toda e qualquer escrita no interior das ciencias 
sociais. Contudo, no que tange a antropologia, como procurei mostrar, 
esses atos estao previamente comprometidos com o proprio horizonte 
da disciplina, em que olhar, ouvir e escrever estao desde sempre sintoniza
dos com o sistema de ideias e valores que sao pr6prios da disciplina. 0 quadro 
conceitual da antropologia abriga, nesse sentido, ideias e valores de difkil 
separa<;ao. Louis Dumont, esse excelente antrop6logo frances, chama isso 
de "ideia-valor", 1 6  unindo assim, em uma unica expressao, ideias que pos
suem uma carga valorativa extremamente grande. Ao trazer essa questao 

1 6  Cf. Louis Dumont, "La valeur chez les modernes e t  chez les autres", in Essais sur 
l'individualisme: Une perspective anthropologique sur l'idiologie moderne, Capitulo 7. Ha uma 

traduc;ao brasileira. 
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para a pnitica da disciplina, diriamos que pelo menos duas dessas "ideias
valor" marcam o fazer antropologico: "a observa�_,:ao participante" e a 
"relativiza�_,:ao". Entre nos, Roberto Da Matta chamou a aten�_,:ao sabre a 
relativiza�_,:ao em seu livro Relativizando: Uma introdufaO d antropologia socia/,1 7 

mostrando em que medida o relativizar e constituinte do proprio conhe
cimento antropologico. Pessoalmente, entendo por relativizar uma atitude 
epistemica, eminentemente antropologica, gra�_,:as a qual 0 pesquisador lo
gra escapar da amea<_,:a do etnocentrismo - essa forma habitual de ver o 
mundo que circunda o leigo, cuja maneira de olhar e de ouvir nao foram 
disciplinadas pela antropologia. E se poderia estender isso ao escrever, na 
medida em que, para falarmos com Crapanzano,1 8  "o escrever etnografia 
e uma continua�_,:ao do confronto" intercultural, portanto entre pesquisa
dor e pesquisado. Por conseguinte, uma continuidade do olhar e do ouvir 
no escrever, esse ultimo igualmente marcado pela atitude relativista. 1 9  

1 7  Editado pela Vozes, e m  1 981 , o volume e uma boa introduc;:ao a antropologia social 

que recomendo ao leitor interessado na disciplina, precisamente por nao se tratar de 

urn manual, porem de urn livro de reflexao sobre o fazer antropol6gico, apoiada na 

rica experiencia de pesquisa do au tor. J a em urn a direc;:ao urn pouco diferente, posicio

nando-se contra certos exageros anti-relativistas, Clifford Geertz escreve seu ''Anti 

anti-relativismo", traduzido para o portugues na &vista Brasileira de Ciencias S ociais, vol . 

3, nu 8, out. 1 988, pp. 5-19, que vale a pena consultar. 

1 8  Cf. Vincent Crapanzano, "On the writing o f  ethnography", in Dialectical Anthropology, 
nu 2, 1 977, pp. 69-73. Muitas vezes, por raz6es estilisticas - observa Crapanzano 

"isola-se o ato de escrever, e seu produto final fo texto] , da propria confrontac;:ao. 

Qualquer que seja a razao para essa dissociac;:ao, permanece o fato de que a confron

tac;:ao nao termina antes da etnografia mas, se se pode dizer ao fim de tudo, e que ela 

termina com a etnografia" fp. 70] .  

1 9  Eu  fac;:o uma distinc;:ao entre "atitude relativista" - que considero s e r  inerente a pos

tura antropol6gica - e "relativismo", uma ideologia cientifica. Esse relativismo, por 

seu carater radical e absolutista, nao consegue visualizar adequadamente quest6es de 

moralidade e de eticidade, sobrepondo, por exemplo, habito a norma morale justifican

do esta por aquele. Tive a ocasiao de tratar desse tema mais detalhadamente em meu 

"Etnicidad y las possibilidades de Ia etica planetaria", in AntropoiOgicas: &vista de Difusion 
del Insti!Hto de Investigaciones AntropoiOgicas, Mexico: UNAM, n2 8, out 1 993, pp. 20-33; 

uma segunda versao foi publicada na &vista Brasileira de Ciencias Sociais, ANPOCS, ano 

9,  nu 24, 1 994, pp. 1 1 0- 12 1 , com o titulo "Antropologia e moralidade", inserida na 

coletinea Ensaios antropologicos sabre moral e etica, de Roberto Cardoso de Oliveira e Luis 

R. Cardoso de Oliveira, Capitulo 3. 
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Uma outra ideia-valor a ser destacada como constituinte do oficio 
antropologico e a "observa<;ao participante", que ja mencionei momentos 
atras. Permito-me dizer que talvez seja ela a responsavel pela caracteriza
<;ao do trabalho de campo antropologico, distinguindo-a, enquanto disci
plina, de suas irmas nas ciencias sociais. Apesar dessa observa<;ao partici
pante ter alcan<;ado sua forma mais consolidada na investiga<;ao etnologi
ca, junto a popula<;6es agrafas e de pequena escala, isso nao significa que 
ela nao ocorra no exercicio da pesquisa com segmentos urbanos ou rurais 
da sociedade a que pertence o proprio antropologo. Dessa observa<;ao 
participante, sobre a qual muito ainda se poderia dizer, nao acrescentarei 
mais do que umas poucas palavras; apenas para chamar a aten<;ao para 
uma modalidade de observa<;ao que ganhou, ao longo do desenvolvi
mento da disciplina, urn status elevado na hierarquia das ideias-valor que a 
marcam emblematicamente. Nesse sentido, os atos de olhar e de ouvir 
sao, a rigor, fun<;6es de urn genera de observa<;ao muito peculiar - isto e, 
peculiar a antropologia -, por meio da qual 0 pesquisador busca inter
pretar - ou compreender - a sociedade e a cultura do outro "de den
tro", em sua verdadeira interioridade. Ao tentar penetrar em formas de 
vida que lhe sao estranhas, a vivencia que delas passa a ter cumpre uma 
fun<;ao estrategica no ato de elabora<;ao do texto, uma vez que essa viven
cia - so assegurada pela observa<;ao participante "estando la" - passa a 
ser evocada durante toda a interpreta<;ao do material etnografico no pro
cesso de sua inscri<;ao no discurso da disciplina. Costumo dizer aos meus 
alunos que os dados contidos no diario e nas cadernetas de campo ga
nham em inteligibilidade sempre que rememorados pelo pesquisador; o 
que equivale dizer, que a memoria constitui provavelmente 0 elemento 
mais rico na reda<;ao de urn texto, contendo ela mesma uma massa de 
dados cuja significa<;ao e melhor alcan<;avel quando 0 pesquisador a traz 
de volta do passado, tornando-a presente no ato de escrever. Seria uma 
especie de presentifica<;ao do passado, com tudo que isso possa implicar 
do ponto de vis ta hermeneutico, ou, em outras palavras, com toda a influ
encia que 0 "estando aqui" pode trazer para a compreensao - Verstehen 
- e interpreta<;ao dos dados entao obtidos no campo. 

Paremos por aqui. Em resumo, vimos, por intermedio da experiencia 
antropologica, como a disciplina condiciona as possibilidades de observa
<;ao e de textualiza<;ao sempre de conformidade com urn horizonte que 
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!he e proprio. E, por analogia, poder-se-ia dizer que isso ocorre tambem 
em outras ciencias sociais, em maior ou em menor grau. Isso significa que 
o olhar, o ouvir e o escrever devem ser sempre tematizados ou, em outras 
palavras, questionados enquanto etapas de constitui<;ao do conhecimento 
pela pesquisa empfrica - essa ultima vista como o programa prioritario 
das ciencias sociais. Trazer esse tema a considera<;ao, pareceu-me, enfim, 
apropriado porque entendo que talvez venha a contribuir ao estfmulo de 
reflex6es de cariter interdisciplinar, uma vez que os diferentes atos cogni
tivos examinados nao sao estranhos as demais ciencias sociais. 0 que torna 
qualquer experiencia antropol6gica - e nao apenas a minha - objeto de 
interesses que transcendem a disciplina. E foi com esse intuito que escolhi 
o presente t6pico - e me darei por satisfeito se houver conseguido trans
format atos aparentemente tao banais ,  como os aqui examinados, em 
temas de reflexao e de questionamento. 
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Capitulo 2 

0 MOVIMENTO DOS CONCEITOS 
NA ANTROPOLOGIN 

Quando se pensa a antropologia na America Latina, e comum pensa
la em termos nacionais - seja como antropologia brasileira, argentina ou 
mexii:: ana - e, quando muito, em termos regionais - como andina ou 
como amazonica -, ainda que sempre restrita a espa<,:os bern definidos,  
ou seja, demarcados por criterios nacionais ou regionais. Ainda que pensa
la em termos universais - isto e, como uma disciplina em escala planeta
ria - possa ter lugar em urn ou outro lugar da academia latina-americana, 
isso parece-me mais excepcional do que recorrente. Imaginei, assim, que 
poderfamos examinar algumas caracterfsticas que cercam nossa disciplina 
e que, de alguma forma, possam oferecer-lhe uma identidade propria, 
talvez urn estilo, sem que devamos nacionaliza-la e, com isso, retirar-lhe 
sua universalidade, que, para muitos de nos, e condi<,:ao necessaria para 
uma disciplina que se pretenda cientffica. 

Como se ve, estou tratando de urn tema que, nao sendo novo no 
ambito da disciplina, nem por isso pode ser considerado como suficiente
mente reconhecido em nossa comunidade profissional como merecedor 
de maior aten<,:ao. De minha parte, tenho me debru<,:ado sabre o tema desde 
o final dos anos 1 970, quando refletia sabre a obra de Marcel Mauss e clava 
infcio a uma tentativa de desconstru<,:ao do conceito de antropologia, valen
do-me, para tal fim, da constru<,:ao de sua "matriz disciplinar'? tentando, 

Este ensaio foi inicialmente publicado pela Revista de Antropologia (vol. 36, 1 993, 
pp. 1 3-31) como uma reelaborac;ao do texto em espanhol destinado ao Seminario 

"Entre el acontecimiento y Ia significaci6n: el discurso sabre Ia cultura en el Nuevo 
Mundo", realizado em Truj illo, Espanha, em dezembro de 1 992. 

2 A matriz disciplinar esta constituida por urn con junto de paradigmas simultaneamen
te ativos e inseridos em urn sistema de relac;oes bastante tenso, e e responsavel pela 
identidade da antropologia, assim como por sua persistencia, ao Iongo deste seculo 
( cf. R. Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropo!Ogico, Capitulo 1 :  "Tempo e tradi
c;ao: Interpretando a antropologia'') . 
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paralelamente, situar a disciplina naqueles espa<;os que chamei de "periferi
cos".3 Espa<;os esses no interior dos quais venho procurando apreender a 
antropologia em sua singularidade, sem perder de vista sua pretendida 
universalidade que se expressa na mencionada matriz disciplinar. Assim sen
do, a estrategia que procurarei seguir aqui sera a de examinar, a partir de uma 
perspectiva comparativa, a dinamica de certos conceitos que, originarios fora 
da America Latina, para ela emigraram e nela sofreram transforma<;oes 
que os adequaram as novas realidades que haveriam de dar conta. Lato 
sensu, esse movimento de conceitos pode ser entendido, em uma primeira 
instancia de reflexao, como movimento do centro para a periferia. 

Entretanto, nunca sera demais lembrar que tomo por periferico aquele 
espa<;o que nao se identifica com o espa<;o metropolitano - leia-se: Ingla
terra, Fran<;a e Estados Unidos -, de onde emergiram os paradigmas da 
disciplina no final do seculo passado e em prindpios deste, e que desses 
pafses propagaram-se para outras latitudes. Periferico, no caso, nao se iden
tifica tampouco com a no<;ao polftica de periferia como estigmatizante de 
urn lugar habitualmente ocupado pelo chamado Terceiro Mundo. Assim, 
as "antropologias perifericas" - como eu as entendo - podem existir 
em qualquer dos "mundos", ate mesmo no mundo europeu, desde que 
sejam assim identificadas em pafses que nao tenham testemunhado a emer
gencia da disciplina em seu territ6rio e, dessa maneira, nao tenham ocupa
do uma posi<;ao hegemonica no desenvolvimento de novas paradigmas. 

3 A no<;ao de peri feria e sua aplica<;ao na caracteriza<;ao das manifesta<;oes da antropo

logia fora dos centros metropolitanos nao tern ocorrido sem muita reflexao e critica, 

como mostram diferentes debates internacionais. Destaco, por exemplo, aqueles que 

foram publicados sob os titulos de Indigenous Anthropology in Non-Western Countries (edi

tado por Hussein Pahim pela Carolina Academic Press, 1 982) e "The Shaping of 

National Anthropologies" (editado por Tomas Gerholm e Ulf Hannerz, em Ethnos, 1 -

2 ,  1 982) .  Por razoes que apresento e m  outro Iugar (R. Cardoso d e  Oliveira, Sobre o 
Pensamento Antropoltigico, Capitulo 7, "Por urn a etnografia das antropologias periferi

cas"; o mesmo texto, com poucas altera<;oes, tambem em A antropologia na Aminca 
Latina, coordenado por George Zarur, com o titulo "Identidade e diferen<;a entre 

antropologias perifericas") , preferi utilizar a expressao "antropologia periferica" em 

Iugar de antropologia "indigena", "nacional", "nao-ocidental" etc. , com todos os ris

cos que isso poderia acarretar em fun<;ao de sua ambigiiidade. Espero que mais adian

te tal ambigiiidade se desfa<;a. 
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Trata-se, portanto, de uma categoria eminentemente hist6rica e que reflete, 
em sua plena acep<;ao, a ontogenese do campo da antropologia acrescido 
de sua estrutura<;ao atual. Para n6s, antrop6logos, isso se torna bastante 
significativo a medida que podemos trazer a disciplina - entendida como 
uma subcultura ocidental - para urn horizonte que nos e muito familiar: 
o das rela<;6es entre culturas ou, mais precisamente, entre "idiomas cultu
rais". Pretendo, assim, abordar umas poucas ideias que nos ajudem a com
preender que nao obstante a pretendida universalidade da antropologia 
como disciplina cientifica, manifestada - volto a dizer - no con junto de 
paradigmas articulados em sua matriz disciplinar, persistem diferen<;as ou 
particularidades significativas quando exercitada fora dos centros metro
politanos, onde, ao que parece, nao se observaria a mesma pretensao a 
universalidade. 

Porem, se essas diferen<;as que se verificam na periferia podem e de
vern ser consideradas mediante uma analise estilfstica, o mesmo ja nao se 
pode dizer em rela<;ao as antropologias centrais ,  porquanto essas antropo
logias nao teriam suas diferen<;as explicadas em termos estilfsticos, j a  que, 
de alguma maneira, estao enraizadas em seus paradigmas originais ,  todos 
marcados por uma pretensao a universalidade. 0 mesmo nao ocorre com 
as antropologias perifericas, voltadas , em regra, para as singularidades de 
seus contextos s6cio-culturais, habitualmente transformados em objetos 
quase exclusivos de investiga<;ao. Entre n6s, por exemplo, contam-se nos 
dedos as pesquisas que ultrapassam nossas fronteiras . . .  Seriam, contudo, 
essas antropologias substancialmente diferentes a ponto de dissolver a 
unidade da disciplina, tornando irreconhedvel na periferia sua propria matriz 
disciplinar? Toca-se, aqui, no paradoxa classico da persistencia do mesmo 
sob as mudan<;as que nele tern lugar. Em outras palavras, como pode a 
antropologia amoldar-se as novas condi<;6es que encontrou em outros 
pafses sem que, todavia, deixasse de ser 0 que e? 

0 ANTROPOLOGO E 0 "OUTRO INTERNO" 

Come<;aria com uma afirma<;ao quase banal em nossa disciplina: para 
o antrop6logo que exercita a compara<;ao, nao existe urn terceiro lugar, 
neutro, de onde ele possa falar. Pois essa afirma<;ao tao trivial esta embuti
da na natureza da disciplina em sua transplanta<;ao para America Latina 
e, pode-se acrescentar, ate mesmo para qualquer das latitudes em que nao 
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estejam abrigados os centros metropolitanos -, portanto, ali onde se sub
mete as determina<;:oes de uma nova realidade. Pois a historia da disciplina 
deixa consignado que, desde seus primordios, sempre focalizou o ho
mem de outras culturas - e, isso, a partir de sua propria cultura, ou seja, 
da antropologia como cultura, certamente uma cultura artificial, ela roes
rna constituinte do sujeito cognoscitivo. Se esse processo sempre ocorreu 
na historia da disciplina, nem sempre - ou raramente - foi assumido 
pelos antropologos e tematizado por eles como questao relevante. Como 
admitir, en tao, que uma disciplina essencialmente antietnocentrica pudesse 
sequer conviver com essa dimensao de urn saber que, a rigor, nao seria 
senao sua propria nega<;:ao? Como eludir uma tal amea<;:a, capaz de invia
bilizar seu proprio estatuto epistemologico? Como conciliar na pnitica -
pois teoricamente e bern mais ficil - a inevitabilidade de uma postura 
comprometida com determinada Weltanschauung, inscrita nas condi<;:oes ori
gin arias da propria  d i s c ipl ina ,  com sua  voca<;:ao eminentemente 
relativizadora e, muitas vezes, ingenuamente neutra? Esse  parece ser  o de
safio que a disciplina tern enfrentado em toda sua historia e que, todavia, 
continua enfrentando. A resposta a esse desafio nao tern sido uma, nem 
duas, mas virias, conforme as modalidades de sua atualiza<;:ao nos contex
tos mais diferentes em que fez do "outro" objeto de investiga<;:ao. 

Tomemos a antropologia europeia em seu conjunto, independente
mente de uma possivel diferencia<;:ao interna que nela poderiamos obser
var entre as centrais e as perifericas. 0 certo e que essa antropologia sem
pre fez do "outro" urn ser distante, na maioria das vezes transoceanico. 0 
"outro interno" - se assim posso referir-me ao homem europeu como 
portador de uma subcultura local ou regional, seja na Alemanha, na ltilia 
ou na Espanha -, foi o objeto de uma quase ciencia, o folclore, muitas 
vezes antecessor direto da propria antropologia. Esse seria o caso de pa
ises como a Espanha . 4  0 bin6mio em lingua alema Volkskunde -
Volkerkunde ilustra perfeitamente essa separa<;:ao entre duas disciplinas apa
rentadas, e certo, mas nao identicas. Se o primeiro termo remete a investiga
<;:ao interna, ao folclore, o segundo abre o horizonte do pesquisador para a 

4 Refiro-me aqui , especialmente, ao caso da antropologia catala. Entre outros, consulte
se: Luis Calvo Calvo, El ''ar.xiu d'etnografta i jolc!ore de catafunya"y fa antropo!ogia catalana. 
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explora�_;:ao de terras longinquas e exoticas. Sao duas oticas que encontram 
guarida em duas disciplinas distintas, pelo menos em urn determinado mo
menta da constru�_;:ao da antropologia moderna, momenta este que talvez 
pudessemos data-lo, sem maior rigor, nas duas primeiras decadas deste se
culo. Mas se agora invoco essa questao e para relaciona-la com a historia 
bern mais recente de dois conceitos aparentados,  a rigor, tambem eles urn 
binomio, a saber: colonialismo - colonialismo inferno, que marcam, quase de 
forma emblematica, a historia das rela�_;:oes entre a Europa e a America 
Latina. Sao conceitos bern tipicos, respectivamente do mundo do coloniza
dor e o do colonizado: o primeiro, proprio do mundo europeu; o segundo, 
proprio do mundo latino-americano. 0 exotica, ou simplesmente o dife
rente, que sempre ocupou o horizonte do antropologo, do passado, torna
se bastante relativizado quando o foco da investiga�_;:ao come�_;:a a apreender 
nao mais exclusivamente tal ou qual etnia para estudo intensivo de carater 
monografico - as famosas etnografias classicas, as quais, diga-se a proposito, 
tanto deve nossa disciplina -, senao tambem seu entorno, seja ele a sociedade 
colonial, seja a sociedade nacional, praticante - a seu turno - de urn certo 
colonialismo interno - como bern se observa nas sociedades latino-ameri
canas. 5 E assim que o colonialismo, como conceito abrangente, passa a enfati
zar o relacionamento sistematico entre o colonizador e o colonizado, am
pliando, desse modo, 0 foco de investiga�_;:ao nao mais circunscrito as etnias 
colonizadas, mas voltado agora para uma realidade mais inclusiva, que se 
poderia denominar, por exemplo, "situa�_;:ao colonial" - para ficarmos com 
esse utilissimo conceito formulado nos anos 1950 por George Balandier.6 

5 A genealogia do conceito de "colonialismo interno" pode ser trac;ada, talvez, a partir 

de autores como Gunnar M yrdal e C. Wright Mills, alcanc;ando sua formulac;ao latina

americana mais consistente com Pablo Casanova, em seu artigo de 1 963, "Sociedad 

plural, colonialismo interno y desarrollo" (America Latina, ario 6, n° 3) ou em seu livro 

Sociologia de Ia explotacion, no Capitulo "El colonialismo intern a". Rodolfo Stavenhagen, 

com "Siete tesis equivocadas sabre America Latina" (Politica Independiente, n° 1, maio 

de 1 965) acrescenta considerac;oes interessantes a teoria dualista de J. Lambert, mos

trando a necessidade de critid.-la do ponto de vista do colonialismo interno. Inspirado 

nesses autores, tive a oportunidade de tratar o problema em meu ''A noc;ao de 'colo

nialismo intern a' na etnologia", reeditado como o Capitulo 6 de meu livro A sociologia 
do Brasil indigena. 

6 C£ G. Balandier, Sociologie actuelle.de !'Afrique Noire. 
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A agregac,:ao do adj etivo "interno" a noc,:ao de colonialismo cria, a 
rigor, urn novo conceito, uma vez que se retem, por urn lado, parte das 
caracterfsticas das relac,:oes coloniais, como as de dominac,:ao polftica e de 
explorac,:ao econ6mica do colonizador sobre a populac,:ao colonizada; por 
outro, acrescenta uma dimensao inteiramente nova. Essa dimensao envol
ve o que se poderia denominar urn novo "sujeito epistemico". E se esti
vessemos interessados em discernir alguma coisa parecida com uma "ca
tegoria teorica" como caracterfstica da antropologia latina-americana, aquila 
que vai se impor com mais vigor e precisamente a dimensao do sujeito 
cognoscitivo. Nao mais urn estrangeiro, alguem que observe de urn ponto 
de vista - ou horizonte - constituido no exterior, porem, agora, urn 
membra de uma sociedade colonizada em sua origem - depois trans
formada em uma nova nac,:ao -, urn observador eticamente contrafeito 
de urn processo de colonizac,:ao dos povos aborigenes situados no interior 
dessa mesma nac,:ao. Portanto, do ponto de vista desse observador interno 
de uma sociedade que reproduz mecanismos de dominac,:ao e de explora
c,:ao herdados historicamente, o que subsiste nao podera ser apenas o des
locamento de urn conceito metropolitano - e colonial -, sem repercus
soes na propria constituic,:ao desse ponto de vista. Tratar-se-ia, antes, de 
urn ponto de vista diferente, significativamente reformulado, no qual a 
inserc,:ao do observador - isto e, do antropologo como cidadao de urn 
pais fracionado em diferentes etnias - acaba por ocupar urn lugar como 
profissional da disciplina na etnia dominante, cujo desconforto etico so e 
diluido se passar a atuar - seja na academia, sej a fora dela - como 
interprete e defensor daquelas minorias etnicas. 

A IDEOLOGIA INDIGENISTA E A "CONSTRU<;AO DA NA<;AO" 

Diante dessa nova realidade na qual se insere o antropologo e, com ele, 
a propria disciplina, 0 que passa a se impor a reflexao e, precisamente, 0 

movimento que o conceito faz em seu deslocamento da Europa para a 
America Latina. Diziamos que o papel do antropologo, como cientista e 
cidadao, passa a ter urn valor agregado no exerdcio de sua profissao, legitima
dor de seu desempenho visto como uma totalidade. Equivale a dizer que a 
pratica de sua profissao passa a incorporar uma pratica politica, quando 
nao em seu comportamento, certamente em sua reflexao teorica. Isso de 
nenhum modo significa banalizar a disciplina mediante uma sorte de ati-
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vismo politico, primario e dogmatico. Nesse sentido, so o domfnio dili
gente da disciplina pode evitar tal amea<;a. Ainda assim, nunca sera por 
temor dessa amea<;a que o antrop6logo latino-americano abrira mao de 
realizar sua cidadania e sua profissao, concebidas ambas como as duas 
faces de uma mesma moeda. Pelo menos a hist6ria da disciplina ja de
monstrou isso no estudo que tern feito das rela<;oes interetnicas. Muito se 
poderia dizer a esse respeito, mas temos que nos cingir a questao espedfica 
que desejamos abordar: o que haveria de realmente novo nesse suj eito 
epis temico? Parece-me que, a diferen<;a do antrop6logo europeu, na 
America Latina o profissional tern urn outro compromisso, igualmente 
etico, ainda que nem sempre transparente para si mesmo ou para sua co
munidade de pares :  sua participa<;ao na empreitada dvica da constru<;ao 
da na<;ao, ou nation building. Mariza Peirano, ao que me consta, foi a primei
ra antrop6loga a avaliar o lugar do tema no desenvolvimento da antropo
logia no BrasiP Embora a participa<;ao na constru<;ao da na<;ao nao seja 
monop6lio do antrop6logo latino-americano - e Peirano mostra isso -,8 
entendo que, na America Latina, essa participa<;ao assume contornos bas
tante espedficos. Refiro-me a especificidade de uma pratica antropol6gi
ca, bern como a seu horizonte te6rico, identificaveis em varios pafses lati
no-americanos como indigenismo. E e sobre esse indigenismo que restringi
rei as considera<;oes a seguir. 

Diria que o indigenismo como ideologia, em que pesem seus muitos 
equfvocos, esteve presente no exerdcio da disciplina praticamente em to
dos os pafses latino-americanos possuidores de ponderaveis popula<;oes 
indfgenas. 0 Mexico, a Guatemala e os pafses andinos da America do Sui 
sempre tiveram como tema - e objeto - primordial das investiga<;6es 
antropol6gicas a presen<;a de popula<;oes indfgenas em seu territ6rio. 0 
Brasil, ainda que detentor de uma popula<;ao indfgena demograficamente 

7 Em sua tese doutoral, "The anthropology of anthropology: The brazilian case", de

fendida na Universidade de Harvard, em 1 9 8 1 ,  Mariza Peirano mostra a ideia de nation 
building como vetor importante na construc;ao da antropologia brasileira moderna. 

8 Sabre a presenc;a da ideologia da "construc;ao da nac;ao" tambem nas nac;oes euro

peias, Peirano adverte tratar-se de "urn parimetro e sintoma importante para a carac

terizac;ao das ciencias sociais onde quer que elas surjam" 
C£ M. Peirano, Uma antropologia no plural.· Tr€s experiencias contempordneas, p. 237. 
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pouco expressiva, conseguiu construir urn indigenismo extremamente forte, 
capaz de contaminar todas as pesquisas de etnologia desde que a disciplina 
logrou consolidar-se no pais , a partir dos anos 1 930. Curt Nimuendaju, 
nosso "personagem conceitual" por excelencia - para usarmos, aqui, 
essa rica no<;ao deleuziana -, ilustra urn claro comprometimento do pes
quisador com a defesa dos indios. Todavia, essa contamina<;ao ideol6gica 
deu-se na maioria dos paises latino-americanos, em grau variavel, ja que o 
indigenismo te6rico e pratico jamais deixou de apresentar suas particulari
dades regionais. Contudo, o que conta em nosso argumento e a politiza
<;ao sistematica do antrop6logo nos termos da ampla e generalizada ideo
logia indigenista, nao obstante a riqueza de matizes a singularizar sua ado
<;ao nos diferentes paises do continente. 

Penso nao ser necessaria descrever essa ideologia indigenista, mesmo 
que nos limitassemos a seu nucleo, mas apenas defini-la grosso modo como 
urn pensamento e uma a<;ao pautados por urn compromisso com a causa 
indigena - o que nao exclui os pr6prios erros de interpreta<;ao dessa 
mesma causa . . .  Entretanto, tal defini<;ao acarreta urn segundo problema, 
com seu inevitavel corolario: como interpretar essa causa indigena? Tratar
se-ia de dar ouvidos aos povos indigenas, concedendo-lhes - por inter
media de suas lideran<;as - voz ativa na elabora<;ao da politica indigenista? 
Ou de ouvir, em primeiro lugar ou exclusivamente, os interesses do Esta
do que, nos paises latino-americanos, nunca se configura como multietnico? 
Em outro lugar9 tive a oportunidade de apontar para aquilo que chamo 
de "crise do indigenismo oficial", expressando com isso o atual div6rcio 
entre as lideran<;as indigenas, cada vez mais conscientes dos direitos de 
seus povos, e o Estado, autor e gerenciador da politica indigenista, tradi
cionalmente impermeavel as reivindica<;oes dessas lideran<;as. Em vista dis so, 
tem-se observado atualmente, no Brasil por exemplo, uma separa<;ao niti
da entre o indigenismo oficial e urn indigenismo "alternativo", elaborado 
ainda que superficialmente por algumas organiza<;oes nao-governamentais 
- as ONGs -, mas que, eventualmente, pode convergir em alguns pon
tos com a propria Funai, quando esta, excepcionalmente, e dirigida por 
uma administra<;ao mais esclarecida . . .  Como uma terceira perspectiva a 

9 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, A crise do indigenismo, especialmente pp. 56-58 .  
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considerar - frente as perspectivas da Funai e das ONGs - esta, natu
ralmente, a que se observa nas tentativas de formulac;ao de uma politica 
indigena propriamente dita criada no seio do movimento indfgena e elabo
rada em seus diferentes congressos e assembleias indfgenas. Porem, inde
pendentemente das caracterfsticas observaveis nos diferentes paises da Ame
rica Latina, penso que e importante registrar a forte atuac;ao da ideologia 
indigenista, cujas diferentes gradac;oes nao sao suficientes para obscurecer 
sua presenc;a na pritica da disciplina em nossos pafses. Embora caiba re
conhecer aqui a diferenc;a entre politica indfgena - dos indios - e politi
ca indigenista - do Estado -, o que estou chamando de indigenismo 
representa uma ideia mais ampla, ativada sempre que se manifesta entre os 
antrop6logos o compromisso com o destino dos povos indigenas. 

A "FRiq:.Ao INTERETNICA" E o  "ETNODESENVOLVIMENTo" 

Ao enfatizar o indigenismo como formador de uma perspectiva ex
tremamente importante na construc;ao da antropologia nos paises latino
americanos, nao estou reduzindo a disciplina a urn exercicio te6rico ou 
pritico voltado exclusivamente para as populac;oes indigenas. A antropo
logia moderna em nossos paises inclina-se hoje - e muitas vezes de for
ma bastante original - sabre a propria sociedade a que pertence o antro
p6logo, portanto, sabre a sociedade nacional. Para penetrar nesse outro 
tipo de fazer antropol6gico, estarfamos nos desviando urn pouco de nos
so tema. Contudo, gostaria de destacar ainda que vejo nos estudos indige
nas - aos quais a antropologia, sob a denominac;ao de etnologia, devo
tou em nossos paises, ou na maior parte deles ,  seu exercicio mais intenso 
para a formac;ao da disciplina - o marcador de uma especificidade que, 
acredito, nao se observa tao claramente nos estudos dedicados a socieda
de nacional, sej a  em seus segmentos rurais, sej a nos urbanos. De certa 
maneira - salvo melhor jufzo - esse tipo de antropologia pouco se 
diferencia daquilo que se observa em outras latitudes, inclusive nas antro
pologias centrais, ainda que a pretensao a universalidade destas ultimas 
sempre pode distingui-las das antropologias perifericas, como ja aludi . 

Dito isso, gostaria de mencionar pelo menos dois conceitos elabora
dos no interior da comunidade de profissionais latino-americanos da dis
ciplina e que bern exprimem aquele deslocamento conceitual. Refiro-me 
aos conceitos de "fricc;ao interetnica" e de "etnodesenvolvimento". Como 
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procurarei mostrar, esses conceitos sao solidarios da no<;:ao de colonialis
mo e, conseqi.ientemente, da no<;:ao de colonialismo interno. Cabe esclare
cer, nao obstante, que esse ultimo conceito nao tern limitada sua aplica<;:ao 
apenas as etnias indfgenas, uma vez que tambem pode ser considerado 
como elucidativo de muitas das investiga<;:oes sobre a sociedade rural, em 
sua fei<;:ao camponesa, como mostram, por exemplo, os estudos levados 
a cabo pela equipe de antrop6logos do Programa de P6s-gradua<;:ao em 
Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, a partir de 1 968, sobre as regioes Nordeste e Centro-Oeste do 
Brasil, ou as investiga<;:oes que tiveram lugar na Universidade de Brasflia, 
depois de 1 972, com a cria<;:ao de urn Programa equivalente, para ficar
mos com dois boos exemplos ilustrativos do alcance desse conceito e de 
sua fecundidade no exerdcio da pesquisa. 

Comecemos pelo conceito de fric<;:ao interetnica. Esse conceito - que 
tive oportunidade de propor em 1 962, quando elaborei o projeto "Estu
do de areas de fric<;:ao interetnica do Brasil", 1 0  para o entao Centro Latino
Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais ,  6rgao associado a Unesco e 
com sede no Rio de Janeiro - teve sua origem em uma reflexao sobre a 
no<;:ao de "situa<;:ao colonial", a que ja me referi, na forma como foi de
senvolvida por Balandier. Escrevi entao: 

Chamamos "frics:ao interetnica" o contato entre grupos tribais e segmentos 
da sociedade brasileira, caracterizado por seus aspectos competitivos e, no mais 
das vezes, cotiflituais, assumindo esse contato propors:oes "totais", isto e, 
envolvendo toda a conduta tribal e nao-tribal que passa a ser moldada pela 
situariio de fricriio interitnica. 

Urn numero razoavel de publica<;:oes - entre livros ,  artigos ,  dis serta
<;:oes e teses - valeu-se desse conceito, revelando sua utilidade, quer no 
Brasil, quer em outros pafses latino-americanos. 1 1  A formula<;:ao do con-

1 0 Em America Latina, pp. 85-90. 0 conceito de fricc;ao interetnica, por sua vez, guarda 

urn grande parentesco com o de "regioes de refugio", desenvolvido por Gonzalo 

Aguirre Beltran, especialmente em seu livro Regiones de refugio. 

1 1  Alem de cerca de uma dezena de teses e de livros escritos no Brasil, orientados pelo 

conceito de .fricriio interitnica - ou pelo de identidade etnica que !he e correlato -, cabe 

mencionar a repercussao do conceito em pafses como Mexico e Argentina, como 
indicam, por exemplo - e que eu tenha conhecimento -, o ensaio de Guillermo 

46 



0 movimento dos conceitos na antropologia 

ceito significava, em primeiro lugar, uma atitude crftica frente a aborda
gens correntes na epoca no Brasil, como aquelas que focalizavam os pro
cesses de "acultura<_;:ao" ou de "mudan<;a social", inspirados, respectiva
mente, nas teorias funcionalistas norte-americanas ou britanicas. Em se
gundo lugar, significava urn deslocamento do foco das rela<;6es de equili
bria e das representa<;6es de consenso para as rela<;6es de conflito e para 
as representa<;6es de dissenso. Em terceiro lugar, ainda que de maneira 
incompleta, propunha que se observasse mais sistematicamente a socieda
de nacional em sua intera<;ao com as etnias indfgenas, como elemento de 
determina<;ao da dinamica do contato interetnico. Com isso, apropriavamo
nos  da no<;iio de s itua<;iio colonial, apresentada por Balandier ,  para 
transforma-la em conceito adequado para desvendar a realidade das rela
<;6es entre indios e alienfgenas, que se mostraria especialmente fecundo 
para dar conta de situa<;6es de contato entre segmentos nacionais e grupos 
tribais existentes em territ6rio brasileiro, com possibilidade de ser util quando 
aplicado em outras regi6es da America Latina. 

Ja com rela<;ao ao conceito de etnodesenvolvimento - formulado de 
maneira bastante consistente por Rodolfo Stavenhagen, em sequencia da 
"Reunion de Expertos sobre Etnodesarrolo y Etnocidio en America La
tina" promovida pela Unesco e pela Flacso, em San Jose de Costa Rica, 
em dezembro de 1 98 1  - cabe destacar que esse conceito nao era apenas 
urn desdobramento do conceito de desenvolvimento, corrente na literatu
ra economica e politica produzida na Europa e nas Americas, mas quase 
urn contra-conceito, uma vez que implicava uma crftica substantiva as teo
rias desenvolvimentistas, bastante em voga nos pafses de nosso hemisferio. 
Com esse conceito, propunha-se uma natureza de desenvolvimento "al
ternative", que respeitasse OS interesses dos povos OU das popula<;oes etni
cas, alvo dos chamados "programas de desenvolvimento". Stavenhagen 
apresenta urn elenco de seis consideranda para justificar a ado<;iio do concei
to como instrumento capaz de atender a especificidade dos povos do 
Terceiro Mundo diante da questao do progresso e da modernizas:ao: 

Bonfil Batalla, "La teoria del control culmral en el estudio de procesos etnicos"; a 

monografia de Miguel A. Bartolome e Alicia M. Barrabas, "La resistencia Maya: 

Relaciones inter-etnicas en el oriente de Ia Peninsula de Yucatan"; ou o conjunto de 

ensaios intitulado Procesos de con/acto interitnico, de M. R. Catullo et alii. 
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1 .  que as estrategias de desenvolvimento sejam destinadas prioritariamente 
ao atendimento das necessidades bisicas da populas:ao e para a melhoria 
de seu padrao de vida, e nao a reprodus:ao dos padroes de consumo das 
nas:oes industrializadas, propugnados, exclusivamente, pelo crescimento 
economico; 
2 .  que a visao seja end6gena, orientada assim para as necessidades do pais 
mais do que para o sistema internacional; 
3. que nao se rejeite a priori as tradis:oes culturais ,  mas que se procure 
aproveita-las; 
4. que se respeite o ponto de vis ta ecol6gico; 
5 .  que seja auto-sustentavel, respeitando, sempre que possivel, os recursos 
locais, sejam eles naturais, tecnicos ou humanos; 
6 .  que sej a urn desenvolvimento participante, jamais tecnocratico, abrindo
se a participas:ao das populas:oes em todas as etapas de planejamento, 
execus:ao e avalias:ao. 1 2  

Em minha leitura do texto de Stavenhagen, entre os varios comenta
rios que poderiam ser feitos , gostaria de destacar apenas o que se refere a 
urn aspecto do conceito de etnodesenvolvimento, que, embora nao expli
cito, parece-me constituir urn de seus pontos mais s6lidos: refiro-me a 
questao etica. Em outras oportunidades, 1 3  pude elaborar essa questao de 
modo mais extenso; uma elaboras:ao a qual nao e necessaria retornar por 
ser dispensavel a argumentas:ao a seguir. Diria, entretanto, que a eticidade 
implicita no conceito de etnodesenvolvimento reporta-se especificamente 
ao sexto considerandum, que enfatiza o carater participante das populas:oes 
alva de programas de desenvolvimento. Isso porque entendo essa partici
pas:ao como condis:ao minima para a manifestas:ao de uma "comunidade 
de comunicas:ao e de argumentas:ao", 14 criada no processo de "planeja-

1 2  Cf. Rodolfo Stavenhagen, "Etnodesenvolvimento: Uma dimensao ignorada n o  pen

samento desenvolvimentista", pp. 1 1 -44. 

1 3  Cf. R .  Cardoso d e  Oliveira, " 0  saber, a etica e a ac;ao social", e m  Manuscrito: &vista 
Internacional de Filosofia, pp. 7-22; e "Practicas interetnicas y moralidad: Por un 

indigenismo (auto)critico", pp. 9-25. Esses artigos foram inseridos no volume Ensaios 
antropologicos sobre moral e etica, Capitulos 1 e 2. 

1 4  Cf.  Karl-Otto Ape!, "La comunidad de comunicaci6n como presupuesto trascendental 
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mento, execU<;ao e avalia<;ao" destacado por Stavenhagen. Tal comunida
de asseguraria a possibilidade das rela<;oes interetnicas serem efetivadas 
em termos simetricos, ao menos no que diz respeito aos processos deci
s6rios de planejamento, execu<;ao e avalia<;ao, e no nivel das lideran<;as 
locai s ,  portanto etnicas ,  em dialogo com tecnicos e adminis tradores 
alienfgenas. Essas rela<;oes simetricas, e por isso mais democr:iticas, redun
dariam na substitui<;ao gradativa do "informante nativo" pela figura do 
interlocutor, igualmente nativo. Se bern que uma tal comunidade de argu
menta<;ao nao seja de tao f:icil realiza<;ao concreta - mesmo quando en
volve pares ,  a exemplo das comunidades de cientistas, como ensina o 
proprio Apel; 15 s6 o fato de te-la como alvo j a  imprimiria a indispensavel 
moralidade aos programas de etnodesenvolvimento, sempre que envol
vessem qualquer a<;ao externa em sua promo<;ao. 

CoNcLusAo 

Essas considera<;6es conduzem a uma breve conclusao. Em lugar de 
nos preocuparmos com eventuais categorias te6ricas que poderiam ter 
sido elaboradas pelas antropologias praticadas na America Latina, os con
ceitos que examinamos nao sao mais do que categorias sociol6gicas e hist6-
ricas que nao devem sinalizar nada mais do que a fixa<;ao de urn lbdco da 
disciplina, pouco afetando sua sintaxe - se assim posso expressar-me, valen
do-me de urn parametro lingiifstico -, sintaxe essa responsavel pela grama
ticalidade de sua matriz disciplinar. Tal gramaticalidade - para continuar re
correndo a met:iforas lingiifsticas - asseguraria a pretensao da disciplina a 
universalidade, isto e, viabilizando sua produ<;ao e consumo em nfvel pla
netaria, merce de conceitos tais como estrutura, cultura,Junrao etc. , verdadei
ros conceitos eminentes da disciplina - para valermo-nos, aqui, de uma 
feliz expressao durkheimiana; porem, a rigor, eles sao mais universalizaveis 
do que universais, posto que sua significa<;ao, ou carga semantica, dependeria 
do sistema conceitual ou do paradigma em que estivessem inseridos ; 1 6  

de la s  ciencias sociales" e "El  a priori de Ia comunidad de comunicaci6n y los 

fundameentos de Ia etica", ambos em La traniformacion de Ia .filosofia, tomo II. 

1 5  C £  nota 1 4  deste Capitulo. 

1 6  Como o s  termos estrutura e funrao, o u  outros que poderfamos acrescentar, recobrem 

conceitos diferentes, is to e, no estruturalismo frances estrutura e funrao significam algo 
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conceitos esses que cumpririam, de certa forma, o papel de "categorias 
do entendimento sociol6gico", responsaveis por aquilo que o mesmo 
Durkheim chamava de "ossatura da inteligencia"; ou, com suas pr6prias 
palavras, "elles [as categorias] son! comme l'ossature de /'intelligence " - confor
me escreveu em seu celebrado livro Les formes e/ementaires de Ia vie religieuse. 
Em que pese o sabor kantiano e anacronico desta formula<;ao, ela nos 
ajuda a distinguir ordens distintas de conceitos: distingo aqui, para efeito 
das presentes considera<;6es, o "conceito eminente" ou categoria te6rica, 
do conceito heudstico, carregado de historicidade e instrumento da inves
tiga<;ao empirica. Poder-se-ia dizer, assim, que os conceitos de que trata
mos aqui sao sempre deste segundo tipo, dai porque evitarmos chama-los 
de categorias. Nao obstante, sao novos conceitos gerados para desempe
nhar urn papel estrategico no fazer da disciplina e no trato de novas ques
t6es te6ricas que surgiram na pratica da disciplina na America Latina. Mas 
aqui cabe uma reflexao sobre a persistencia do poder - ou da hegemonia 
- das antropologias centrais, pois ha de se admitir que a dinamica da 
antropologia moderna tende a conferir, hoj e em dia, a urn tal status "me
tropolitano" - retomemos o problema -, urn significado exclusiva
mente hist6rico, bern mais do que uma indiscutivel realidade. A grande 
expansao da disciplina nas diversas latitudes do planeta - por for<;a, e 
verdade, da funs:ao pedag6gica dessas mesmas antropologias centrais -
praticamente esta levando a antropologia a urn processo de "descentrali
za<;ao", ou "desmetropoliza<;ao", face a sua crescente moderniza<;ao e atua-

bern diferente do que os mesmos termos significam no estrutural-funcionalismo anglo

saxao, do mesmo modo que cultura nessa mesma tradi�ao tern urn conteudo semanti

co diferente se a confrontarmos com o paradigma hermeneutico, no qual os termos 

alemaes !Vtltur e Bildung expressam, respectivamente, e com bastante felicidade, essas 

diferen�as - cf. R. Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropoltigico, Capitulo 5,  "0 

que e isso que chamamos de antropologia brasileira?". Todavia, pensados esses con

ceitos no interior de paradigmas constituintes da matriz disciplinar da moderna antro

pologia social, podemos avaliar a possibilidade de eles serem mutuamente traduziveis. 

A meu ver, estabelecida a 16gica dessa tradu�ao, teriamos satisfeita uma condi�ao 

minima para se poder falar de uma antropologia planetaria. Relativamente a questao 

da caracteriza�ao da antropologia que fazemos no Brasil com o recurso desses 

megaconceitos expressivos que sao da matriz disciplinar, cf. o Capitulo 6 deste volu

me. 
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liza<;ao em varios pafses  da America Latina. Aqueles centros de onde sur
giram as primeiras tentativas de constru<;ao da antropologia - ou de sua 
inven<;ao nos finais do s eculo passado - nao detem mais 0 monopolio 
da disciplina e, muitas vezes ,  insinuam certa rigidez em suas posturas teo
ricas que o contato com as antropologias perifericas so pode ajudar a 
superar! Isso significa que o mundo academico e cientifico reduziu-se bas
tante, estando metropoles e periferias - prefiro usar ambas no plural _ 

cada vez mais proximas. E isso corrobora afirma<;6es, que tenho feito em 
diferentes ocasi6es, de que as chamadas antropologias perifericas nao de
vern ser entendidas como produtoras de resultados menos confiaveis . . .  

Mas qual o verdadeiro lugar que uma antropologia periferica, como a 
que fazemos na America Latina, ocupa no interior de uma matriz discipli
nar, ou, em outras palavras ,  em uma disciplina que possa ser validada em 
nfvel planetaria? Independente de classificar as antropologias que temos 
desenvolvido entre nos com 0 adj etivo de "perifericas" tal nao exclui que 
tanto essas como as centrais nao vivam a tensao entre paradigmas, uma tensao 
inerente a dinamica da matriz disciplinar. Como dissemos no inicio dessas 
considera<;6es, se nao for pela pretensao a universalidade, tra<;o marcante das 
antropologias centrais ,  sera pelo cariter particularizador das antropologias 
perifericas - ate mesmo daquelas situadas na Europa - e para cuja apre
ensao a no<;ao de estilo parece-me muito uti!. Nao penso ser necessaria 
desenvolver amplamente aqui o que entendo por uma estilistica da antro
pologia. Pude faze-lo em outra ocasiao. 1 7  Todavia, diria apenas que a no
<;ao de estilo remete a uma individua<;ao ou especificidade da disciplina 
quando esta se singulariza em outros espa<;os. No caso do Brasil e do 
Mexico, como se tentou mostrar, os conceitos de colonialismo interno, de 
fric<;ao interetnica e de etnodesenvolvimento, cada urn de per se, apontam 
a dimensao politica das rela<;6es interetnicas, 0 que significa dizer que mesmo 
que os estudos etnicos objetivem a compreensao ou a explica<;ao de tal ou 

1 7  E m  outubro de 1 990, tive a oportunidade de organizar urn seminario ·sobre "Estilos 

de antropologia", na Universidade Estadual de Campinas - Unicamp, durante o qual 

procurei colocar algumas ideias que contribuissem para o encaminhamento da ques

tao, mediante a apresentao;:ao de urn texto que chamei "N otas sobre urn a estilistica da 

antropologia". 0 con junto de trabalhos do Semimirio foi publicado em Estzlos de An
tropologia (Roberto Cardoso de Oliveira e Guilhermo R. Ruben, eds.) . 
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qual povo indigena, e o contexto nacional envolvente que se imp6e com 
muita for<;a no horizonte da disciplina e, por via de conseqiiencia, na cons
tru<;ao do ponto de vista do pesquisador. A preocupa<;ao, explicita ou nao, 
desse antrop6logo esta, por isso mesmo, permanentemente voltada para 
o lugar que ocupa, de onde fala, para as responsabilidades eticas de sua 
cidadania, particularmente quando investiga povos e culturas indigenas si
tuados em seu pais. Talvez esteja aqui, na imposi<;ao quase compulsiva 
dessa dimensao politica, a peculiaridade de urn dos estilos mais marcantes 
da antropologia na America Latina. 
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Capitulo 3 

A ANTROPOLOGIA E A "CRISE" 
DOS MODELOS EXPLICATIVOS 

0 tema que estou me propondo a examinar aqui - em decorrencia 
da tematica deste Seminario1 - embora nie parec;:a oportuno, dada a 
atualidade dos problemas que gera, e, em si mesmo, equivocado devido 
ao carater polissemico do termo "crise". Por essa razao, comec;:aria mi
nhas considerac;:oes sobre o conceito de crise, pelo menos na forma pela 
qual tern sido utilizado na antropologia. Posteriormente, procurarei dis tin
guir "modelo explicativo" - que estou entendendo aqui como equivalen
te a paradigma - de teoria. Finalmente concluirei por uma tentativa de 
avaliac;:ao da vocac;:ao explicativa de alguns paradigmas constitutivos de nos sa 
disciplina frente ao carater compreensivo inerente ao proprio metier do antro
p6logo. Minha expectativa e de que possamos, juntos, aprofundar o exa
me do tema que me foi proposto, uma vez que as ideias que apresentarei 
nao devem ser tomadas senao como pontos de referencia capazes de 
orientar o debate, porem jamais limita-lo. 

* 

A noc;:ao de crise passou a participar do horizonte das ciencias sociais 
- e nao apenas da antropologia - nessas ultimas decadas, a partir do 
celebrado livro de Thomas Kuhn, A estrutura das revolufiies cientfjicas, cuja 
primeira edic;:ao remonta ao inicio dos anos 1 960. Tratava-se entao de 
uma crise de paradigmas, em que, na visao de Kuhn, a hist6ria das ciencias 

Conferencia realizada na Universidade Federal do Parana, em Curitiba, em 1 9  de no

vembro de 1 993, no ambito do Seminario "Ciencia e Sociedade: A Crise dos Mode

los". Poi publicada na revista USP Estudos Avanfados (vol. 9 ,  n2 25, 1 995,  pp. 2 1 3-228) 

e, em uma versiio castelhana modificada, foi destinada ao Seminario "La Antropologia 

Latinoamericana y Ia Crisis de los Modelos Explicativos", realizado em Bogota, em 

1 995, como conferencia de abertura, e posteriormente publicada em Manguare: &vista 
del Departamento de Antropologia da Universidad Nacional de Colombia (n01 1 1 - 1 2, 1 996, pp. 

09-23) , com o titulo "La antropologia latinoamericana y Ia 'crisis' de los modelos 

explicativos: Paradigmas y teorias". 

53 



Roberto Cardoso de Oliveira 

paradigm:iticas - isto e, das hard sciences - constituia-se de uma sucessao 
de crises somente superadas pela substituic,:ao do paradigma, vigente na 
ciencia normal, por urn novo paradigma que seria o resultado de uma 
especie de revoluc,:ao cientifica. Muito se escreveu em decorrencia da posi
c,:ao desse historiador da ciencia, originalmente fisico, que, a rigor, procura
va renovar a hist6ria da ciencia trazendo ao debate argumentos ate mes
mo de forte apelo sociol6gico - como o do paradigma assentar-se em 
comunidades de profissionais, ideia, alias, j :i  antecipada por seu compatri
ota Charles Pierce, h:i pelo menos urn seculo. 

Nao vejo necessidade de evocar aqui todos os elementos que consti
tuem o conceito kuhniano de crise e de paradigma, uma vez que sao bas
tame conhecidos de todos n6s, senao apenas associ:i-los para qualificar 
urn tipo de crise que poderiamos chamar crise epistemica - e que, com 
relac,:ao a sua aplicac,:ao as ciencias sociais ,  pelo menos dais livros que eu 
gostaria de assinalar possuem especial importancia para ilustrar o nivel a 
que chegou o debate em torno de suas ideias: trata-se do volume Paradigms 
& revolutions: Applications and appraisals of Thomas Kuhn s philosop� of science, 
de 1 980, no qual v:irios autores discutem a utilizac,:ao da abordagem kuhniana 
nas ciencias sociais e nas humanidades; e o pequeno livro de Barry Barnes, 
T. S. Kuhn and social sciences, de 1 982, por meio do qual o autor realiza uma 
avaliac,:ao dos conceitos de paradigma e de ciencia normal, a par de mos
trar seus possiveis desenvolvimentos no campo das ciencias sociais. 

Porem a antropologia, como disciplina autonoma, j:i com alguma an
terioridade preocupava-se com a ideia de uma eventual crise que, segundo 
alguns membros da comunidade de antrop6logos, avizinhava-se diante do 
previsivel desaparecimento de seu objeto de estudo. Seria legitima essa preo
cupac,:ao, ou sequer cabia lev:i-la a serio? Claude Levi-Strauss soube lev:i-la a 
serio para, entao, exorciz:i-la. Todos se lembram bern de seu artigo, publica
do originalmente no Courrier de /'Unesco, em novembro de 1 96 1 ,  e traduzi
do logo no ana seguinte para a Revista de Antropologia (val. 1 0, nm. 1 -2, 1 962) ,  
sob o titulo de  ''A crise moderna da  antropologia". Nesse curta mas interes
sante artigo, Levi-Strauss procura mostrar que em nenhuma hip6tese o cres
cente processo de depopulac,:ao das etnias indigenas do planeta, ou mesmo 
a incorporac,:ao dos povos ditos primitivos em grandes civilizac,:oes -
sobretudo a civilizac,:ao europeia -, podem por em risco o futuro da 
disciplina, uma vez que ela nao se define por seu objeto concreto - no 

54 



A antropologia e a ''crise" dos modelos explicativos 

caso, as sociedades aborigenes -, mas pelo olhar que deita sabre a ques
tao da diferenfa. Questao essa sempre presente onde quer que identidades 
etnicas se defrontem. Levi-Strauss conclui seu artigo dizendo que 

enquanto as maneiras de ser ou de agir de certos homens forem problemas 
para outros homens, havera Iugar para uma reflexao sobre essas diferen<;:as, 
que, de forma sempre renovada, continuani a ser o dominio da antropolo
gia.2 

Ou, como diria Merleau-Ponty fazendo eco ao pensamento de Levi
Strauss: 

A etnologia nao e uma especialidade definida por urn objeto particular, as 
sociedades "primitivas"; e uma maneira de pensar, aquela que se impoe quan
do 0 objeto e [o] "outro", e exige que n6s nos transformemos. 3  

0 argumento elaborado par Levi-Strauss serve para convencer-nos -
assim imagino - de que pelo menos o propalado desaparecimento daqueles 
que tern sido o foco privilegiado da pesquisa antropol6gica - os povos 
aborigenes - nao pode ser responsive! par urn eventual desaparecimen
to da disciplina par falta de objeto . . .  Contudo, a maior importincia do 
argumento esta na transposis;ao do problema do plano dos oijetos concretos 
ao plano das modalidades de conhecimento de qualquer objeto empiricamente 
observavel. Passa-se, assim, ao plano epistemol6gico - locus , alias, onde 
se travam atualmente as polemicas mais interessantes e, certamente, mais pro
veitosas para o proprio desenvolvimento de nossa disciplina. Gostaria, aqui, 
de circunscrever a problematica da crise da antropologia, ou de como ela 
e percebida nas comunidades de profissionais da disciplina, nao mais nos 
centros metropolitanos - onde a antropologia teve a sua origem e se disse
minou para a periferia -, mas para pafses onde foi obrigada a adaptar-se 
a novas condis;oes de existencia, tais como a precariedade institucional 
falta de bibliotecas, ausencia de tradis;ao universitaria, limitas;ao ors;amen-

2 Claude Levi-Strauss, "A crise mode rna da antropologia", &vista de Antropologia , op. 

cit, p. 26. 

3 Maurice Merleau-Ponty, "De Mauss d Claude Uvi-Strauss" ,  in Signes, Gallimard, 1 960, p. 

1 50. 0 artigo entre colchetes e meu e exprime minha interpretac;ao do texto de Merleau

Ponty. 
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taria etc. etc. -, em que pese esses paises terem servido - este e o termo 
- de campo de pesquisa para antrop6logos provenientes daqueles cen
tros. Essa adapta<;ao, a que tenho chamado de "estilo", oferece a reflexao 
algo que considero muito importante para o progresso da disciplina entre 
nos, do Brasil e dos paises congeneres. Trata-se da investiga<;ao compara
da entre antropologias perifericas, de maneira a propiciar o alargamento 
do horizonte da disciplina nas areas nao metropolitanas, gra<;as a apreen
sao de seus diferentes estilos ,  a par de proporcionar a oportunidade de 
urn saudavel interd.mbio entre suas respectivas comunidades de profis
sionais. Limitar-me-ei aqui a mencionar pelo menos urn pais congenere, o 
Mexico, onde a questao da crise nao deixou de ter sua repercussao, e que 
nos servira de par:imetro por meio do qual sempre poderemos elucidar, 
pelo exercicio da compara<;ao, aspectos importantes da antropologia que 
se faz no Brasil e em outros paises da America Latina. 

0 colega Esteban Krotz, antrop6logo da Universidade Aut6noma de 
Yucatan, organizou urn simp6sio na Cidade do Mexico, em 1 990, devota
do a uma reflexao sobre "o conceito de crise na historiografia das ciencias 
antropol6gicas", com cerca de uma dezena de participantes. Cinco apre
sentaram textos que foram finalmente publicados em urn opusculo de 
pouco menos de 50 paginas.4 Todavia, a pequena extensao da colet:inea 
nao desmerece a qualidade dos trabalhos postos a disposi<;ao do leitor, 
que indicam urn conjunto de t6picos que mereceram a aten<;ao dos antro
p6logos mexicanos e que, em sua maioria, nao nos sao estranhos. Vamos 
nos valer aqui de pelo menos uma das contribui<;6es do seminario, preci
samente a de seu organizador, uma vez que nos oferece urn quadro inte
ressante das diferentes percep<;6es da crise no espa<;o ocupado pela disci
plina no Mexico. Com seu texto, "Crise da antropologia e dos antrop6lo
gos", Krotz procura estabelecer, portanto, uma distin<;ao entre os diferen
tes sentidos que essa crise pode ter em seu pais. Mostra que varios tipos de 
crise podem ser identificadas no Mexico. Entre os atores intelectuais que 
falam da crise mexicana, distingue, inicialmente, tres que, em sua opiniao, nao 
estariam suficientemente familiarizados com a disciplina para sobre ela se 
manifestarem: sao literatos ,  como Octavio Paz; colegas de outras discipli-

4 Cf. Esteban Krotz (org.), El concepto "crisis" en Ia historiograjia de las ciencias antropologicas. 
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nas, portanto sem forma<;:ao em antropologia; e funcionirios de alguma 
maneira ligados a area de aplica<;:ao da disciplina e que, no Mexico - sabe
mos nos - desempenham papel significative no financiamento do traba
lho antropologico, certamente em escala muito mais avan<;:ada do que ocorre 
nos demais pafses latino-americanos. Com efeito, o Estado ocupa urn 
espa<;:o extraordinariamente amplo na sociedade mexicana e pouca coisa se 
faz sem seu apoio. Hi, ainda, aqueles que possuem maior familiaridade com 
a antropologia, mas cuja posi<;:ao pessoal crftica contamina sua avalia<;:ao da 
disciplina: em regra, sao pessoas envolvidas em seus trabalhos de tese, cuja 
forma<;:ao, nem sempre adequada, gera frustra<;:ao e ansiedade bastante per
turbadora do jufzo crftico. Hi, finalmente, os profissionais da disciplina, 
entre os quais identifica tres tipos de atores ,  cujas avalia<;:6es sobre a antro
pologia devem, a meu ver, ser levadas a serio. Krotz assim os descreve: 

a) quando se esgotam, ap6s intenso esfon;:o, debates sem perspectiva de 
solw;:ao, situac;:ao que leva ao esgotamento os pr6prios antrop6logos (exem
plo: a discussao sobre o campesinato durante os anos 1 970) ;  b) quando se 
sentem desarmados frente a problemas sociais  e culturais relativamente no
vos e/ ou politicamente relevantes (exemplo: os novos movimentos sociais) ; 
c) quando verificam na literatura especializada estrangeira e/ ou em institui
c;:oes nacionais fenomenos que interpretados posteriormente como rupturas 
de gerac;:ao ou como meros modismos, parecem tornar tao profundamente 
obsoletos sucessos cientificos recentes que poem em duvida o potencial da 
disciplina por inteira.5 

0 ponto de vista esbo<;:ado por Krotz - a medida que leva em conta 
os distintos atores sociais que habitam o campo da antropologia, seja em 
seu centro, seja em suas proximidades - permite distinguir igualmente 
uma certa variedade de representa<;:6es dessa mesma crise, ampliando, as
sim, 0 proprio horizonte da analise de urn fen6meno bern mais complexo 
do que poderia parecer inicialmente. Apesar da realidade mexicana ser 
substancialmente diferente da brasileira, ainda que as antropologias que 
vigoram nos dois pafses tenham indiscutfveis similaridades, 0 certo e que 
esse quadro elaborado por Krotz lan<;:a uma boa luz sobre considera<;:6es 
que sempre podemos fazer a proposito da celebrada crise que, para alguns,  

5 Esteban Krotz, "Crise da antropologia e dos antrop6logos", p. 1 1 .  
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sonda a disciplina entre nos. Entretanto, ao reconhecer a importancia da 
distinc;ao feita por Krotz em relac;ao a comunidade mexicana de antrop6-
logos em sua percepc;ao da crise da disciplina, cabe reconhecer igualmente 
que nao fica claro se a crise esta situada em urn eventual esgotamento do 
paradigma, seja ele qual for, ou se estamos frente a uma inadequac;ao ou a 
uma superac;ao de teorias relativas as realidades ou aos problemas investi
gados. Essa e uma questao que gostaria de examinar agora, especificamen
te em relac;ao ao exerdcio da antropologia em nosso pais. 

* 

Tenho para mim que muito do que se diz no Brasil sobre a crise na 
antropologia segue de perto o que Krotz observou no Mexico. Os atores 
intelectuais dividem-se claramente entre os que estariam relativamente fa
miliarizados com a disciplina, sem jamais te-la praticado - entre esses 
estariam colegas de outras disciplinas das ciencias sociais ou das humani
dades ,  interessados pela antropologia -, e aqueles que nela militam pro
fissionalmente. Nao possuo nenhuma evidencia de que esses ultimos te
nham se impressionado com qualquer ameac;a de crise. Se, eventualmente, 
urn ou outro membro da comunidade preocupou-se com a questao, isso 
seria urn caso isolado, mesmo porque aqueles interessados em discutir a 
disciplina em nivel epistemol6gico, isto e, procurando dar conta dos para
digmas que a comp6em - ou que compuseram a antropologia ao longo 
de sua hist6ria -, praticamente tern considerado a noc;ao de crise como 
uma ideia pouco fecunda para a apreensao da disciplina, pelo menos em sua 
atualidade. Situo-me entre esses ultimos - e meus trabalhos, particular
mente os que estao enfeixados em meu livro S obre o pensamento antropo/6-
gico -, sempre procuraram conduzir uma reflexao sobre a disciplina abs
tendo-se de qualquer enfase maior em suas eventuais crises, passadas ou 
presentes, simplesmente - e aqui esta o argumento - porque mesmo as 
turbulencias que a antropologia sofreu em passado recente nao foram de 
molde a contamina-la no nivel epistemico. Para ilustrar sucintamente isso, 
lembraria pelo menos duas crises que tiveram lugar no pais: uma que tocou 
profundamente a comunidade universitaria - refiro-me as conseqiiencias do 
regime autorit:irio no interior do corpo docente de inumeras universidades 
--, e outra especificamente prejudicial a etnologia indigena, a transforma
c;ao da Funai no maior obst:iculo a pesquisa etnografica, dificultando, quan
do nao impedindo, 0 exerdcio do trabalho de campo junto as populac;oes 
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indigenas por ela tuteladas, a muitos jovens etn6logos .  Apesar dis so, nao se 
pode dizer que a antropologia entrou em qualquer tipo de crise disciplinar 
ou metadisciplinar. 

Entendo, portanto, que aquilo que poderiamos chamar crise - volto a 
dizer, no plano epistemol6gico, e nao na estrutura da organiza<;ao do tra
balho cientifico, na qual se incluiriam as crises institucionais - s6 se obser
varia nos termos em que Kuhn a coloca, a saber, quando urn paradigma 
sucede ao outro no processo hist6rico de transforma<;ao da ciencia; ou, 
melhor, das ciencias duras, ou hard sciences. Dispenso-me de urn aprofunda
mento espedfico sobre o pensamento kuhniano a esse respeito, pois suas 
ideias tern sido bastante divulgadas mesmo no meio das soft sciences, como o 
nosso. Diria apenas - e aqui reproduzo ideias que venho repisando ja hi 
algum tempo - que a antropologia moderna esta constituida por urn elenco 
de paradigmas simultaneos, ou, para usar uma expressao de George Stocking 
Jr. ,  trata-se de urn "equilibrio poli-paradigmatico" . 6  Todavia, menos do 
que tomar em conta a antropologia como urn todo, isto e, os seus diferen
tes ramos,  tenho focalizado a antropologia social - ou mesmo cultural, 
em sua acep<;ao moderna -, o que confere as minhas preocupa<;oes urn 
teor bastante diferente daquelas questionadas por esse competente histori
ador da antropologia. Cinjo-me, assim - como tern demonstrado meus 
escritos desde 1 984, quando ministrei a conferencia da XIV Reuniao Bra
sileira de Antropologia -, a procurar equacionar os paradigmas que com
poem, em sua justaposi<;ao e simultaneidade, a "matriz disciplinar" da 
antropologia.7 Voltarei ao tema mais adiante para dar conta de como pen
so hoje essa questao, agora relacionada com a chamada crise da disciplina. 

Neste momento, creio que sera oportuno ilustrarmos com urn born 
exemplo a rela<;ao que tern lugar no interior da disciplina em que paradig
mas e teorias convivem em uma intera<;ao continua. Penso que podemos 
exemplificar essa rela<;ao entre paradigmas e teorias na instancia do paren-

6 Cf. George W. StockingJr., ''Anthropology in crisis? A view from between generations", 

in Crisis in anthropology. View from Spring Hill, 1980, p. 419 .  

7 A conferencia em que a matriz disciplinar da antropologia foi esboc;:ada pela primeira 

vez, intitulei "Tempo e tradic;:ao: Interpretando a antropologia", tendo sido publicada 

no Anudrio AntropoiOgico-84, posteriormente inserida em S obre o Pensamento Antropo16gico. 
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tesco, certamente a mais classica que podemos identificar na antropologia, 
responsavel mesmo pelo amadurecimento da disciplina ao Iongo de todo 
urn seculo. Qualquer professor de antropologia sabe que as teorias de 
parentesco desempenharam historicamente urn papel fundamental na for
ma�ao de sua disciplina, posto que foi precisamente nessa instancia empfrica 
que logrou seus sucessos mais s6lidos,  seja como nucleo de muitas das me
lhores monografias, que se tornaram exemplares para a sua consolida�ao, 
seja como uma das inst:incias mais susceptive! de formaliza�ao, portanto 
capaz de proporcionar a antropologia abordagens de carater nomol6gi
co. Seja como for, as teorias de parentesco - muitas vezes tao injustamente 
desprezadas hoje em dia no ensino da disciplina - sao parte indispensavel na 
forma�ao do antrop6logo, pois, por meio delas, o estudante sempre con
seguira urn acesso bern mais seguro no domfnio da antropologia.8 

Vejamos o que essas teorias exp6em sabre a natureza de nossa discipli
na. Sabemos que houve tempo em que se conflitavam duas teorias de 
parentesco: uma, denominada de descendencia, de inspira�ao anglo-saxonica, 
proporcionadora de rela�6es perpendiculares ,  facilmente demonstraveis 
em urn diagrama de parentesco; outra, de alian[a, tribuciria da tradi�ao fran
cesa - de Mauss a Levi-Strauss -, baseada na ideia de reciprocidade e 
marcada por rela�6es expressas horizontalmente em nfvel de urn diagrama 
no qual o matrimonio constitui n6dulos analiticamente privilegiados. Teo
rias tao diferenciadas em sua concep�ao, em Iugar de levarem a disciplina 
a crise, foram, ao contrario, responsaveis por uma dinamiza�ao da antro
pologia de tal magnitude a ponto de se tornarem complementares, articulan
do-se, portanto, entre si, como mostram diferentes autores, como Louis 
Dumont - especialmente em seu livro Introduction d deux theories d'anthropologie 

8 Considere-se, por exemplo, que as teorias de redes - networks - que h:i decadas atr:is 

foram desenvolvidas pela Escola de Manchester, podem ser consideradas como uma 

transposi.yao dos instrumentos de analise de rela.yoes prim:irias, interpessoais, de so

ciedades ditas simples, para sociedades complexas, particularmente as urbanizadas. 

Ambas as teorias - de parentesco e de redes - cobrem instancias praticamente 

equivalentes do ponto de vista te6rico-metodol6gico. No primeiro capitulo de meu 

livro Enigmas e soluroes, vali-me da oposi.yao complementar das teorias de descendencia 

e de alian.ya para mostrar como se d:i a articula.yiio entre teorias a despeito da diferen.ya 

existente entre seus respectivos paradigmas. 
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sociale, de 1 97 1  - e Ira R. Buchler e Henry A. Selby - com o livro Kinship 
and social organization: An introduction to theory and method, de 1 968 .  Sao auto
res que, apesar de se situarem em tradi<;6es diferentes e especificas -
Dumont, no estruturalismo frances; Buchler e Selby, no empirismo anglo
saxao -, chegaram praticamente as mesmas conclus6es no que diz res
peito a articula<;ao entre teorias respectivamente originarias de paradigmas 
que, historicamente, sempre estiveram em oposi<;ao. A "crise" que even
tualmente essas teorias poderiam ter causado foi rapidamente sanada par 
uma descoberta 6bvia de que nenhuma delas daria conta sozinha da reali
dade do parentesco e que somente com a articula<;ao complementar de 
ambas a disciplina poderia finalmente deslindar a complexidade do feno
meno. 

Isso nos ensina que as crises em nivel te6rico sao sanaveis ou pela elimi
na<;ao de uma par outra, ou pela articula<;ao das mesmas, como no exem
plo mencionado, ou, ainda, pela convivencia pacifica de teorias contrarias, 
pon!m nao-contradit6rias, das quais, alias , a antropologia conhece inume
ros casas. Essas ultimas, gra<;as as quais a antropologia conseguiu consoli
dar-se como disciplina respeitavel no reino das ciencias sociais, sao majo
ritariamente do tipo a que Merton chamou de middle range theories - ou 
"teorias de media alcance" - e que nao sao outra coisa para nos do que 
descri<;6es analiticas, com pretens6es explicativas, contidas nas monogra
fias produzidas sabre tal ou qual sociedade ou cultura. Apesar de muitas 
delas ou todas serem passiveis de restri<;6es e de criticas, particularmente 
quando constroem modelos diferentes sabre uma mesma sociedade e 
cultura, isso nao significa que essas teorias nao convivam de algum modo 
compulsoriamente, uma vez que uma nao dis poe de for<;a suficiente 
de argumentos - para eliminar a outra. A literatura etnol6gica esta repleta 
de exemplos dessa ordem. Sem nenhuma ironia, poderiamos chamar isso 
de o afivel convivio academico entre monografias. 

Essas teorias, a diferen<;a dos paradigmas - que mais seriam meta
teorias - constituem interpreta<;6es de realidades concretas. Seja focalizan
do sistemas s6cio-culturais globais, como as monografias classicas concernen
tes a tal ou qual povo; seja procurando descrever e analisar sistemas parciais, 
tais como o parentesco, a mitologia, a religiao etc etc; seja, ainda, par 
intermedio da investiga<;ao intensiva de urn determinado tema ou proble
ma, buscando dar conta, holisticamente, de urn povo ou de urn grupo 
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social espedfico - como nas modernas monografias etnol6gicas.9 A qua
se totalidade da produc;:ao antropol6gica esta orientada - queiram ou 
nao O S  seus autores - para a construc;:ao de "teorias de medio alcance" 
contidas em monografias competentemente elaboradas. As "grandes teo
rias" sao raras, pois ultrapassam instancias empiricas especificas para atin
girem niveis de generalidade planetaria. Prefiro mencionar, nesse sentido, 
apenas uma, talvez a mais conhecida hoje em dia, aquela construida por 
Levi-Strauss para dar conta do parentesco: seu livro classico Les structures 
elementaires de Ia parenti, publicado em 1 949, pode ser tornado como uma 
boa ilustrac;:ao de uma grande teoria. 

* 

Vamos agora nos deter urn pouco sobre a noc;:ao de paradigma e de 
sua utilidade na antropologia. Procurarei ser bastante sucinto, pois tenho 
tratado disso com bastante frequencia. Contudo, M de se dizer que meu 
conceito de paradigma origina-se em sua versao kuhniana, em que as ideias 
de "quebra-cabec;:a" - ou pu'.(l(/e solving - e de "exemplaridade" sao co
extensivas da concepc;:ao de paradigma: a primeira denotando o carater 
fechado e circular dos problemas e de suas soluc;:6es ,  ambos devidamente 
previstos pelo paradigma; a segunda, indicando a natureza modelar dessas 
soluc;:6es enquanto inscritas - no caso de nossa disciplina - em monogra
.ftas exemplares. 0 carater exemplar dessas monografias significa que as teo
rias de tal ou qual sistema socio-cultural amparam-se, em nivel meta-te6ri
co, em paradigmas facilmente identificaveis mediante a investigac;:ao epis
temol6gica. A rigor, essas monografias exemplares expressam, em grau 
variavel, seus pressupostos paradigmaticos. Mesmo para Kuhn, que esta 
mais familiarizado com paradigmas constituidos por regras formalizadas, 
a noc;:ao de exemplaridade e naturalmente aceita ao se tratar de ciencias 
sociais ou humanas, pouco afeitas a formalizac;:ao. Fala ainda em "matriz 
disciplinar" como equivalente a paradigma. No meu entender, entretanto, 
cabe distingui-las como duas diferentes noc;:6es. 

9 S6 para ilustrar sobre o que entendo a respeito de uma monografia moderna, cons
truida por meio de uma problem:itica central, menciono o livro de Victor Turner, 
Schism and continui!J in an African Socie!J. 
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Diria que se matriz disciplinar pode ser sinonimo de paradigma, en
quanta materializa o poder matricial de urn determinado conjunto de re
gras - o que faz sentido em ciencias marcadas por sucessao de paradig
mas ou matrizes -, ja ao se tratar de conjunto de paradigmas que se dao 
em simultaneidade - e nao em sucessao -, a ideia de matriz disciplinar 
torna-se bastante util, por permitir articular tais paradigmas em uma unica 
estrutura, inclusiva, capaz de absorve-los sem anular qualquer urn deles -
o que ocorre, tipicamente, na antropologia, como tenho procurado de
monstrar em outras oportunidades. 1 0  Por isso, nao pretendo agora mos
trar graficamente o que chama de matriz disciplinar da antropologia -
para isso, e suficiente observar o grafico da Figura 1 do Capitulo 7. Basta
ria indicar que tal matriz e constitufda por quatro paradigmas basicos, 
historicamente demonstr:iveis :  
1 .  o racionalista e estruturalista, na acep<;ao levi-straussiana, gerado no inte
rior da tradi<;ao intelectualista europeia continental por intermedio da Es
cola Francesa de Sociologia; 
2. o estruturalfuncionalista, cuja origem deu-se na tradi<;ao empirista igual
mente europeia, porem insular, na Escola Britanica de Antropologia So
cial; 
3. o culturalista, igualmente abrigado na tradi<;ao empirista anglo-saxonica, 
mas surgido na Escola Hist6rico-Cultural Norte-Americana; e ,  por fim, 
4. 0 hermeneutico, vinculado a tradi<;ao intelectualista europeia continental, 
reavivado, todavia, pelo "movimento interpretativista" norte-americana, 
em uma tentativa de recupera<;ao tardia de uma perspectiva filos6fica do 
seculo XIX. 

Cabe lembrar que OS tres primeiros paradigmas sao igualmente pro
duto desse mesmo seculo, mas como subproduto da Ilustra<;ao; o quarto 
paradigma constitui-se como rea<;ao a razao iluminista. A essa rea<;ao e que 
se tern aplicado o termo p6s-moderno, como uma especie de oposi<;ao a 
chamada modernidade, inaugurada no Iluminismo, periodo de urn quase re
ligioso culto a razao. 0 pequeno livro do pensador frances Jean-Fran<;ois 
Lyotard, La condition postmoderne, e bastante esclarecedor nesse sentido. Para 
justificar 0 tratamento tao sintetico e incompleto que estou dando aqui a 

1 0  Cf.,  por exemplo, o artigo mencionado na nota 7 d o  presente Capitulo. 
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questao da matriz disciplinar, gostaria de lembrar que tive a oportunidade 
de desenvolver extensamente uma argumenta<;ao sobre toda essa tematica 
nos quatro primeiros capitulos do livro Sobre o pensamento antropologico, ja 
mencionado. Consistentes ou nao, OS argumentos estao a disposi<;ao do 
leitor interessado em aprofundar a questao. 

0 certo e que nem OS tres primeiros paradigmas, inspirados na episteme 
naturalista - como o de ver a antropologia como urn tipo de ciencia 
natural -, nem o quarto paradigma, com sua critica radical ao escopo 
naturalista da disciplina, levaram - ou estao levando - a antropologia a 
crise. Ver com olhos criticos os "paradigmas da ordem" - como ja as
sim denominei os tres primeiros - nao significa criar uma crise na antro
pologia, mesmo ao se considerar a posi<;ao dos mais fanaticos p6s-mo
dernos, como Stephen Tyler, por exemplo. Com a introdu<;ao pelo para
digma hermeneutico de alguma desordem na matriz disciplinar - consti
tuida, originalmente, pelos paradigmas orientados pelas ciencias naturais 
-, o que se viu foi uma sorte de rejuvenescimento da disciplina, e isso 
gra<;as ao aumento da tensao entre os paradigmas circunscritos na matriz: 
se ja  havia essa tensao entre os primeiros paradigmas, com a inclusao do 
ultimo ela aumentou em escala, dinamizando extraordinariamente a antro
pologia de nossos dias. Portanto, nunca e demais insistir que a hermeneutica 
nao veio para erradicar os paradigmas, hoje chamados tradicionais ,  mas 
para conviver junto a eles ,  tensamente, constituindo uma matriz disciplinar 
efetivamente viva e produtiva. Tenho me valido de uma expressao de Paul 
Ricoeur, Ia greffe, is to e, 0 enxerto, para exprimir 0 papel que a hermeneutica 
desempenha na matriz disciplinar. Urn enxerto : 
a. de modera<;ao na autoridade do autor - com a elimina<;ao de qualquer 
dose de autoritarismo; 
b. de maior aten<;ao na elabora<;ao da escrita - com a obrigat6ria tema
tiza<;ao do processo de textualiza<;ao das observa<;6es etnograficas; 
c .  de preocupa<;ao com o momento hist6rico do proprio encontro etno
grafico - com a conseqiiente apreensao da historicidade em que se veem 
envolvidos sujeito cognoscente e objeto cognoscivel; e, finalmente, porem 
nao em ultimo lugar, 
d. urn enxerto de compreensao sobre os limites da razao cientifica, ou da 
cientificidade, da propria disciplina - 0 que nao quer dizer abrir mao da 
razao e de suas possibilidades de explica<;ao; para ser mais claro, quero 
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dizer que continuo acreditando na razao e, para fazer eco as palavras de 
Habermas, diria que a modernidade ainda nao se esgotou para come<;ar
mos a levar muito a serio essa p6s-modernidade . 

Vamos examinar de maneira t6pica - o que significa dizer de modo 
nao extensivo - cada urn desses novos elementos que, gra<;as a perspec
tiva hermeneutica, instalaram-se no interior da matriz disciplinar como 
que a alimenta-la com os melhores nutrientes. E assim que, ao se falar de 
autor(idade) , estamos problematizando algo que nem sempre e levado 
em conta pelo pesquisador, podendo, portanto, ser facilmente transfor
mado em autoritarismo, uma vez que o poder- lembremo-nos de Foucault 
- sempre presente e do lado da sociedade a que pertence o pesquisador, 
raramente e por ele proprio questionado. Tomemos apenas urn aspecto 
desse encontro etnogrifico, que me parece emblematico por sua natureza 
critica: trata-se da rela<;ao pesquisador - informante, em que o poder do 
primeiro contamina de resto toda a entrevista. Se nao levada em conta 
essa situa<;ao, que condiciona o encontro etnogrifico, sabemos hoje que 
nunca sera urn born come<;o para a investiga<;ao antropol6gica. A condi
<;ao de "estar la" - o being there de que nos fala Geertz1 1 - e, por diversas 
raz6es, das quais essa e apenas uma, essencialmente crftica. 0 "estar la" 
gera, por outro lado, uma autonomia que, a rigor, e ilus6ria. "Eu estive la, 
portanto sou testemunha do que vi e ouvi", nao pass a de uma frase plena 
de significados no minimo dubios !  Porque sob a inten<;ao saudavel do 
pesquisador responsabilizar-se pelo fato que descreve e interpreta - ou 
descrevendo interpreta -, esconde-se uma segunda inten<;ao - e verda
de que nem sempre consciente - de dar legitimidade a seu discurso, qua
se que dogmatizando-o ao leitor: e isso vale tanto para os seus pares como 
para o leitor comum. 0 "estar la" tende a nao admitir duvidas . . .  Eis o seu 
cariter perverso. 

1 1  Tanto o being there como o being here sao expressoes bern apropriadas, utilizadas por 

Clifford Geertz em seu interessante Works and lives: The anthropologist as author. A biblio

grafia a respeito desse movimento que se chama "antropologia interpretativa" reune 

algumas dezenas de bons artigos publicados em revistas especializadas estrangeiras. 

Entre as revistas nacionais, destaco o Anudrio Antropo!Ogico (nm 83, 84, 85, 86 e 88) ,  

pioneiro em colocar em discussao no Brasil a questao hermeneutica. 
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Pon!m, isso nao quer dizer que o "estar aqui" - being here - nao 
carregue em si mesmo suas contradi<;:6es. Geertz mostra o papel do am
biente universitario, desde o prosaico corredor, onde as palavras sao mui
tas vezes "jogadas fora", ate o gabinete de trabalho do professor, passan
do pelas bibliotecas, onde, alias, fazemos uma segunda pesquisa: a library 
fieldwork. Nao discutirei aqui todos os aspectos assinalados por Geertz, 
sempre bastante arguto, em que pese sua inescapavel tendencia ao precio
sismo verbal. . .  Gostaria de limitar-me exclusivamente a apontar a instancia 
do "estar aqui", gozando as condi<;:6es do trabalho de gabinete, como 
sendo em si mesmas problematicas, uma vez que, necessariamente, con
duzem-nos a dinamica dos "jogos de linguagem", proprios de nossa dis
ciplina e das disciplinas congeneres ,  de cuj a atitude crftica, ou melhor, 
autocrftica, nao podemos furtar-nos. 

0 certo e que tanto o estar no campo como o estar no gabinete fazem 
parte de urn mesmo processo de busca do conhecimento. Nesse sentido, 
a separa<;:ao nunca e tao nftida como parece pretender Geertz , porque 
sempre "levamos o gabinete" conosco quando realizamos a pesquisa de 
campo, bern como "trazemos o campo" conosco quando voltamos ao 
nosso lugar de trabalho. Entendo que essa separa<_;:ao, ainda que real em 
termos de topos, nao determina nenhum processo esquizofrenico na per
sonalidade do pesquisador - autor. Lembro-me, quando ainda fazia etno
logia indfgena, quantas vezes em meu diario de campo iniciava verdadei
ros ensaios simultaneamente a etnografia realizada. Geertz, no entanto, 
esta certo quando - ao separar as duas instancias que, bern articuladas, 
criam o produto antropologico - acentua esse processo como duas fa
ces de uma mesma moeda. 

Contudo, a maior importancia que observo nesses novos elementos 
que passam a ser absorvidos pela matriz disciplinar - pelo menos assim 
espero - e o da historicidade, ou, em outras palavras ,  da consciencia 
historica que passa a habitar o horizonte do pesquisador. Escusado dizer 
que e a obra de Gadamer, Verdade e metodo, cuja primeira edi<;:ao alema e de 
1 960, a grande responsive! pela renova<;:ao do pensamento hermeneutico 
que as ciencias humanas e, particularmente, a antropologia, haveriam de 
incorporar, naturalmente de forma variavel. No caso espedfico de nossa 
disciplina, o que se verificou foi o recrudescimento de certos componen
tes habituais do fazer antropologico, mas que, todavia, nao chegavam a ser 
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tematizados na 6rbita da disciplina e, por esse motivo, nao ganhavam o 
desenvolvimento que mereciam. Refiro-me, de modo todo especial, ao 
aprofundamento de uma maior reflexao a respeito da rela<,:ao suj eito -
objeto e de seu mutua condicionamento hist6rico. Essa reflexao, entretan
to, esta lange de se inspirar em urn historicismo de origem diltheyana, mas 
apenas no segundo Dilthey, o hermeneuta. Recuperada essa hermeneutica 
por Gadamer - passando, naturalmente, por Heidegger, seu mestre -, 
da-se urn tipo muito especial de articula<,:ao epistemica: a que envolve a 
hist6ria e a linguagem, como o meio, ou o ambiente, em que se edifica a 
esfera da intersuijetividade. Em poucas palavras, e em uma simplifica<,:ao 
que espero nao prejudicar a apreensao do que pretendo passar ao leitor, 
diria que hist6ria, linguagem e intersubjetividade formam uma especie de 
tripe sabre o qual se assentam as bases de uma reflexao sabre questoes 
tradicionais na antropologia, presentes na obra de nossos classicos como 
Malinowski, Boas ou Evans-Pritchard. Talvez a questao mais central, por 
ser j ustamente a questao nuclear na constitui<,:ao do conhecimento, seja a 
da rela<,:ao sujeito cognoscente - objeto cognoscivel, a que j a  me referi. 

De que elementos a antropologia se enriquece com a tematiza<,:ao de 
questoes como a da rela<,:ao entre observador e observado, pesquisador e 
pesquisado, antrop6logo e informante? Primeiro, pode-se dizer, que ela 
ganha ao se interrogar sabre a especificidade de uma rela<,:ao em que as 
duas partes - observador e observado - estao igualmente situadas em 
urn mesmo momenta hist6rico, o que significa que o sujeito cognoscente 
nao esta imutavelmente engessado em uma posi<,:ao intocivel pelo objeto 
cognoscivel: ele, tanto como o outro, esta inserido na dinamica do encontro 
etnogr4fico. 1 2 Em termos epistemol6gicos, diria, em primeiro lugar, que a 
objetividade concebida pelo positivismo - em que o pesquisador daria 
todas as cartas - e puramente ilus6ria. Segundo, e em decorrencia disso, 
a rela<,:ao que se impoe entre as partes envolvidas no processo cognitivo, 
de monol6gica passa a ser dial6gica, alterando a propria pritica da chamada 
entrevista com a transforma<,:ao do pesquisador e de seu informante em 
interlocutores. Isso significa que uma rela<,:ao caracteristicamente marcada 

1 2  C f.  o Capitulo 1 deste volume, n o  qual esse tema e especialmente examinado do ponto 

de vista da "entrevista". 
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como uma via de mao {mica, passa a ser de mao dupla, conseqiiencia do 
dialogo tornado agora como essencial na busca - nem sempre e dificil
mente alcanc;:ada, e verdade - de simetria nas relac;:oes entre pesquisador 
e pesquisado. 

Nao faz muito tempo, o Anudrio AntropolrJgico-88 publicou urn interes
sante artigo de Vincent Crapanzano intitulado "Dialogo", no qual o autor 
vinculado ao movimento interpretativista norte-americana procura discu
tir esse tipo de apreensao gadameriana da realidade examinando seu lugar 
no interior da propria experiencia antropologica. Se na filosofia herme
neutica de Gadamer, o dialogo e, com ele, a compreensao - ou Verstehen 
-, sao constitutivos do hom em - daf ser ela uma hermeneutica ontologica 
-, para a antropologia, a relac;:ao dialogica conduz as partes envolvidas a 
uma compreensao dupla - o que significa que o outro e igualmente esti
mulado a nos compreender . . .  Isso ocorre grac;:as a ampliac;:ao do proprio 
horizonte da pesquisa, incorporando, em alguma escala, o horizonte do 
outro. Trata-se da conhecida "fusao de horizontes" de que falam os herme
neutas. Contudo, gostaria de enfatizar que em nenhum momento o antropo
logo deve abdicar de urn posicionamento proprio no interior de seu horizon
te, isto e, no ambito de sua disciplina, ela propria uma "cultura cientffica" de 
origem ocidental. Portanto, nessa fusao de horizontes, o pesquisador ape
nas abre espac;:o a perspectiva do outro, sem abdicar da sua, uma vez que 
o seu esforc;:o sera sempre o de traduzir o discurso do outro nos termos 
do proprio discurso de sua disciplina. Hi uma sorte de transferencia de 
sentido de urn horizonte para outro. Apesar da "suspeic;:ao da razao" le
vantada pela hermeneutica gadameriana, 1 3  nem por is so essa razao estaria 
fadada a obsolescencia . . .  Apenas estarfamos levando em conta seus limites. 

* 

E aqui chegamos a ultima parte destas considerac;:oes, momento em 
que precisamente vamos procurar mostrar como a compreensao hermeneutica 
e a explicafao nomolrJgica podem ser articuladas, antes de se oporem irreme
diavelmente - como parecem querer os mais impenitentes pos-moder
nos. Com toda a argumentac;:ao anterior, espero ter deixado claro ao menos 

1 3  Recomendo a leitura do pequeno ensaio d e  Gadamer, "The hermeneutics o f  suspicion", 

in Herneneutics:Questions and prospects, G. Shapiro e A. Sica (orgs.). 
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minha posi<;ao de nao reconhecer qualquer crise na antropologia, muito 
menos uma que se poderia denominar de epistemol6gica. Isso s6 seria 
possfvel se o paradigma hermeneutico tivesse vindo - ainda que tardia
mente - para eliminar os paradigmas da ordem, comprometidos com a 
tarefa de explicar a cultura, a sociedade, enfim, o homem, em termos 
nomol6gicos, o que significa "naturalizando-os", na maio ria das vezes; e 
se digo na maioria das vezes ,  e nao sempre, e que pelo menos no desdo
bramento levi-straussiano do paradigma racionalista - desdobramento, 
portanto, nao mais naturalizante, ainda que nomol6gico, e, por conseguin
te, igualmente da ordem -, 0 parametro nao e mais a ciencia natural, mas 
a lingiifstica, uma ciencia humana. Assim, em Iugar de eliminar todos os 
paradigmas da ordem, observamos que a hermeneutica veio travar com 
eles uma batalha nao de morte, mas de vida, revivificando-os e introdu
zindo na matriz disciplinar uma tensao extremamente saudavel, em nada 
parecida com uma crise. 

A essa altura, gostaria de recorrer a dois autores fil6sofos,  cujas refle
x6es sobre a compreensao e a explica<;ao abrem boas pistas para o traba
lho do antrop6logo. Sao eles Karl-Otto Ape! e Paul Ricoeur. Ambos pro
curam mostrar, cada urn a seu modo, como o explicar e o compreender 
podem estar associados em empreendimentos cognitivos espedficos. Li
mito-me a mencionar apenas algumas ideias desses autores ,  ainda que de 
maneira muito abreviada, mas que justificam-se a titulo de sugestao para 
leituras mais completas e, certamente, mais avan<;adas, que sempre pode
rao ser levadas avante pelo leitor interessado. Proponho dois comentarios 
inspirados em urn desses dois autores. 

0 primeiro comentario toma por referencia o ensaio "Cientfstica, her
meneutica e crftica das ideologias", no qual Ape! desenvolve a perspectiva 
de uma "media<;ao dialetica entre a explicarao das ciencias sociais e a compre
ensao das tradi<;6es de sentido, propria das ciencias hist6rico-hermeneuti
cas" . 1 4  Embora suas reflex6es estejam orientadas substancialmente para a 

1 4  C£ Karl-Otto Ape!, "Scientistic, hermeneutics and the critique o f  ideology", i n  Towards 
a traniformation of philosopi!J, Nova York, Routledge & Kegan Paul, 1 980, p.72; ou na 

edi(,:iio espanhola, La traniformacion de Ia filosofia, tomo II, Madri , Taurus Ediciones, 

1 985, p. 1 1 9. 
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questao etica - questao essa que, dada sua relevancia, eu mesmo abordei 
em outras oportunidades com base nas teses desse autor -, 1 5  o que nos 
interessa agora assinalar e que Apel, ao reconhecer a "critica das ideolo
gias" - a mesma de que fala Habermas -, abre uma via bastante rica 
para a investiga<;ao em ciencias sociais e, de urn modo todo especial, em 
antropologia. Se as ciencias naturais empfrico-analfticas, admitidas habi
tualmente como ciencias, e as ciencias hermeneuticas do espirito, sociais ou 
humanas, estao, as primeiras, orientadas pela infindavel busca de oijetividade 
- por meio da qual se exercita a razao instrumental, interventora na natu
reza - e, as segundas, pela necessidade de estabelecer sentido nas a<;6es 
observadas - isso em conseqiiencia da obrigat6ria comunicabilidade 
intersubjetiva com vistas a acordos -, o que se conclui e que, do ponto de 
vista de nossa disciplina, tanto urn quanta outro tipo de ciencia nao deixa 
de desempenhar uma importante fun<;ao no interior da matriz disciplinar. 
Os paradigmas que denominei "da ordem", comprometidos com a obje
tividade custe o que custar, podem ser considerados como guardando 
uma rela<;ao dialetica com o paradigma hermeneutico, ele proprio inexo
ravelmente comprometido com as conex6es de sentido inerentes a esfera 
da intersubjetividade. Nao tomando Apel - ou Habermas - ao pe da 
letra, poderiamos dizer que mediante a critica - e nao apenas a "critica 
das ideologias" -, que permanentemente deve habitar o espa<;o da ma
triz disciplinar, o antrop6logo estaria sempre visualizando os limites dos 
diferentes paradigmas componentes da matriz, o que o levaria a transcende
los na pratica da investiga<;ao. 

A transcendencia dos paradigmas, proporcionada pela admissao tacita 
de que eles encontram-se em permanente tensao - chame-a dialetica ou 
nao -, o importante e reconhecer a crescente unidade que marca a articu
la<;ao entre os paradigmas "da ordem" e o hermeneutico, a partir do 
momenta em que - e aqui me in spiro em Ricoeur - nao se trata de uma 

1 5  C £  Roberto Cardoso de Oliveira, " 0  saber, a etica e a ac;:ao social", i n  Manuscrito: 
&vista Internacional de Filosofta, vol. XIII ,  n2 2, out. 1 990, pp. 7-22; "Pricticas interetnicas 

y moralidad: Por un indigenismo (auto)critico", in America Indigena, vol. L, n2 4, out.

dez. 1 990, pp. 9-25; ''Antropologia e moralidade", in &vista Brasileira de Ciencias So
dais/ Anpocs, ano 9, n2 24, 1 994, pp. 1 1 0- 1 2 1 .  
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questao de metodo 0 que separa OS primeiros do ultimo paradigma. A expli
ca<;ao, inscrita programaticamente nos paradigmas "da ordem", nao coli
de com a compreensao constitutiva da hermeneutica. Assim nos esclarece 
Ricoeur: 1 5  

Sobre o plano epistemol6gico, primeimmente, diria que nao h a  dois meto
dos, o metodo explicativo e o  metodo compreensivo. Para falar estritamente, 
apenas a explicas:ao e met6dica. A compreensao e sobretudo o momento nao 
met6dico que nas ciencias interpretativas se com poe com o momento met6-
dico da explicas:ao. Esse momento precede, acompanha, fecha e assim envolve 
a explicas:ao. Em compensas:ao, a explicas:ao desenvo/veanaliticamente a compre
ensao. Esse elo dialetico entre explicar e compreender tern por conseqiiencia 
uma relas:ao muito complexa e paradoxa! entre ciencias humanas e ciencias da 
natureza. 1 6  

Para melhor entendermos i s so  nos  termos de  nossa disciplina, cabe 
ainda algum esclarecimento sobre a questao do sentido alcan<;ado pela 
compreensao. Diria que enquanto a explica<;ao da conta das dimensoes do 
real susceptfveis de tratamento met6dico - por metodos funcionais e/ 
ou estruturais, por exemplo -, a compreensao capta aquila que Ricoeur 
chama de "excedente de sentido" - surcroft de sens. Nao e dificil para n6s 
apreendermos, mesmo intuitivamente, o que significa esse excesso de senti
do, desde que consideremos que tudo aquila que possui alguma significa<;ao 
que seja irredutivel a metodos ,  pode ser de alguma maneira recuperado pela 
via da compreensao. Alias, e por af que nos reencontramos com a distin<;ao 
gadameriana entre "verdade" e "metoda", segundo a qual toda a "verda
de" - ou simplesmente a veracidade - nao se alcan<;a pelo caminho 
exclusivo do metoda. Esse algo mais que lhe escapa nao s6 pode, mas 
deve ser alcan<;ado pela via da compreensao. Se tomarmos isso como urn 
alvo perfeitamente plausfvel da antropologia, estaremos admitindo que 

1 5  Cf. Paul Ricoeur, "Expliquer et comprendre: Sur quelques connexions remarquables 

entre Ia theorie du texte, Ia theorie de !'action et Ia theorie de l'histoire", in Du Iexie d 
/'action. Essais d'hermeneutique, II. Essa referenda a Ricoeur e a tematica da dialetica da 
compreensao e da explicac;ao e recorrente em varios ensaios deste volume. Todavia, 

sugiro uma especial atenc;ao ao Capitulo 4, referente ao Iugar "ou em Iugar" do metoda. 

1 6  Idem, p. 1 8 1 .  
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nos sa matriz disciplinar express a com razoavel fide"lidade a atual episteme da 
disciplina. Quero crer que os argumentos ate aqui apresentados conduzem 
a essa assen;ao, e gostaria de dizer que nao me refiro exclusivamente a 
antropologia que fazemos no Brasil, porem a disciplina em sua dimensao 
planetaria. Todavia, nao poderia dizer o mesmo do ponto de vista de 
eventuais crises institucionais - que envolvem a organiza<;ao do trabalho 
cientifico ou mesmo sua propria viabilidade em paises carentes de tradi
<;ao academica ou, ainda, submetidos a regimes discricionarios da liberda
de intelectual . Entre nos, atualmente, a ordem institucional - em que pe
sem as dificuldades da conjuntura economica - e ainda favoravel a em
preendimentos de pesquisa e de ensino avan<;ado, se nao na maioria dos 
departamentos de antropologia do pais , ao menos em uma deze9a deles,  
onde a disciplina ja se consolidou ou esta a ponto de consolidar-se .  Como 
se ve, tenho uma visao otimista sabre a antropologia que fazemos no 
Brasil. So espero que o tempo nao me desminta. 
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Capitulo 4 

0 LUGAR - E EM LUGAR - DO METODO 

La methode est necessaire pour 
la recherche de la verite.* 

Dizer que a sociologia, como ciencia, surge como exercicio de metoda 
e 0 que se pode depreender da leitura das Regras do metoda sociol6gico (1 895) 
que completa o seu centenario. 1 E para compreendermos bern qual o 
Iugar do metoda na sociologia e em disciplinas afins, ou o porque de sua 
necessidade - para aludirmos a nossa epigrafe cartesiana -, nao pode
mos deixar de enfrentar a questao do cientismo, particularmente em sua 
feic;:ao racionalista, que secularmente tern preocupado os cientistas sociais. 
Diante disso, procurarei, em primeiro Iugar, nessa comemorac;:ao dos cern 
anos dessa seminal obra de Durkheim, esboc;:ar urn quadro sabre a inser
c;:ao da sociologia nascente na tradic;:ao do racionalismo frances. Em se
gundo, examinarei alguns aspectos da implantac;:ao da postura metodica 
em uma sociologia imaginada como uma verdadeira ciencia natural dos 
fatos sociais .  Finalmente, tentarei mostrar, dentro de uma perspectiva que 
entendo moderna, os limites do metoda, ou de como em determinadas 
circunstancias da investigac;:ao sociologica ou ainda, mais precisamente, em 
sua acepc;:ao antropologica, o que poderia estar em seu Iugar. 

* 

A questao do metoda sempre acompanhou a busca da verdade .  E 
certamente nao comec;:a com Descartes, mas o antecipa em seculos, se levar
mos em conta o proprio pensamento grego, com o Organon de Aristoteles, 
ou, ainda, ja na contemporaneidade de Descartes, o Novum Organum de 
Bacon. E, na linha empirista desse Ultimo, ainda poderiamos mencionar, 

* Descartes, "Regie IV", RBgles pour Ia direction de /'esprit. 

Conferencia de abertura do Col6quio "Durkheim: 100 Anos d'As Regras do Metodo Socio
/tigico", realizado no Departamento de Ciencias Sociais da Universidade Federal do 

Parana, em Curitiba, nos dias 2 e 3 de outubro de 1 995 .  
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entre varios outros expoentes do pensamento anglo-saxao, o grande logi
co da induc;:ao, por sua vez contemporaneo de Comte, o ingles John Stuart 
Mill. Com seu A !)Stem of logic ratiocinative and inductive, precisamente em seu 
livro VI, Stuart Mill procura mostrar a possibilidade de aplicac;:ao da logica 
indutiva, comprovadamente apta a dar conta dos fenomenos naturais ,  
agora enderec;:ada aos fenomenos sociais - ou "marais", na terminologia 
da epoca. 0 mesmo tear empirista - caracteristico de seus antecessores, 
como Hobbes, Locke ou Hume, e do proprio Bacon - e a marca dessa 
obsessao pelo metoda, encontradic;:a tambem na esteira de outra tradic;:ao: 
a racionalista. Isso significa que a necessidade de uma investigac;:ao norteada 
pelo metoda nao e monopolio nem do pensamento empirista, nem do 
racionalista, uma vez que ambos o tomam como ideia organizadora, sem 
a qual nao se  lograra impor ordem no mundo das coisas e dos conceitos :  
sej a  pela nftida separac;:ao cartesiana entre pensamento e extensao, pela qual 
se  assegura a objetividade de urn espirito debruc;:ado sabre a realidade 
externa, a comec;:ar pela de seu proprio corpo; seja pela domesticac;:ao 
metodica de uma experiencia descontaminada da presenc;:a perturbadora 
do sujeito cognoscente. Intelectualistas e empiristas, em que pese a diferen
c;:a de caminhos ,  confluem na mesma busca de objetividade. 

Durkheim, como nao podia deixar de ser, vai se filiar a tradic;:ao inte
lectualista-racionalista,2 e tamar como fonte de inspirac;:ao para seu vigo
roso cientismo na programac;:ao da sociologia - perdida a jovem discipli
na, em seu modo de ver, nas elucubrac;:6es metafisicas de Comte ou nas 
generalizac;:6es mais filosoficas do que sociologicas de urn Spencer - a biolo
gia, melhor dizendo, ira inspirar-se no organicismo biologico. Caberia per
guntar porque nao adotou a mathesis como paradigma de sua sociologia 
em lugar da biologia? Aftnal de contas, nao estaria o pensamento cartesiano 

2 Nao e demais esclarecer que o termo racionalista - ou racionalismo - envolve urn 

conceito menos extenso, logicamente falando, do que intelectualista ou intelectualismo, 
uma vez que enquanto este abrange tipicamente o pensamento f!los6fico europeu 

continental - do seculo XVI ao seculo XIX -, aquele restringe-se aos intelectualistas 

mais conhecidos como racionalistas, isto e, herdeiros diretos de Descartes - como 

Leibniz ou mesmo Spinoza, por exemplo. Todavia, o bin6mio parece-me eloqiiente 

para nominar uma tradiriio - conceito que uso no sentido gadameriano - em 
contraste ao pensamento fllos6fico tipico anglo-saxao. 
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impregnado das matematicas? Ou mesmo da ffsica, tivesse . ele tornado a 
via kantiana, afinal de contas tao inspiradora de sua sociologia das catego
rias do espirito ou da "consciencia coletiva" . Essa questao nao sera res
pondida aqui, infelizmente sequer sera encaminhada, pais demandaria urn 
rumo diferente do escolhido para as considerac;:6es que pretendo fazer. 
Porem, vale menciona-la como problema relevante, uma vez que sua sim
ples menc;:ao vai permitir-nos tematizar com mais vigor o biologismo pre
sente na base da metodologia durkheimiana. Antes de explorarmos essa 
dimensao tao determinadora do metoda durkheimiano, cabe dizer algu
ma coisa sabre o conteudo efetivamente racionalista de seu pensamento. 

Desej o  recordar o carater eminentemente conceitual desse pensamen
to. A saber, o papel do intelecto nao somente na construc;:ao do conheci
mento, mas, sobretudo, como foco e obj eto de indagac;:ao na pesquisa 
sociol6gica. Em outra oportunidade, pude discorrer urn pouco sabre as 
"categorias do entendimento sociol6gico", quando procurei trac;:ar o per
fl.l do paradigrna racionalis ta nas figuras de Durkheim, Levy-Bruhl e Mauss 
- e, em sua feic;:ao atual, Levi-Strauss  e Louis D umont.3 Estava procuran
do, entao, mostrar a contribuic;:ao racionalista a matriz disciplinar da antro
pologia social. Agora pretendo unicamente registrar o papel desempenha
do pelas categorias, portanto dos conceitos eminentes ,  isto e, aqueles que 
consti tuem a "ossatura da inteligencia", na sugestiva metafora durkheimia
na. Isso significa que o homem nao pensa sem a ajuda de categorias. Sao 
elas, particularmente as eminentes, aquelas que organizam a realidade -
social ou nao - de modo a imprimir nela a inteligencia do espirito, a seu 
modo pre-formador dessa mesma realidade. Como j a  se  observou, tra
ta-se de uma heranc;:a kantiana, via o criticismo de Renouvier e a 16gica das 
representac;:6es de Hamelin - esse Ultimo, par sinal, pouco lembrado -, 
heranc;:a essa consolidada no racionalismo de Durkheim. Sera pais nessa 
tradic;:ao que devemos encontrar o Iugar do metoda durkheirniano; e e na 
perspectiva desse Iugar que podemos ler e interpretar Les regles de Ia methode 
sociologique. 

* 

3 Trata-se do segundo capitulo de meu livro Sobre o Pensamento Antropol6gico, original

mente publicado no Anutirio Antropologico-8 1 ,  pp. 1 25 - 146,  com algumas incorre.yoes. 
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Seguramente nao vejo necessidade de expor a estrutura de Les regles de 
Ia methode sociologique, tao conhecida que e essa obra do publico de ciencias 
sociais. Gostaria de me limitar apenas aquelas passagens em que estao bern 
configuradas as quest6es centrais de meu argumento: a da oijetividade, mer
ce do recurso ao metoda, e da organicidade do todo social, de conformida
de com o apelo que faz ao paradigma biol6gico. Ambas as quest6es mar
cam - em meu modo de ver - o discurso naturalizante de Durkheim 
em seu esfor�.ro de conferir cientificidade a nova disciplina. 

Selecionei, assim, umas poucas passagens,  porem o suficiente para cons
truir o argumento. Uma delas remete-nos a antinomia objetividade-subje
tividade, constitutiva do proprio conhecimento cientifico, na medida em 
que o primeiro termo sobrep6e-se ao segundo. Escreve Durkheim no 
Capitulo que dedica as regras relativas a observa�.rao dos fatos sociais que, 
como todos sabem, tais fatos deveriam ser considerados como "coisas": 

Com efeito, uma sensa<;ao e tanto mais objetiva quando o objeto, ao qual ela 
se dirige, tenha maior fixidez; pais a condi<;ao de toda objetividade esta na 
existencia de urn ponto de sinaliza<;ao, constante e identico, ao qual a repre
senta<;ao possa ser dirigida e que pennite eliminar tudo aquila que seja varidvel, 

portanto subjetivo.4 

Isso sugere que e precisamente a varia<;ao o vilao da hist6ria, na medi
da em que ela implica o elemento individual, portanto variavel, perturba
dor de qualquer tentativa de generaliza�.rao e, com ela, a de se alcan<;ar o 
conhecimento objetivo. Assim, continua Durkheim, 

Quando [ . . .  ] o soci6logo tenta explorar uma ordem qualquer de fatos sociais, 
deve se esfor<;ar em considera-los por onde se  apresentam isolados de suas 
manifesta<;oes individuais .5 

Como lograr urn conhecimento sociol6gico - portanto, cientifico -
do individual, do particular? Durkheim esta muito consciente disso, par
tanto, quando afirma que 

4 E. Durkheim, Les rigles de Ia methode sociologique, estou me valendo da decima primeira 

edir;:ao da Presses Universitaires de Prance, de 1 949, p. 44. 0 grifo e meu. 

5 Idem, p. 45. 
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Por fora dos atos individuais que suscitam, os habitos coletivos se exprimem 
sob formas definidas, regras juridicas, morais, ditos populares, fatos de es
trutura social etc. Como essas formas ex.istem de uma maneira permanente, 
[ . . .  ] elas constituem urn objeto fixo, urn padrao (eta/on) constante que esta 
sempre ao alcance do observador e que nao da Iugar as impressoes subjetivas 
e as observac;oes pessoais. 

Fica muito clara aqui o quanta a subjetividade do sujeito cognoscente 
e a individuac;:ao - e, com ela, a variac;:ao - do objeto cognosdvel sur
gem como quest6es que demandam sua neutralizac;:ao pelo metoda, por 
alga que permita uma sorte de medida ou urn pad.metro de avaliac;:ao, 
sem 0 qual torna-se inviavel qualquer pretensao a cientificidade .  

Inspira-se Durkheim, como ja  mencionei, em uma ciencia natural, po
rem nao mais na fisica, nem mesmo na matematica, mas na biologia. A 
noc;:ao de organismo, de sua estrutura e das func;:6es que seus diferentes 
6rgaos desempenham vao proporcionar uma boa met:ifora da socieda
de, de sua organizac;:ao ou morfologia e de seu funcionamento ou fisiolo
gia. Dessa mesma met:ifora ja Auguste Comte havia se valido. Porem o 
que separaria esses dais pensadores seria precisamente a prerrogativa do 
metoda, para Durkheim, como procedimento capaz de eliminar tudo o 
que de filos6fico ou de metafisico predominava na sociologia comteana, 
inviabilizando-a como ciencia. As pr6prias "regras relativas a constituic;:ao 
dos tipos  sociais", propostas no Capitulo IV de Les regles de Ia methode 
sociologique, estao condicionadas por urn biologismo a todo instante mani
festo. E em sua constituic;:ao dos tipos sociais, suscetiveis de identificac;:ao e 
de descric;:ao sociol6gica, recorre a noc;:ao biol6gica de especie, tornando
a especie social. Diz ele: 

Esta noc;ao de especie social tern, alias, a vantagem de nos fornecer urn meio 
termo entre as duas concepc;oes contrarias da vida coletiva que tern sido, 
durante Iongo tempo, partilhado pelos espfritos: quero dizer o nominalismo 
dos historiadores e o  realismo extremo dos ftl6sofos.7  

6 E. Durkheim, Les rigles de Ia methode sociologique, pp. 44-45. 

7 Idem, p. 76. Esse realismo que Durkheim atribui aos ftl6sofos significa que o real 
existente e 0 da humanidade e sao dos "atributos gerais da natureza humana que 

deriva toda evoluc;:ao social" (p. 77) .  Quanto ao nominalismo dos historiadores - se 
bern que nao de todos, como adverte o proprio Durkheim -, significa que as socie-
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Para esses fil6sofos, por exemplo, tipos sociais como tribos, cidades 
ou na�_;:oes seriam apenas "combina�_;:oes provis6rias e contingentes sem 
realidade pr6pria",8 ao mesmo tempo em que para os historiadores esses 
mesmos fen6menos nao poderiam ser objeto de saber cientifico. 

E e contra essas duas modalidades de inferencia sobre o social que 
Durkheim opoe o metodo como a unica via possivel de condu�_;:ao ao 
conhecimento cientifico. Para Durkheim a realidade social nao pode ser 
objeto apenas de uma 

ftlosofia abstrata e vaga ou de monografias puramente descritivas. Porem se 
pode escapar a essa alternativa desde que se reconhe<;a que entre a multidiio 
confusa de sociedades hist6ricas e o conceito unico, mas ideal, de humanida
de, ha intermediaries: sao as especies sociais . 9 

E isso porque as institui�_;:oes sociais - morais ,  j uridicas, econ6micas , 
entre outras - "sao infinitamente variaveis", lembra Durkheim; varia�_;:oes 
essas que, em verdade, jamais deixarao de se constituir em dados susceti
veis de apreensao pelo pensamento cientifico. E e precisamente ai que ele 
faz recair uma de suas mais pertinentes criticas a Comte, mostrando que o 
fil6sofo jamais soube reconhecer a existencia das especies sociais, toman
do - por via de consequencia - o progresso das sociedades como 
equivalente ao de urn unico povo: a humanidade. E no esbo�_;:o de sua 
teoria das especies sociais, Durkheim recorre naturalmente a sua conheci
da classifica�_;:ao dos tipos sociais, seguindo, portanto, no limite, a orienta�_;:ao 
classificat6ria de uma morfologia de inspira�_;:ao biol6gica - alias, ja pre
sente na sociologia de Spencer, como o proprio Durkheim reconhece, em 
que pesem as duras restri�_;:oes que nao deixa de dirigir aquela classifica�_;:ao. 

Haveria muitos outros argumentos durkheimianos baseados em analogi
as com a biologia, como o que sustenta a independencia do habito frente a sua 
utilidade, mostrando que uma pr:itica social - ou uma institui<;ao - pode 
mudar de fun�_;:ao sem que seja mudada sua natureza, ao mesmo tempo 
que pode continuar existindo pela simples for<;a do h:ibito. E,  reconhece 

clades constituem "individualidades heterogeneas, incompaciveis entre si", sendo "toda 

generalizas:ao quase impassive!" (ibidem). 

8 E. Durkheim, Les regles de Ia methode sociologique, p. 76. 

9 Idem, p. 77. 
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ainda, apoiando-se em seu forte biologismo, que ha "ainda mais sobrevi
vencias na sociedade do que nos organismos"; e conclui afirmando 

ser uma proposi�,;ao verdadeira tanto em sociologia quanto em biologia que o 
6rgao e independente da fun�,;ao, isto e que, nao obstante permanecendo 0 

mesmo, ele pode servir a fins diferentes. 10 

Em suma, nao e dificil entender a razao da biologia ocupar tao plena
mente o Iugar da matematica ou da fisica como modelo de cientificidade. 
Nao s6 pela presenc;a intermitente, porem continua, de Comte e de Spencer, 
no discurso durkheimiano, como seus interlocutores mais presentes, mas 
ainda por ser a biologia uma ciencia da vida, suficientemente ja consolida
da para servir de par:imetro para uma sociologia ainda em processo de 
constitui<;ao. 

Gostaria agora de voltar a atenc;ao para urn problema que me parece 
dos mais interessantes no pensamento durkheimiano, uma vez que mostra 
uma nitida .continuidade entre Les regles de Ia methode sociologique e a epistemo
logia classica, seja ela racionalista ou empirista. Refiro-me ao exorcismo 
met6dico a que submete as prenoroes que povoam todo pensamento, levan
do-a a distorc;6es inadmissfveis a investigac;ao cientffica. Nao s6 essa criti
ca as ideias preconcebidas ,  portanto "nero claras nero distintas", e urn 
elemento basilar do cartesianismo, como vai encontrar em fil6sofos ditos 
empiristas, como Bacon, o seu desenvolvimento mais tfpico, marcador do 
objetivismo cientffico. Trata-se de renunciar de uma maneira de proceder 
que esta na origem mesma de ciencias como a propria fisica. Aponta 
Durkheim que Bacon, seguindo Arist6teles ,  entende que muitas noc;6es 
como as que estao na base da alquimia frente a quimica, ou da astrologia 
frente a astronomia, nao sao mais do que notiones vulgares ou praenotiones. 

Sao esses idola [diz Durkheim, valendo-se aqui de urn termo de Bacon] , 
especie de fantasmas que desfiguram o verdadeiro aspecto das coisas e que os 
tomamos, portanto, pelas coisas mesmas. 1 1  

1 0  E .  Durkheim, Les regles de Ia methode sociologique, p .  9 1 .  

1 1  A teoria dos idolos o u  dos erros d o  espirito, constante d o  Novum Organum d e  Bacon, 

aponta para quatro especies de erros, que vale a pena rememorar aqui, ainda que 

sucintamente: 

1 .  os idola tribus que, por defeito do espirito, consistem em uma sorte de inercia ou de 
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E se tern sido assim para as ciencias naturais, por uma razao mais forte deve 
ser o mesmo para a sociologia. [ . . .  ] Ora, e sobretudo em sociologia que essas 
preno<;6es, para retomar uma expressao de Bacon, estao em estado de domi
nar os espiritos e de se substituir as coisas . 1 2  

E pode-se dizer que isso e especialmente importante em uma discipli
na como a sociologia pelo fato de que, segundo Durkheim, ela tern trata
do quase exclusivamente de conceitos ,  nao de coisas. E e ai que Durkheim 
vai identificar uma das maiores mazelas da sociologia anterior, pois nem 
mesmo Comte, que ja havia reconhecido o carater de coisa dos fenome
nos sociais, conseguiu escapar de tomar as ideias - e nao as coisas -
como objeto de estudo. Exemplo disso estaria na concepc;ao vulgar que 
Comte tinha da noc;ao de humanidade e de seu desenvolvimento hist6ri
co. Podendo-se dizer o mesmo de Spencer que, mesmo abandonando o 
conceito de humanidade, o substitui pelo de sociedade como objeto de 
ciencia, porem caindo no mesmo erro de Comte por fazer "desaparecer 
a coisa de que fala para por em seu Iugar a prenoc;ao", 13 isto e,  tomando a 
ideia que possui de sociedade sem preliminarmente submete-la, como 
coisa social que e, a investigac;ao met6dica. 

* 

Vamos nos ater agora a algumas considerac;oes sobre a possibilidade 
de uma convivencia da subjetividade e das prenoc;oes no interior de uma 
sociologia que se pretenda moderna - e nao necessariamente p6s-mo
derna - a despeito da critica durkheimiana. Minha intenc;ao nao e, natu
ralmente, rebater criticas do mesmo teor, pois afinal de contas elas ja se 

preguic;:a que nos leva a generalizar sem maiores cuidados; 

2. os idola specus, segundo os quais nos encontramos como que presos em uma caverna 

- alusao ao mito da caverna de Platao -, cingidos a inercia dos costumes e da 

educac;:ao; 

3 .  os idola fori ou fdolos da prac;:a publica que concernem as palavras que falseiam nosso 

conceito das coisas; e 

4. os idola theatri, origimirios do prestigio das teorias ftlos6ficas, no interior das quais 

acabamos por ficar igualmente presos. 

Cf. Emile Brehier, Historia de Ia Filosofta, Torno II, pp. 48-49. 

1 2  E .  Durkheim, Les regles de Ia methode sociologique, p .  1 8. 

1 3  Idem, p. 2 1 .  
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encontram incorporadas naquilo que poderiamos considerar como o mo
mento met6dico nao apenas da sociologia, mas das ciencias sociais tomadas 
em seu conjunto. Nesse sentido, nao h:i que refut:i-las ,  pois estao na base 
de urn conjunto de disciplinas hem consolidadas e marcadas pelo predo
rninio do metoda. 0 que me anima abordar esses dois temas e a inques
tion:ivel retomada - a hem dizer, tardia - de urn ponto de vista institu
ido no seculo passado pela critica romantica as ciencias sociais positivas 
pelo fato de haverem adotado as ciencias naturais como referencia para
digm:itica, entao consideradas com as unicas capazes de conferir cientifici
dade a qualquer modalidade de conhecimento. Refiro-me a antinomia 
Naturwissenschqft e Geisteswissenschqft estabelecida por Dilthey. Se hem que 
esse ftl6sofo nao tenha ido alem do que estou chamando - inspirado em 
Ricoeur - momento met6dico, por sua preocupac;ao em lograr a mesma obje
tividade alcanc;ada pelas ciencias naturais, os  argumentos que sustentam 
aquela antinomia estabeleceram vigorosamente os limites entre urn e outro 
tipo de ciencia. 

Lembremo-nos que todo o esforc;o met6dico de Durkheim concen
tra-se na busca da explicari:io sociol6gica, conferindo a ela o que poderia
mos chamar de status nomol6gico, marcado pela busca de leis ou de re
gras comuns as ciencias duras. 1 4  E, por explicac;ao, devemos entender, lato 
sensu, o estabelecimento de conexoes causais e funcionais capazes de serem 
traduzidas em proposic;oes. Esse conhecimento proposicional passa a ser, 
portanto, o atestado de cientificidade da sociologia ou de qualquer outra dis
ciplina das ciencias sociais. Frente a essa forma de conceber o conhecimen
to, autores modernos como Gadamer - para citarmos urn pensador 
radical que a borda a questao - opoe a noc;ao de compreensi:io - Verstandnis 
- e de compreender - Verstehen -, desenvolvendo, em seu not:ivel livro 
Verdade e metodo, uma critica de inspirac;ao heideggeriana a pretensao do 
metoda cientifico de monopolizar a b usca da verdade. Verdade que seria 
alcan<;ada supostamente pela via unica da explica<;ao met6dica. E nessa 

1 4  Cabe lembrar que esse status nomol6gico imp6e-se a Durkheim por meio das analo

gias que faz com as ciencias duras de seu tempo, portanto bern antes do desenvolvimen
to da lingiiistica estrutural, por exemplo, disciplina sift, na qual seu herdeiro Levi

Strauss vai se inspirar. 
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explica<;:ao pela via do metodo - o que o nosso autor aponta como sendo 
uma confusao proporcionada pelos cultores da ciencia - estaria a identifica
<;:ao da "verdade" com a "certeza". Eis como se manifesta Gadamer, an
tecipando-se, em alguns anos, ao que iria formular em seu Verdade e mitodo: 

Methodos significa "caminho para ir em busca de algo". 0 met6dico e poder 
percorrer de novo o caminho andado, e tal e o modo de proceder da ciencia. 
Mas isso sup6e necessariamente uma restri<;ao nas pretens6es de alcan<;ar a 
verdade. Se a verdade (veritas) sup6e verificabilidade - em uma ou outra 
forma -, o criteria que mede o conhecimento nao e ja sua verdade, senao sua 
certeza. 

E Gadamer conclui seu argumento: 

Por is so o au ten rico ethos da ciencia modema e - desde que Descartes formu
lara a classica regra de certeza - que ela s6 admite como satisfazendo as 
condi<;6es de verdade o que satisfaz o ideal de certeza. 1 5 

A despeito dessa afirma<;:ao de Gadamer, que transcende a questao 
epistemol6gica propriamente dita - a medida que envolve todas as di
mens6es da existencia humana e nao exclusivamente a da ciencia -, inte
ressa chamar a aten<;:ao para a substitui<;:ao do ideal de verdade - que, 
como tal, sempre desempenhar:i urn papel fundamental na busca do co
nhecimento, quer como idiia diretri� quer como idiia organizadora dessa roes
rna busca -, por outro ideal - o de certeza -, absolutamente depen
dente de metodos! Nao precisamos evocar o que todos aprendemos com 
e sobre o metodo: em suma, que ele "mensura" o que pode ser por ele 
"mensurado", excluindo, por via de conseqiiencia, tudo aquilo que nao 
esteja previsto como "mensuravel" - sendo que, nada custa lembrar, 
sempre podemos substituir a ideia de mensura<;:ao pelas de descri<;:ao, ava
lia<;:ao ou, mesmo, explica<;:ao, de maneira a inscrevermos nas possibilida
des de aplica<;:ao do metodo tambem criterios qualitativos. 

Mas o que pode estar no lugar do metodo na busca de conhecimento? 
Vejam bern: nao se  trata de substituir o metodo em tudo, mas apenas 
saber o que pode estar em seu lugar quando - e somente quando - dele 
escaparem realidades tangiveis por qualquer outra modalidade de conhe-

1 5  Que es Ia verdad? apud Gadamer, Verdad y metodo II, p. 54. 
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cimento que nao sej a  met6dica. Isso quer dizer que nao s e  trataria, ao 
contrario, de substituir a explica<;ao, tornando-a apenas ilus6ria, simples
mente pelas possibilidades abertas gra<;as ao ato de compreender -
Verstehen ! Se nao sao certezas - e por que haveriam de ser? - o conhe
cimento obtido pela via da compreensao, que tipo de conhecimento e 
esse? Na esteira da explica<_;:ao ou da constru<;ao de proposi<;6es verificaveis 
pelo exerdcio do metoda, a compreensao nao teria entao outra fun<_;:ao 
que a de formular hip6teses sujeitas, sempre, a confirma<_;:ao pelo conheci
mento - verdade? -, apenas alcan<;avel pela via met6dica, em urn cum
primento clara do ideario cartesiano. 1 6  0 que procurarei mostrar aqui, a 
despeito da importancia do metoda e de suas conquistas iniludiveis na 
formula<;ao de proposi<;6es verificaveis - e aqui prefiro restringir-me a 
rninha disciplina, a antropologia social, para dizer que nela temos alcan<;a
do esse mesmo desideratum, como, por exemplo, na constru<;ao de teorias 
de parentesco -, sera precisamente 0 tear do exorcismo feito pelo pen
samento hermeneutico as lirnita<;6es impostas pelo cientismo as dimen
soes da subjetividade e das preno<;6es no processo de conhecimento ob
tido por nossa disciplina e por outras congeneres. 

Comecemos pelas preno<;6es que, com Gadamer, passam a ser cha
madas de preconceitos - Vorhabe, Vorsicht e Vorgriff, em que a reitera<;ao do 
prefixo vor, "pre", comunica a ideia de antecipa<;ao, de alga previsto, se 
assirn posso me exprirnir. Suas reflex6es sabre o problema dos precon
ceitos ou prejuizos sao conduzidas de maneira bastante densa em uma das 
se<;6es mais interessantes de seu Verdade e metodo, intitulada "Fundamentos 
para uma teoria da experiencia hermeneutica" . Vamos dar a palavra a 
Gadamer: 

1 6  Devo mencionar aqui, por sua posi<;iio caudat:iria ao cientismo prevalecente a tantos 

quantos pensam o conhecimento exclusivamente em termos Iluministas, o f!l6sofo 

Michael Martin, em seu interessante e controvertido artigo "Understanding and 

participant observation in cultural and social anthropology", in Verstehen: Subjective 
understanding in the social sciences, pp. 1 02-133 .  lnteressa-nos a argumenta<;iio de Martin 

por cingir especialmente a problem:itica de nossa disciplina. Nesse sentido, ver tam

bern meu artigo "A dupla interpreta<;ao na antropologia", Capitulo 5 deste volume, no 

qual trato desse tema mais extensamente. 
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So este reconhecirnento do caniter essencialmente preconcebido de toda com
preensao confere ao problema hermeneutico toda a agudeza de sua dimen
sao. 1 7  

Mas que reconhecimento e este? E precisamente aquele feito por Hei
degger sobre o carater pre-estruturado do conhecimento. Essa pre-estru
tura<;ao do conhecimento significa o envolvimento do sujeito cognoscente 
e do objeto cognosdvel no contexto do "mundo da vida" - Lebenswelt 
- ou, em outras palavras, significa que mais do que conhecermos, nos re
conhecemos, ou, ainda, so  conhecemos aquilo que nos estamos (pre)parados 
para conhecer. Em termos antropologicos dirfamos que, no processo de 
endocultura<;ao pessoal ou grupal, recebemos urn quadro de categorias 
culturais condicionadoras de nossas possibilidades de conhecimento. Ha, 
portanto, uma sorte de socializa<;ao antecipada por meio da qual se viabi
liza nos sa pre-compreensao. Se isso e verdadeiro - e nada indica que nao 
seja - entao se resgata a no<;ao de preconceito da esfera da subversao 
epistemica a que foi lan<;ada pelo Iluminismo. 

Uma analise da historia do conceito mostra que so na Ilustra�ao adquire o 
conceito de prquizo o matiz negativo que agora possui. Em si mesmo, "prejui
zo" quer dizer urn juizo que se forma antes de sua valida�ao definitiva de 
todos os momentos que sao objetivamente determinantes. [ . . .  ] Por isso, em 
frances [e poderiamos dizer igualmente em portugues] "prejudice", igual a 
"praejudicium", significa tambem simplesmente prejuizo, desvantagem, dano. 
Nao obstante, essa nega�ao e apenas secundana, e a conseqiiencia negativa de 
uma validez positiva, o valor prejudicial de uma pre-decisao [ . . .  ] .  "Prejuizo" 
nao significa pois em nenhum modo juizo falso, senao que esta contido em 
seu conceito o que pode ser avaliado positivamente ou negativamente. 1 8  

Dai, sentir-se Gadamer autorizado a falar em prejuizo ou preconceito 
positivo e negativo, legitimo e ilegitimo. 1 9  A desqualifica<;ao de qualquer 

1 7  Edi<;ao consultada Verdad y metodo I: Fundamentos de una hermeniutica .filosO.ftca, s• ed., 

p. 337. 

18 Ibidem. 

1 9  N a  moderna hist6ria d a  ciencia, autores como Thomas Kuhn aproximam-se d o  ponto 

de vista hermeneutico ao considerarem as tradi<;oes cientificas ou os paradigmas como 

verdadeiras antecipa<;oes do a to de conhecer. Tais paradigmas sao tambem consisten-
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tipo de prejuizo no processo de cogni<;ao foi ,  portanto, a heran<;a deixada 
pelo cientismo absolute reinante na Ilustra<;ao. 

Exorcizado o fantasma das preno<;6es diante da inevitabilidade da pre
sen<;a dos prejuizos ou dos preconceitos ,  uma vez que eles sao compo
nentes constitutivos de urn conhecimento antecipado, cabe verificar em 
que medida a questao da subjetividade passa a sofrer uma refra<;ao aos 
olhos da hermeneutica, por intermedio da qual suas limita<;6es ou mesmo 
obst:iculos no processo cognitive sao igualmente eliminados. E e precisa
mente Gadamer que, ao enfrentar a questao da intersuijetividade, esclarece
nos sabre o lugar que a "compreensao intersubjetiva" ocupa na esfera da 
cogni<;ao, e isso de maneira inexor:ivel! E nao apenas no que diz respeito 
as ciencias sociais, mas igualmente no que toea as ciencias da natureza. Eis 
como se manifesta uma comentadora de Gadamer, Georgia Warnke, pro
fessora de filosofia da Universidade de Yale: 

A virtude de Gadamer e a de ter revelado o reino da compreensao intersubjetiva 
que e pressuposta por qualquer "ciencia objetiva", uma vez que cientistas 
tambem precisam chegar a urn entendimento entre si sabre o sentido de 
termos, criterios para testar hip6teses e assim por diante. 20 

Gadamer mostra ainda que a tarefa hermeneutica de elucidar o sentido 
e de facilitar a comunica<;ao e insubstituivel por qualquer outra modalida
de artificial de linguagem - logica, matem:itica etc. - que nao seja a 
lingua natural, propria do dominic da compreensao intersubjetiva, con
sensual. 0 que significa que na esfera da comunica<;ao, ate mesmo naquela 
em que se comunicam cientistas de qualquer campo de conhecimento, soft 
ou hard, eles estao circunscritos a obediencia de acordos t:icitos ou explici
tos, configurados em normas e s tandardizadas no seu proprio meio.  
Essas normas nao seriam nem arbitr:irias e muito menos subj etivas, 
pois sao o resultado de uma tradi<;ao cientifica na qual a experiencia 
acumulada em termos de comunica<;ao e de consenso entre cientistas foi 
capaz de institui-las. 21 

tes com a ideia wittgensteineana de "jogos de linguagem", que, pode se dizer com R. 

Howard, inserem-se em uma sorte de "hermeneutica analitica". 

20 Cf. Georgia Warnke, Gadamer: Hermeneutics, tradition and reason, p. 1 1 7. 

21 Idem. 
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Isso induz ao seguinte comentario: se  a esfera da subjetividade mos
trou-se, ao longo da hist6ria das ciencias - incluindo-se as ciencias sociais ,  
como a sociologia e a antropologia social -, passive! de neutralizac;:ao 
pelo metodo, ja  a esfera da intersubj etividade mostrou-se capaz de se  
impor com tal vigor no horizonte do conhecimento cientifico que nao ha 
como deixar de considera-la como urn fato - por certo epistemico 
intransponivel sem o recurso da reflexao hermeneutica. 0 homem de 
ciencia, tal como o homem comum, tern de conviver com a realidade da 
compreensao intersubjetiva; ou, em outras palavras, tanto o cientista como 
o leigo encontram-se presos as suas determinac;:oes. Nesse sentido, seria, 
de certo modo, o equivalente, no dorninio da atividade cientifica, do fen6-
meno da pre-estruturac;:ao do conhecimento descoberto pela fenomeno
logia heideggeriana. Se essa intersubjetividade e uma imposic;:ao dos fatos ,  
entao pode-se admitir sem muita dificuldade que os procedimentos no
mol6gicos que conferem cientificidade a teoria social - e aqui sigo 
Giddens,22 em referencia a qualquer produto gerado pelas ciencias sociais 
- s6 o fazem para aqueles que persistem em ignora-la. Estao marcados 
por urn cientismo radical, comum ao horizonte neopositivista. Porem, se 
nos detivermos apenas a questao da intersubjetividade no campo da soci
ologia e da antropologia social, veremos que, com mais razao ainda, cir
cunscrever a produc;:ao de conhecimento exclusivamente ao exercicio do 
metoda - como desej aria Durkheim, herdeiro da tradic;:ao cartesiana, 
como vimos -, significaria ignorar o papel da compreensao intersubjetiva 
como preliminar, ou mesmo antecedente, a qualquer modalidade de co
nhecimento dito cientifico. Como podemos compatibilizar essa realidade 
vivida pela cognic;:ao - quando o metoda mostra suas limitac;:oes - com 
a legitimac;:ao do conhecimento alcanc;:ado pelas disciplinas sociol6gicas? E 
aqui incluo a antropologia social. 

* 

22 Cf. Anthony Giddens, "Hermeneutics and social theory", in Hermeneutics: Questions 
and prospects, Gary Shapiro e Alan Sica (orgs.), pp. 21 5-230. 
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Retomemos o que falei no inicio desta exposi<;ao relativamente ao mo
mento met6dico, contrapondo-o ao momento nao-met6dico. Nessa di
re<;ao e que as investiga<;oes de Ricoeur vao revelar-se bastante sugestivas e 
devem ser evocadas. Preliminarmente, gostaria de recordar que, em 1 993,  
tive a oportunidade de participar de urn seminario sobre "Ciencia e Socie
dade: A Crise dos Modelos",  com uma conferencia que intitulei ''A antro
pologia e a 'crise' dos modelos explicativos", ocasiao em que pude me 
valer de urn texto de Ricoeur para equacionar a mesma questao de meto
do, que agora retomo.23 E assim que, para bern esclarecer o que sao esses 
dois momentos,  escreve Ricoeur: 

Sobre o plano epistemol6gico, primeiramente, diria que nao ha dois meto
dos, o metodo explicativo e o  metodo compreensivo. Estritamente falando, 
so a explicac;:ao e met6dica. A compreensao e, sobretudo, o momento nao 
met6dico que, nas ciencias interpretativas, se compoe com o momento me
t6dico da explicac;:ao. Este momento precede, acompanha, fecha e assim envol

ve a explicac;:ao. Em compensac;:ao, desenvolve analiticamente a compreensao. 
Este vinculo dialetico entre explicar e compreender tern por consequencia 
uma relac;:ao muito complexa e paradoxa! entre as ciencias humanas e as 
ciencias da natureza. 24 

Se, na epoca da conferencia, eu estava empenhado em mostrar a arti
cula<;ao entre a explica<;ao e a compreensao no contexto do que chamei 
enxerto - ou a griffe, como j:i dis sera o mesmo Ricoeur - da hermeneutica 
na matriz disciplinar da antropologia,Z5 no sentido de impor uma nova 

23 Essa conferencia esta reproduzida como Capitulo 3 deste volume. Quanta a referen

cia relativa a Paul Ricoeur, trata-se do ensaio "Le modele du texte: !'action sensee 

consideree comme un texte", in Du texte d /'action: Essais d'hermeneutique, II. Ha 

tam bern sua versao em ingles, "The model of the text: Meaningful action considered 

as a text", in Interpretive social science: A reader, P. Rabinow e M. Sullivan (orgs.) . 

24 P. Ricoeur, "Expliquer et comprendre: Sur quelques connexions remarquables entre 

Ia theorie du texte, Ia theorie de !'action et Ia theorie de l'histoire", in Du texte d 
/'action. Essais d'hermeneutique, II, p. 1 8 1 .  

2 5  Esse conceito d e  "matriz disciplinar", tornado e m  uma primeira instancia d e  Thomas 

Kuhn, que o considera equivalente a "paradigma", cuidei de diferencia-los de maneira 

a atribuir ao segundo urn componente - paradigmatico - do primeiro; em termos 

concretos, referindo-me a antropologia, temos que o convivio tenso - e historica

mente demonstravel - dos paradigmas racionalista, estrutural-funcionalista, cultu-
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dinamica e, com isso, revigora-la; agora, nesta oportunidade, desejo unica
mente sublinhar que 0 metoda nao monopoliza - como desejariam aqueles 
influenciados pelo cientismo - a prodU<;ao de conhecimento relativo a 
realidade social ou cultural. 

Pais bern. Se existe urn tipo de conhecimento que nao se vale do me
toda para ser alcan<;ado, que conhecimento e esse? Tenho procurado mos
trar, em diferentes oportunidades, que a possibilidade de domestica<;ao da 
realidade pelo metoda encontra seus limites naquilo que Ricoeur chama 
surcroit de sens - excedente de significarao. Isso quer dizer precisamente que o 
metoda, nao conseguindo abrigar sob seus parametros toda a realidade 
socio-cultural, deixa escapar alga cujo sentido ou cuja significa<;ao esse 
metoda nao esta (pre)determinado a dar conta. E esse excedente de signi
fica<;ao que somente urn momenta nao-met6dico pode apreender. Em 
minha disciplina, esse momenta nao-met6dico pode ser facilmente ilus
trado pelo exercicio da "observa<;ao participante", cujas informa<;6es dela 
resultantes povoam as monografias produzidas merce do trabalho de cam
po. Quero chamar a aten<;ao para o fato de que sao exatamente essas 
informa<;6es as que agem na colagem dos dados no discurso, sejam esses 
dados qualitativos ou quantitativos, presentes na narrativa do antrop6logo. 
Nesse sentido, monografias exemplares como as de Malinowski, de Evans
Pritchard ou de Curt Nimuendaju - esse Ultimo, pelo menos para a etno
logia brasileira, durante muito tempo urn autor de monografias exempla
res -, conseguem constituir-se em relatos dotados de grande poder de 
persuasao, por vezes acusados ate de impressionismo literario. Sabre esse 
ponto, alias, haveria muito a discutir, particularmente no que diz respeito 
aos problemas envolvidos na textualiza<;ao da cultura ou de como inscreve
la no discurso escrito. Pude examinar is so em outra conferencia, "0 traba
lho do antrop6logo: Olhar, ouvir, escrever", originalmente elaborada para 
a Aula Magna que ministrei na Unicamp, em 1 994, publicada posterior
mente na Revista de Antropologia. 1 6 Na presente exposi<;ao gostaria unica-

ralista e hermeneutico criam urn campo semantico que se articula como uma matriz 

disciplinar. 

Cf. R. Cardoso de Oliveira, op. cit., Capitulos 1 -4; e, especialmente, o Capitulo 3 

deste volume. 

26  &vista de Antropologia, vol. 39, n 2  1 ,  1 996, pp. 1 3-37. Cf. o Capitulo 1 deste volume. 
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mente de abordar uns poucos pontos que acredito servirem para encami
nhar mais detidamente a nossa questao central . 

0 primeiro ponto a ser considerado e o de que tanto as ciencias so
ciais como as ciencias naturais estao irremediavelmente condicionadas pela 
pre-estruturaliza<;ao do conhecimento descoberta por Heidegger, como 
vimos na argumenta<;ao de Gadamer e nos oportunos comentarios de 
Georgia Warnke, de modo a nao fazer mais sentido a tradicional e equi
vocada hierarquiza<;ao entre elas ,  atribuindo as ciencias duras um status 
superior ao das ciencias molesY Nao seria portanto por esse caminho que 
se poderia chegar a uma boa avalia<;ao entre essas modalidades de ciencia. 
0 caminho que, a luz dos argumentos precedentes, poder:i ser seguido, 
cinge-se muito mais a questao da experimenta<;ao com a qual, efetiva
mente, as ciencias sociais, voltadas para a observa<;ao, nao teriam condi
<;6es de enfrentar. Contudo, isso seria urn assunto para uma outra discus
sao, porem vale, pelo menos, o registro. Ora, o caminho mais frutifero 
para desenvolvermos as preocupa<;6es aqui apresentadas seguramente nao 
sera pela via da oposi<;ao entre tipos de ciencia, social e natural, nem mes
mo por uma radicaliza<;ao da oposi<;ao entre os  mementos met6dico e 
nao-met6dico na investiga<;ao socio-cultural, senao por uma tentativa de 
elucida<;ao da rela<;ao de complementaridade entre ambos  os mementos .  

Nesse sentido, as investiga<;6es epistemol6gicas de Ricoeur e de Apel 
tern se mostrado extremamente uteis !  Elas conduzem-nos a interessantes 
explora<;6es a respeito da constru<;ao do conhecimento nas disciplinas so
ciais .  Temos, assim, urn segundo ponto a destacar, a saber, aquele que nos 
permite considerar que a proposta durkheimiana que faz das "representa
<;6es coletivas" o alvo por excelencia da investiga<;ao sociol6gica pode ser 
invertida no sentido de considerar as comunidades de profissionais da 
disciplina, portanto uma comunidade inter-pares, como detentora de uma 
intersubjetividade tal - uma sorte de "consciencia coletiva"? -, capaz de 
anular qualquer subjetivismo que a critica mais positivis ta possa querer 

27 Embora esses termos em portugues ja sejam de uso corrente, considero mais adequa

da a separas;ao dessas ciencias, respectivamente, em rigidas e jlexiveis que considero 

designas;oes mais adequadas por qualificarem mais positivamente as ciencias sociais, 

tirando-lhes o carater de fraqueza ou ima turidade que o termo soft sugere. Agrades:o a 

sugestao de meu colega mexicano Dr. Esteban Krotz. 
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impor. Seria como passar de uma intersubjetividade constitutiva das re
presenta<;oes coletivas para outra, de teor diverso, inerente a comunidade 
a que pertence o sujeito cognoscente. A relevancia disso estaria no fato de 
se constatar no interior dessa comunidade de pares a instancia de elabora
<;ao de criterios de veracidade - mais do que de verdades - que se  
projetam finalmente nas  metodologias instituidas. Os metodos estabeleci
dos pela comunidade de profissionais geram urn campo intersubjetivo 
por meio do qual os resultados das investiga<;oes passam a ser considera
dos validos ou nao. Se sao metodologias formais, OS criterios popperianos  
de falsifica<;ao sao perfeitamente adequados ;  se nao, outros criterios de
vern ser aplicados, como os  que se  caracterizam, por exemplo, pelo bino
rnio "conjectura - valida<;ao", na forma como esse binornio expressa o 
famoso conceito de  "circulo hermeneutico" . Ou<;amos, mais uma vez, 
Ricoeur: 

Conjectura e valida<;ao estao em uma rela<;ao circular, como uma abordagem 
subjetiva e outra objetiva do texto. Mas esse drculo nao e urn drculo vicioso. 28 

E mostrando que os procedimentos de valida<;ao e de invalida<;ao sao de 
certa maneira comparaveis ao criteria popperiano de falseabilidade, escla
rece-nos que 

o papel da falsifica<;ao e assumido aqui pelo conflito de interpreta<;oes rivais .  
Uma interpreta<;ao nao deve ser somente provavel, mas mais provavel que 
uma outra. Ha criterios de superioridade relativa que podem ser facilmente 
derivados da 16gica de probabilidade subjetiva. 29 

E Ricoeur nao nos diz, mas podemos inferir que o que ele chama "logica 
de probabilidade subjetiva" esta, a rigor, legitimado por acordos intersub
j etivos que tern lugar no interior de comunidades de comunica<;ao e de 
argumenta<;ao inter-pares, nos termos formulados por Apel.30 

28 P. Ricoeur, "Expliquer et comprendre: Sur quelques connex.ions remarquables entre Ia 

theorie du texte, Ia theorie de !'action et Ia theorie de l 'histoire", p. 202. 

29 Idem. 

30 0 ponto de vista de Karl-Otto Ape! est:li bern justificado em seu ensaio "La comunidad 

de comunicaci6n como presupuesto trascendental de las ciencias sociales", in LA 
transjormacion de Ia filosofia, tomo II ,  pp. 209-249. 
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Urn terceiro ponto seria o da valida�ao de resultados alcan�aveis pela 
via nao-met6dica em que o papel tradicional da compreensao, como ge
radora de hip6teses ou conjecturas, passa a ter fun�ao de indiscutivel valor 
cognitivo. E quando a interpreta�ao explicativa, apoiada em dados obti
dos pela via met6dica, articula-se  com a interpreta�ao compreensiva, nao
met6dica, porem perfeitamente habilitada para alcan�ar resultados igual
mente sujeitos a valida�ao hermeneutica, marcada pelo conflito de inter
preta�oes mencionado ha pouco. Isso significa que limita�oes ao papel da 
compreensao na esfera cognitiva, atribuindo a ela fun�ao exclusiva de ge
rar hip6teses - em virtude das informa�oes que logra obter serem resul
tantes de empatia, como querem autores como Michael Martin/1 e o pro
prio Weber, se  levarmos em conta alguns de seus comentadores -,32 nao 
se sustentam diante dos argumentos ate aqui apresentados. Nesse sentido, 
espero haver deixado clara que a valida�ao das observa�oes construidas 
no interior das experiencias vividas pelo pesquisador - tipicamente no 
exerdcio da pesquisa de campo - nao tiram seu carater eminentemente 
interpretativo - compreensivo; o que as distingue, por sua vez, do conhe
cimento interpretativo - explicativo, caracteristico das ciencias nomol6gicas 
e, portanto, sujeito a falseabilidade popperiana. 

* 

Creio que podemos concluir dizendo que j a  e tempo de deixarmos de 
opor sistematicamente, como vasos nao comunicantes ,  a compreensao e a 
explica�ao; a primeira tributaria da perspectiva hermeneutica; a segunda 

31 Michael Martin, "Understanding and participant observation in cultural and social 

anthropology", op. cit. 

32 Nesse sentido, vale a pena consul tar o livro de Judith Janoska-Bendl, Max Weber y Ia 
sociologfa de Ia historia: Aspectos metodoltigicos del tipo ideaL Na sec;:ao intitulada ''Tipo ideal e 

hip6tesis" (pp. 97-1 1 3) ,  a autora examina extensamente a controversia sobre o Iugar 

da compreensao (verstehen) , na construc;:ao do tipo ideal, bern como sobre a natureza 

hipotetica desse ultimo. Em bora Janoska-Bendl esteja mais preocupada com a nature

za do tipo ideal - se "hip6tese", se "teoria implicita" etc. - do que com a faculdade 

da compreensao, o exame da controversia mostra o quanta Weber esci comprometido 

com uma sorte de cientismo que, a rigor, o afasta de uma posic;:ao efetivamente herme

neutica - no sentido que a ela estamos atribuindo na esteira das reflexoes de Gadamer 

e Ricoeur. 
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caudataria das ciencias empirico-analiticas - e nao necessariamente posi
tivistas ou, mesmo, neopositivistas, como tern sido habito caracteriza-las 
com o intuito de deslegitima-las. Em Iugar de tomarmos ambas modali
dades de conhecimento como incompativeis, o que se pretendeu defen
der aqui foi ,  precisamente, a compatibilidade entre os  dois modos de 
conhecer, preservando as duas instancias em que se  exercita a cogni<;ao: a 
met6dica e a nao-met6dica. 

Durkheim mostrou-nos pioneiramente para a sociologia o Iugar do 
metodo na legitima<_;:ao do conhecimento produzido por uma entao nova 
ciencia. Pass ado urn seculo, essa mesma sociologia - e, com ela, sua irma 
antropologia - somaram expressivos resultados legitimamente alcan<;a
dos gra<_;:as ao uso competente de metodos.  E nada indica que esses meto
dos tenham de ceder Iugar para investiga<;oes que os  eliminem, por deles 
nao necessitarem. Ao contrario, a instancia met6dica tende a continuar 
nutrindo a teoria social de evidencias cada vez mais dependentes do aper
fei<_;:oamento de metodologias; basta considerar, mesmo em urn rapido e 
superficial sobrevoo pela hist6ria das ciencias sociais o quanto essas meto
dologias se sofisticaram! Por outro lado, vale tambem ressaltar, que a re
cente - ainda que tardia - reapropria<_;:ao do ponto de vista hermeneu
tico pela epistemologia das disciplinas s6cio-culturais permitiu exorcizar a 
ilusao da objetividade radical - a saber, o objetivismo -, revelando uma 
instancia nao-met6dica, porem provedora de conhecimentos igualmente 
tangiveis, ainda que por criterios diversos que, por conseguinte, nao to
mem a certeza como norma absoluta de verdade. 

Diante do que procurei expor, o conflito entre partidarios da compre
ensao hermeneutica e da explica<_;:ao nomol6gica parece-me urn conflito 
equivocado. Com referencia a minha disciplina, a antropologia, a existen
cia desse conflito esta visivel em uma copiosa bibliografia, especialmente 
produzida nos centros anglo-sax6es, em que "tradicionalistas" e "p6s
modernos" esgrimem seus argumentos ad nauseam! Gostaria de ilustrar 
isso com uma referencia a urn unico autor e, com isso, finalizo minha 
exposi<_;:ao. Trata-se de urn professor da Universidade de New Hampshire, 
S. P. Reyna/3 que em urn artigo publicado na revista inglesa Man, com o 

33 Cf. Man - The Journal of the RoyaiAnthropohgical Institute, vol. 29, n2 3, 1 994, pp. 555-58 1 .  
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sugestivo titulo "Literary anthropology and the case against science" , clas
sifica a "antropologia interpretativa" norte-americana, que se pretende 
herdeira da perspectiva hermeneutica, como sendo uma "antropologia 
literaria", no que se aporia logicamente a uma antropologia verdadeira
mente cientifica. A despeito do comprometimento explicito de Reyna com 
as ciencias empirico-analiticas, suas restri<;6es as criticas "p6s-modernas" 
aquelas ciencias nao devem ser desconsideradas, urna vez que mostram 
que tais criticas, a rigor, nao as atingem verdadeiramente. Isso significa que 
continua havendo urn espa<;o proprio . para os procedimentos analiticos 
que deveriam ser melhor conhecidos da chamada critica p6s-moderna. E 
se esse autor, par seu !ado, tern dificuldades em avaliar as amplas possibi
lidades da compreensao hermeneutica - como procurei mostrar, seguin
do Ricoeur e Ape! -, isso e urn fato que nao deve impedir o exerdcio do 
diilogo inter-pares, isto e, no interior da ampla e diversificada comunidade 
de antrop6logos - ou de cientistas sociais, de forma geral -, organizada 
- ainda que nao tao bern organizada como seria a desejar - em ambito 
internacional. Ao contrario: deve incentivar esse dialogo, sobretudo ap6s 
uma diminui<;ao que espero venha a ocorrer relativamente a gama de mal
entendidos que a radicaliza<;ao das respectivas posi<;6es marcaram o deba
te. Mas o importante e que ja existe urn dialogo, s6 faltando amadurece-lo, 
de modo a escoima-lo de posturas rigidas e dogmaticas. Penso que, a 
partir de reunioes regionais ou nacionais como esta, ou internacionais rea
lizadas com o objetivo de alcan<;ar entendimentos em nivel planetaria, a 
sociologia - que urn dia foi toda durkheimiana -, abra-se mais a esse 
debate que a antropologia vive atualmente, trazendo uma saudavel tensao 
a sua pr:itica de investiga<;ao tanto quanta a constru<;ao da teoria social. 
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Capitulo 5 

A DUPLA INTERPRETAc;Ao 
NA ANTROPOLOGIA 

Falar em interpretas;ao nas ciencias sociais hoje em dia e, sobretudo, na 
antropologia, e uma temeridade, pois facilmente quem assim 0 faz pode 
ser confundido com urn defensor de uma "antropologia interpretativista", 
comumente chamada de "pos-moderna". :E evidente que nao e isso que 
pretendo fazer nesta comunicas;ao,1 cuja finalidade maior e a de dar algum 
relevo a quest6es de metodologia, como tambem de teoria, que digam 
respeito ao trabalho antropol6gico. E se estou aduzindo teoria a metodo
logia, fas;o pela simples razao de que nao vejo utilidade em tratar essa sem 
aquela. Pensar metodologias implica necessariamente invadir dimens6es 
meta-te6ricas. Por essa razao, justifico examinar aqui aspectos preliminares 
a metodologias especificas, debrU<;ando-me sabre aquila que estou cha
mando de "dupla interpreta<;:ao". Por is so, pretendo expor algumas ideias 
que possam nos conduzir a evitar qualquer maniqueismo que sempre as
soma quando o tema e a interpre!afiiO e, com ela, o binomio explicar -
compreender. No desenvolvimento dessas ideias, espero fazer valer a propria 
experiencia ganha por nossa disciplina em sua idade ja secular que - e 
born esclarecer - nao mais admite ser tratada como "jovem ciencia", e, 
quase sempre, em sentido pejorativo. Juventude essa que lhe tern custado 
o descredito em muitos contextos ,  notadamente naqueles em que se en
contram as agencias de fomento. 

Procurarei ser o mais sucinto possfvel, sem me alongar em considera
<;:6es previas relativas ao lugar da interpretas;ao em nossa disciplina - ou 
em outras que lhe sao congeneres -, posto que essa nos;ao nos e bastante 
familiar, desde que temos admitido facilmente que a mais singela descris;ao 

Este texto foi originalmente elaborado como comunica.yao a mesa redonda "Discus

soes Metodol6gicas da Antropologia Contemporanea", programada no ambito da 

Semana de Antropologia, organizada pelo Departamento de Antropologia do Instituto 

de Filosofia e Ciencias Humanas da Unicamp, Campinas, 1 994; e publicado no Anuti
rio Antropolrigico-94, pp. 9-20. 
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carrega sempre urn certo grau de interpreta<;ao, cuja avalia<;ao - alguns 
ate poderiam dizer mensura<;ao - podera indicar uma varia<;ao suscetfvel 
de ser tomada, ela mesma, como dado de pesquisa. Quero dizer com isso 
que a propria divergencia na interpreta<;ao da realidade socio-cultural so
fre pelo menos duas refra<;oes :  uma, resultante da descri<;ao mesma, a 
rigor, uma interpreta<;ao de primeiro grau; a outra, de segundo grau, uma 
interpreta<;ao da descri<;ao - sendo essa descri<;ao, ela propria, interpreta
tiva. E isso parece ser tao evidente na antropologia que, relativamente a 
primeira refra<;ao - a da interpreta<;ao na descri<;ao - mesmo a mais 
contundente antropologia positivista reconheceu isso com a expressao 
anafytical description, nos termos pelos quais essa expressao foi formulada 
desde prindpios dos anos 1 950 par urn dos epigonos do estrutural-funci
onalismo brit:inico, Meyer Fortes.2 

Portanto, o que ha de novo na interpreta<;ao? Creio que a no<;ao e a 
maneira pela qual tern sido usada no discurso da disciplina nao sao mais 
suficientes para iluminar o nosso caminho em busca de urn melhor escla
recimento da questao. Temos de passar da no<;ao ao conceito. E e precisa
mente o conceito de interpreta<;ao que eu gostaria de explorar na oportu
nidade deste artigo. Antes, devo dizer, que distingo interpretarao de compre
ensao - Verstehen -, seguindo, aqui, Paul Ricoeur, quando esse au tor exa
mina a rela<;ao dialetica entre compreensao e explicarao em varios de seus escri
tos. 3 Entretanto, se considerarmos que o conceito de interpreta<;ao e mais 

2 Cf. Meyer Fortes, "Analysis and description in social anthropology", in The advancement 
if science, vol. X, 1 953, pp. 1 90-20 1 .  

Vale distinguir aqui o que estou chamando d e  interpreta<;ao d e  primeiro e d e  segundo 

grau - ou refra<;oes -, da distin<;ao que faz urn autor como Giddens entre duas 

hermeneuticas - ou double hermeneutic -, uma relativa a propria materia social com 

que trabalha o soci6logo - ela mesma produto de representa<;oes dos agentes sociais 

-, outra referente a interpreta<;ao dessa materia social pelo pesquisador. 

Cf. A. Giddens, New rules if sociological method, p. 1 46; e, tam bern,]. Bleicher, The hermeneutic 
imagination: Outline if a positive critique if scientism and sociology, p. 52. 

Ha de se distinguir ainda essa "dupla hermeneutica" daquilo que chamo de dupla 

interpreta<;ao - como se vera adiante. 

3 Destaco pelo menos tres deles, todos inseridos em urn volume de ensaios sobre her

meneutica. Sao eles: "Qu'est-ce qu'un texte?" (1 970) ;  "Expliquer et comprendre" (1 977) ; 

e "Le modele du texte: L'action sensee consideree comme un texte" (1971) .  

Cf. Paul Ricoeur, Du texte d /'action. 
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extenso - logicamente falando - que os de explica<;ao e compreensao, 
uma vez que os recobre, totalizando-os em uma unica categoria cognitiva, 
verificaremos que tanto a explica<;ao como a compreensao passam a ter 
fun<;oes de adjetivar a interpreta<;ao. :E o reconhecimento de que nao M 
descri<;ao, por mais intencionalmente objetiva que seja, sem urn minimo 
de interpreta<;ao. Esta condicionada por urn contexto intersubjetivo - a 
comunidade de profissionais da disciplina. Teriamos, assim, a interpretarao 
explicativa e a interpretarao compreensiva. Essas duas modalidades de interpre
ta<;ao guardam entre si uma rela<;ao dialetica, isto e, de mutua ou recfproca 
contamina<;ao. Para simplificar, recorro ao "arco interpretativo" de que 
nos fala o mesmo Ricoeur e que habita, muitas vezes inconscientemente, a 
nossa pritica etnogrifica. Em urn extremo desse arco, exercitamos uma 
compreensao ingenua, de superfkie, quase uma intui<;ao daquilo que nos e 
dado a percep<;ao. No outro extremo, realizamos uma compreensao sabia, de 
profundidade, uma indu<;ao fortalecida pela media<;ao ou anterioridade 
da explicarao - nomologica -, situada no vertice do arco interpretativo. 

Seja-me permitido recorrer aqui a uma ilustra<;ao, tirada de meu livro 
0 indio e o mundo dos brancos, em que procurei assentar minha interpreta<;ao 
dos Tiikuna em uma analise formalizante do sistema de classifica<;ao tote
mica ainda vigente entre aqueles indios, portanto de indispensavel exame 
pelo pesquisador. De uma maneira muito sucinta, diria que minha preocu
pa<;ao entao era a de identificar alguns criterios inerentes a cultura tiikuna 
tradicion,al - visto que esses indios viviam uma conjun<;ao intercultural 
secular -, criterios esses que os orientassem em sua vida intra-tribal. A 
"analise componencial" adotada, em urn esfor<;o de algebriza<;ao do pa
rentesco tiikuna, mostrou-se suficientemente rentavel para permitir expli
citar esses criterios. Em numero de quatro, foram eles :  sexo [A] , gerarao [B] , 
linealidade [C] metade [D] . 

0 que significa dizer que esses indios privilegiavam no processo de 
intera<;ao interna a vida tribal, a separa<;ao entre sexos [A] , gra<;as a dicoto
mia masculino - feminino; a considera<;ao da gera<;ao [B] , expressa em 

Soma-se a esses ensaios urn pequeno, mas interessante livro, traduc;:ao do original 

ingles de 1 976, a rigor uma serie de lic;:oes ministradas em uma universidade norte

americana. 

C£  Ricoeur, Teoria da interpretariio: 0 discurso e o excesso de significariio. 
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urn diagrama de parentesco pela rela�_;:ao dinamica das duas gera�_;:6es as
cendentes e as descendentes relativamente a ego; o prindpio de linealidade 
[C] , por meio do qual se fortaleceria a patrilinearidade em oposi�_;:ao a 
colateralidade; para, finalmente, reconhecer a fun�_;:ao das metades [D] -
anonimas - na regulamenta�_;:ao do matrimonio exog:imico. Porem, a analise 
componencial mostrar-se-ia adequada no exame da terminologia de pa
rentesco. Como? Algebrizando cada termo de parentesco de maneira a 
transforma-los em equa�_;:6es capazes de sintetizar, termo a termo, a ope
ra�_;:ao dos quatro criterios - ou valores - sobre a rela�_;:ao social efetiva
mente indicada pela categoria de parentesco. A quem interessar esmiu�_;:ar o 
assunto, lembro que esta tratado no livro citado, em seu capitulo IV, "Da 
ordem tribal a ordem nacional". Agora, limito-me a ilustrar minha tentati
va de formaliza�_;:ao, recorrendo a urn unico exemplo. 

Tomemos o termo indfgena dz'au:ta?a que engloba nada menos do 
que 1 8  posi�_;:6es demonstraveis em urn sistema de parentesco, todas situa
das na gera�_;:ao de ego [B3] e nas duas primeiras gera�_;:6es descendentes 
[B4 e BS] ,  sendo que, na primeira e na segunda das gera�_;:6es ascendentes 
[B2 e Bl ] ,  esse termo estaria exclufdo. Todavia, teria sido impossfvel levar 
avante a analise do sistema terminol6gico de parentesco, sem o uso de 
uma nota�_;:ao algebrica que registrasse nao apenas o termo relativamente 
ao criteria de gerarao [B] , mas tambem que igualmente considerasse os 
demais criterios enunciados. 

Repito: sexo A1 e A2, para masculino e feminino respectivamente; 
linealidade C1 para patrilinearidade, C2 para colateralidade; e metade D 1 ,  
agnatica ou a metade a que pertence ego, e D2, nao-agnatica ou metade 
oposta, marcadora de exogamia. Quero insistir no exemplo s6 para suge
rir o quanta uma tentativa de formaliza�_;:ao pode servir para oferecer uma 
descri�_;:ao analftica possfvel a mais, destinada a apreender o c6digo do paren
tesco, portanto sua gramaticalidade. A aludida palavra dz'au:ta?a somente 
poderia ser decomposta em seus componentes merce do recurso a uma 
modalidade de tratamento algebrico dos termos de parentesco. 

Exemplificando: a equa<;ao A2B4C2D1, indica, respectivamente, o sexo 
feminino, a primeira gera�_;:ao descendente, a linealidade e a metade agnatica, 
envolvendo a filha do Filho (fF) com a qual o matrimonio e vedado para 
ego masculino, uma vez que o sistema e totemico, constitufdo por clas e 
metades exogamicas ; enquanto a equa�_;:ao A2B5C1 D2 englobaria apenas a 
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filha da filha (ff) do mesmo ego, com a qual o matrimonio e permitido, 
posto que pertence a metade oposta de ego. Como veremos adiante, ha
veni equa<;6es que englobam varias posi<;6es identificaveis em urn diagra
ma de parentesco. As letras maiusculas e os numeros que lhes sao associa
dos permitem descrever com economia o tear das rela<;oes sociais que 
transcendem o parentesco propriamente dito. Buscando-se o significado 
dos componentes - ou valores -, urn a urn, a analise tern a finalidade de 
identificar categorias - equa<;6es - que, por sua vez, nao se confundem 
com os termos de parentesco. 

Por conseguinte, sera gra<;as a essa modalidade de analise que as 1 8  
posi<;6es de parentesco cobertas pelo termo dz'au:ta?a poderao ser, assim, 
reduzidas a oito categorias diferentes contidas naquele mesmo termo 
ti.ikuna: por meio de redu<;oes progres sivas ainda se pode reduzir a quatro, 
desde que se coloque entre colchetes ,  ou que se suspenda provisoriamente 
sua fun<;ao classificat6ria, o criteria de sexo [A] . 

Recorro, agora, a umas poucas linhas entao escritas: 

Dessas quatro categorias (reduzidas assim a seus componentes B, C e D) tres 
delas ( caracterizadas pelo componente D2, que indica o membro da meta de 
oposta) estao incluidas no vocativo too 'ta?a [termo este aplicivel, por sua vez, 
aque]as pessoas com relac;:ao as quais 0 Casamento e possfvel] , exprimindo, 
portanto, a possibilidade matrimonial; uma dessas categorias (caracterizada 
pelo componente D l ,  que compreende membros da metade de ego) e 

distinguida pelos Tiikfuta, que negam aos indivfduos nela incluidos o apelativo 
too 'ta?a, embora continuem a se referir aos mesmos pelo termo [denotativo] 
dz'au:ta?a.4 

A analise permite concluir, assim, que esse ultimo termo, face a plura
lidade de posi<;6es que ele cobre no sis tema de parentesco, tern de ser 
contraposto a urn segundo termo, o vocativo ou apelativo too 'ta?a, de cuja 
utiliza<;ao se valem os Ti.ikuna para identificar na vida cotidiana os seus 
conjuges potenciais, situados,  todos, na metade oposta. Temos, portanto, 
as tres seguintes categorias identificadas pelo termo too 'ta?a, falando ego 
masculino: 

4 Roberto Cardoso de Oliveira, 0 indio e o  mundo dos broncos, p. 1 06 .  
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A2B4C2D2 [= filha da irma (fi) , filha da filha do Irmao do Pai (ffiP) , 
filha do Filho da irma do Pai (fFiP) , filha da filha da irma da mae (ffim) , 
filha do Filho do Irmao da mae (fFim)] ; 

A2B3C2D2 [= filha da irma do Pai (fiP) , filha do Irmao da mae (flm)] ; 

A2B5C1D2 [= filha da filha (ff)] . 

0 enigma, portanto, de haver urn unico termo denotativo para uma 
pluralidade de posic;:6es no sistema de parentesco, sem uma identificac;:ao 
aparente entre conjuges possiveis ,  em se tratando de uma sociedade divi
dida em metades exogamicas, fica desfeita com a introduc;:ao no lexica do 
parentesco de urn termo vocativo, como uma estrategia desse povo indi
gena na elaborac;:ao de seu calculo social. 

Quais as implicac;:oes do que acabo de expor para a questao da inter
pretac;:ao? Considere-se que ja nao falo agora de niveis de interpretac;:ao -
de primeiro ou de segundo grau - como mencionei par:igrafos atr:is. 
Refiro-me agora a interpretarao explicativa, que surge em decorrencia de 
analises formais ou formalizantes, portanto sob 0 signo de procedimen
tos nomol6gicos. A essa analise, que no exemplo dado incide na instancia 
do parentesco em busca de sua sintaxe e, com ela, na descoberta de urn 
c6digo, vai se contrapor - em uma primeira apreciac;:ao - uma sorte de 
interpretarao compreensiva, por meio da qual se procura dar conta de significa
c;:oes apreensiveis por uma abordagem hermeneutica. Ja se tern falado muito 
sobre as possibilidades da hermeneutica no trato de fenomenos s6cio-cultu
rais. Por isso, lirnito-me aqui a apenas mencionar que menos de hermeneu
tica e mais de interpretativismo - e sublinho 0 ismo - e que temos lido e 
ouvido. Port!m, nao vejo necessidade de desenvolver considerac;:6es mais 
extensas sobre o tema da hermeneutica stricto sensu, contentando-me a dizer 
que a aceitarmos os argumentos de Ricoeur - que se amparam, por sua vez, 
em escritos bastante profundos de Karl-Otto Apel -,5 a explicac;:ao e a 

5 Cf. especialmente de Ape!, "La comunidad de comunicacion como presupuesto 
trascendental de las ciencias sociales", in La traniformacion de Ia filosqfta , tomo II, pp. 

209-249, como o texto que melhor esclarece esse ponto. 
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compreensao podem se constituir - no caso da antropologia, pelo me
nos - em modalidades de interpretac;:ao ate certo ponto complementa
res, a primeira voltada para a identificac;:ao de regras e de padroes susceti
veis de urn tratamento proposicional; a segunda voltada para a apreensao 
do campo semantico em que se movimenta uma sociedade particular; uma 
apreensao, alias, comumente feita por todos nos no exerdcio da "observac;:ao 
participante" - sempre reconhecida, sej a dito, como inerentemente 
impressionista, precisamente por nao fornecer proposic;:oes nomologicas; 
ao passo que, para os "cientificistas" mais ardorosos, tal observac;:ao partici
pante nao nos poderia fornecer senao hipoteses6 a serem testadas pela via 
metodica de uma explicac;:ao absolutamente neutra. E o que nos sugerem 
certos autores ciosos do cariter proposicional do discurso cientifico.7 E 
nos sabemos que no trabalho tipico do antropologo, pelo menos desde 
Malinowski - na forma moderna de nossa disciplina -, praticamente todas 
as monografias - que por sua exemplaridade consolidaram o nosso ofi
cio - tern nos resultados dessa mesma observac;:ao participante - por 
mais variavel que seja a competencia com que essa observac;:ao foi exercita-

6 Como ilustrac;:ao dessa reduc;:ao da compreensao, a mera produtora de hipotese, veja

se Theodore Abel, "The operation called Verstehen", in Verstehen: s11ijective 11nderstanding 
in the social sciences, M. Truzzi (org.) , pp. 40-55;  e "Replay to professor Wax", pp. 83-

86. Escreve ele: "E urn fa to aceito que, na formulac;:ao de hipoteses, comec;:amos com 

algum palpite ou intHifiiO. Agora isso parece muito provavel que os palpites que nos 

levam a certas hipoteses concernentes ao comportamento humano, originam-se da 

aplicac;:ao da operac;:ao do Verstehen" - p. 53. Ou, ainda, em sua replica a urn critico 

-Murray L. Wax -, e ainda mais enfatico quando diz que "em minha opiniao 

Verstehen e a fonte principal de hipoteses em sociologia" - p. 85 .  

7 Cf. ,  por exemplo, Michael Martin, "Understanding and participant observation in 

cultural and social anthropology", in Verstehen: S�tijective 11nderstanding in the social 
sciences, pp. 1 02-1 33. Esse epistemologo considera que "em qualquer caso ( . . .  ) com

preender [11nderstanding] uma pessoa parece ser red uti vel a conhecer certos fatos sobre 

ela. Chamamos a esse tipo de conhecimento de conhecimento proposicional . (  . . .  ) A 

mesma coisa poderia ser dita sobre compreender uma comunidade. Compreender 

uma comunidade parece consistir em ter certo conhecimento proposicional sobre essa 

comunidade" - p. 1 06. Em bora o au tor considere outras modalidades de compreen
sao, como a que tern Iugar por meio da observac;:ao participante, a unica modalidade 

que ele reconhece como sendo cientifica e aquela que permite urn conhecimento 

factual, traduzido em proposic;:oes. 
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da - talvez a melhor expressao de interpreta<;ao compreensiva. Portanto, 
a maior intimidade de todos n6s com essa segunda modalidade de inter
preta<;ao dispensa-me de ilustni-la da maneira mais pormenorizada, como 
fiz relativamente a interpreta<;ao explicativa. 

No entanto, gostaria de examinar muito rapidamente a concep<;ao que 
do tratamento hermeneutico tern um autor como Clifford Geertz,8 quan
do submete a uma interpreta<;ao compreensiva o conjunto de rituais bali
neses em busca de seu significado, a saber, da mensagem que eles veicu
lam. Escreve o autor: 

Tal como a poesia, que no seu sentido vasto de poiesis ("fazer'') e aquilo que 
esta implicado, a mensagem esta neste caso tao profundamente submersa no 
meio que transforma-la em uma rede de proposic;:oes e arriscar cometer si
multaneamente ambos os crimes caracteristicos da exegese: ver nas coisas 
mais do que realmente la esta, e reduzir uma riqueza de significados concretos 
a uma parada mon6tona de generalidades. 

Pon!m, adverte ainda Geertz, que "sejam quais forem as dificuldades e 
perigos, a tarefa exegetica tern de ser levada a cabo se se quer ficar com 
mais do que o mero fasdnio maravilhado".9 

Demonstrando, com essa advertencia, a necessidade de uma certa arti
cula<;ao entre a interpreta<;ao compreensiva e a explicativa - ou proposi
cional -, ambas, entretanto - ao que entendo -, guardando sua auto
nomia. Assim, se para a compreensao da ordem balinesa - seu "Estado 
teatro" ou Negara) "e necess:irio captar o sentido do acontecimento": 1 0  

8 Cf. Clifford Geertz, Negara: 0 Estado teatro do siculo XIX. Nesse livro, ve-se que Geertz 

inspira-se claramente na tradic;ao hermeneutica, ao dizer que "duas abordagens, dois 

tipos de compreensao, devem convergir se se quer interpretar uma cultura: uma des

cric;ao e formas simb6licas especfficas (urn gesto ritual, uma estatua hieratica) enquan

to express6es definidas; e uma contextualizac;ao de tais formas no seio da estrutura 

significante total de que fazem parte e em termos da qual obtem a sua definic;ao. No 

fundo, is to e, obviamente, o ja  conhecido cfrculo hermeneutico: a apreensao dialetica 

das partes que estao incluidas no todo e do todo que motiva as partes, de modo a 

tornar visiveis simultaneamente as partes e o todo" - p. 1 33. 

9 Idem, p. 1 32. 

10 Ibidem, p. 1 33. 
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Nem a descric;ao rigorosa de objetos e comportamentos associada a etnogra
fia tradicional, nem 0 trac;ar cuidadoso dos motivos estilisticos que e a icono
grafia tradicional, nem a dissecac;ao delicada de significados textuais que e a 
filologia tradicional sao em si suficientes .  Tern que se fazer convergir de urn 
modo tal que a iminencia concreta do teatro representado produza a fe nele 
contida. 1 1  

E isso porque o Negara, se bern que fosse uma estrutura de  a�ao -
sangrenta ou cerimonial -, era tambem "uma estrutura de pensamento. 
Descreve-lo e descrever uma constela�ao de ideias guardadas em urn reli
cario". 1 2  Eis como Geertz caracteriza os rituais da corte de Bali: 

Os cerimoniais de Estado do Bali classico eram teatro metafisico: teatro con
cebido para exprimir uma visao da natureza fundamental da realidade e para, 
ao mesmo tempo, moldar as condic;oes de vida exis tentes em consonancia 
com essa realidade; is to e, teatro para apresentar uma ontologia e, ao formula
la, faze-la acontecer, torna-la real . 1 3  

Em apoio a essas considera�oes, creio que vale a pena recorrer a uma 
compara�ao mais ordenada entre explica�ao e compreensao de modo a 
elucidarmos melhor o Iugar que ambas ocupam relativamente a suas pos
sibilidades cognitivas. 1 4  Vou lan�ar mao de urn modelo muito simples para 

1 1  Clifford Geertz, Negara: 0 Estado teatro do seculo XIX, p. 1 34. 

1 2  Idem, p. 1 69.  

1 3  Ibidem, p. 1 34. 

1 4  E oportuno registrar que, certamente, uma boa e profunda tentativa de equacionar 

entre nos a questao da explicac;ao - compreensao, no ambito da historia da antropo

logia social, foi realizada por Celso Azzan Junior em Antropologia e interpretariio: Expli
cariio e compreensiio nas antropologias de Uvi-Strauss e Geerl:(; A proposito de uma cuida

dosa leitura desses dois autores, cada urn deles ilustrando urn e outro polo da equac;ao, 

Celso Azzan consegue realizar urn exame bastante esclarecedor dessa questao, leitmotiv 
de seu livro - elaborado originalmente como dissertac;ao academica. 0 ponto mais 

interessante de seu trabalho e quando mostra - no que diz respeito ao interpretativismo 

geertziano - o quanto se torna diffcil com ele realizar urn programa que seja efetiva

mente hermeneutico; e isso, por falta de urn lexico adequado, uma vez que Geertz o 

busca na semiologia de Peirce, o que so faz afasta-lo da propria hermeneutica. Urn 

segundo ponto a merecer destaque, ainda relativamente a interpretac;ao hermeneutica 

- ou compreensiva -, e quando sugere sua associac;ao a teoria da ac;ao de Austin, 

como que completando a guinada lingiiistica da antropologia atual. Sao pontos que 
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tentar tornar mais claro o que estou chamando de dupla interpreta<;ao. 1 5  Se 
colocarmos !ado a !ado explicarao e compreensao, encabe<;ando duas colunas 
imaginarias A e B, e associarmos a elas os valores sim e nao para expressar 
validade ou a falsidade de uma ou de outra forma de cogni<;ao, teremos as 
seguintes quatro combina<;oes: 
1. quando explicarao e compreensao nao sao, nenhuma das duas, reconhecidas 
como suscetfveis de oferecer-nos conhecimento, portanto sao falsas, po
demos dizer que estamos frente a uma postura cetica; 
2. quando na coluna A, da explicarao, temos o nao e na coluna B, na mesma 
linha, temos

. 
o sim, estamos diante de uma hermeneutica tradicional, pois 

negamos a validade da explicarao para reconhecer a da compreensao - par
tanto, uma postura romantica; . 
3. ao relacionar novamente a explicarao e a compreensao e aduzindo o sim para a 
primeira e o nao para a segunda, teremos a expressao clara da postura 
nomol6gica e, em sua manifesta<;ao mais radical, positivista; finalmente 
4. quando relacionamos explicarao e compreensao, porem considerando ambas 
perfeitamente validas em proporcionar-nos conhecimento antropol6gico, 
estamos assumindo uma postura hermeneutica moderna dial6gica, ou ainda 
dialitica,16 portanto exercitando o que estou chamando de dupla interpreta<;ao. 

nao tratarei aqui, mas se os trago e para indicar o quanta pode ser superficial a 

identificac;:ao pura e simples do paradigma hermeneutico com a chamada antropologia 

"p6s-moderna"; os argumentos de Celso Azzan servem para mostrar a complexidade 

da questao. 

1 5  Para a elaborac;:ao desse modelo, inspirei-me no pequeno livro de R. ). Howard, Three 
faces if henneneutics: An introduction to current theories if understanding, p. 1 62. Para esse 

au tor, o que estou chamando de dupla interpretac;:ao, como uma posic;:ao epistemol6-

gica comprometida com a modernizac;:ao da antropologia, ele denomina "hermeneu

tica moderna" ou dialetica para, no ambito da filosofia, distingui-la, especialmente, 

da hermeneutica tradicional ou romantica. 

1 6  Ainda sabre o uso do termo dialitica - tao desgastado nas ciencias humanas -, cabe 

advertir que ele se reporta aqui para urn sentido bern especifico. Segundo o mesmo 

Howard, que o relaciona estreitamente com as investigac;:oes hermeneuticas atuais, a 

"hermeneutica e propicia para repensar a 16gica dialetica de Hegel, mas nao para 

aceitar sua conclusao sabre o espirito absoluto. Esta posic;:ao antiidealista da herme

neutica contemporanea significa que ela aceita a contingencia imdutivel das estratigias do 
proprio pensador e da realidade mesma" - p. 1 66, o grifo e meu. Urn ponto que ainda 

deve ser destacado, seguindo o proprio Howard, e a questao da intencionalidade, que 

nas ciencias humanas e, particularmente, da maior importancia, uma vez que esta 
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Em uma demonstra<_,:ao por diagrama, terfamos:  

Coluna A Coluna B 
Explica<_,:ao Compreensao Posi<_,:oes Epistemol6gicas 

Sim Sim ( 4) Dialetica 
Sim Naa (3) Nomol6gica 
Nao Sim (2) Romantica 
Nao N ao (1) Cetica 

Gostaria ainda de acrescentar, antes de concluir, que estou consideran
do a contribui<_,:ao de Ricoeur e do proprio Apel em termos muito pr6-
prios, relacionados com minha experiencia de membro de uma comuni
dade de antrop6logos e nao de fil6sofos - e born esclarecer. Isso quer 
dizer que entendo os dois sentidos de interpreta<_,:ao no quadro de minha 
disciplina, procurando, por conseguinte, avaliar essa dupla interpreta<_,:ao 
na esteira de uma experiencia tambem coletiva, registrada na ja longa his
t6ria da antropologia. E se mencionei ha pouco urn procedimento 
nomol6gico -como a analise componencial -- nao foi absolutamente 
por reconhecer nesse metodo uma contribui<_,:ao permanente a nossa dis
ciplina; ao contrario, penso que tal tipo de analise, desenvolvida nos anos 
1 960, no ambito da chamada ethnoscience, ja deu 0 que podia dar, revelando 
sua eficacia apenas em umas poucas instancias da cultura - particular
mente as etno-classifica<_,:6es; entretanto, ela serve para o argumento segun
do o qual uma metodologia radicalmente objetivista pode servir, no limi
te, ao refinamento de uma interpreta<_,:ao - que passa por urn momento 
met6dico - para, finalmente, alcan<_,:ar seu instante de profundidade na 
realiza<_,:ao da compreensao sabia - como nos aponta o arco hermeneutico 
a que ja  me referi .  Essa compreensao sabia pode ser entendida como o 
momento de apreensao do "excedente de sentido", de que fala Ricoeur, 
precisamente o momento nao-met6dico da investiga<_,:ao. Trata-se daquele 
sentido nao apreensivel por via met6dica, se ja ela formal ou mesmo 
formalizante - como no estruturalismo levi-straussiano -, sej a simples-

presente, tao operativa como efetiva em sua modalidade dialetica, nos dois !ados do 
diagrama, na coluna A e na B. 
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mente obstinada na neutraliza<;ao absoluta do pesquisador, acreditando 
vacina-lo contra qualquer vfrus subjetivista - exemplifica isso a obsessiva 
busca de objetividade pelos antropologos orientados por aquilo que venho 
chamando de "paradigmas da ordem". 1 7 Para o antropologo esse mo
mento pode ser identificado como tendo seu infcio verdadeiramente criati
vo na e durante a pesquisa de campo, especialmente quando em sua etnografia 
se vale da observa<;ao participante; mas deve tambem continuar durante a 
propria elabora<;ao de sua narrativa, ou de textualiza<;ao da cultura . 1 8  

Penso que a dupla interpreta<;ao na antropologia, na forma como a 
entendo, tern varias conseqiiencias: 
1 .  a primeira e a nao exclusao de nenhuma das modalidades de interpreta
<;ao, vendo-as igualmente importantes no exerdcio da disciplina; 
2. a segunda - como urn desdobramento da anterior - implica na com
patibiliza<;ao dos progressos evidentes alcan<;ados pela disciplina (e de
monstrados pela exemplaridade das monografias antropologicas, classi
cas e modernas) com a preocupa<;ao atual (via hermeneutica) de submeter 
a disciplina a uma crftica saudavel, levando-a a exorcizar o mito da objeti
vidade absoluta ou, sinteticamente, o seu renitente objetivismo; 
3 .  a terceira conseqiiencia estaria na rejei<;ao de outra ideologia que pode 
corroer por dentro a disciplina, isto e,  o interpretativismo em sua fei<;ao 
"pos-moderna", livrando com tal rejei<;ao a propria hermeneutica, a ser 
retomada em suas origens, livre de leituras apressadas como temos obser
vado na historia recente de nossa disciplina, especialmente nos Estados 
Unidos. 

Sem dimensionar a contribui<;ao da hermeneutica na epistemologia da 
disciplina, ou, ainda, sem reconhecer o papel fundador do metodo tanto 
quanto sua permanente atualidade na investiga<;ao antropologica, cria-se o 
cenario de urn debate equivocado. E foi com o objetivo de contribuir para 
evitar tais equfvocos que as presentes considera<;oes foram elaboradas. 

1 7  C f.  Roberto Cardoso d e  Oliveira, Sobre o pensamento antropoltigico, especialmente Capitu

los 1 e 4. 

1 8  Para nao dizer que entre n6s nao se registra uma monografia que expressa competen

temente essa tensao entre os paradigmas da ordem e o hermeneutico, gostaria de 

mencionar o bonito livro de Alcida Rita Ramos Memorias Sanuma: EspafO e tempo em 
uma sociedade yanomami. 
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Capitulo 6 

ANTROPOLOGIAS PERIFERICAS 
VERSUS ANTROPOLOGIAS CENTRAlS 

0 tema que me foi dado examinar nesta oportunidade - que me foi 
sugerido por meu colega Dr. Secunda Moreno Yanez, secretario geral 
deste congresso - contem ja em sua formulac;ao uma inevitavel interro
gac;ao: como interpretar o termo versus? 1 Uma oposic;ao intransponivel 
entre comunidades profissionais "perifericas" e "metropolitanas"? urn con
flito entre paradigmas exercitados em diferentes latitudes? ou uma relac;ao 
eventualmente complementar entre perspectivas engendradas em mundos 
nao complementares ,  a se ter em mente uma visao critica terceiro-mundista . . .  
Gostaria, assim, de aceitar o desafio que me oferece urn tema tao comple
xo, comec;ando por considerar - ainda que de sobrevoo - o tratamen
to que tern recebido nos diferentes cenarios de debate internacional, sele
cionando uns poucos eventos que, alias ,  parecem-me bern ilustrativos de 
desconforto mesclado de certo sentimento de inferioridade e de muita 
idiossincrasia, que tern marcado as relac;oes entre as comunidades de pro
fissionais da disciplina situadas na periferia dos centros metropolitanos de 
onde se difundiu a chamada antropologia moderna. 

Desde j a, todavia, gostaria de esclarecer sabre o que entendo pelo 
termo versus contido no titulo da conferencia: nao o vejo, de modo algum, 
por uma perspectiva negativa; ao contr:irio, interpreto a palavra "versus" 
como significando uma tensao, nao social ou politica, mas te6rica - me
lhor dizendo, meta-te6rica ou, seja, epistemica. E acredito que tal tensao 
seja extremamente fertil para o desenvolvimento da antropologia, tal como 
todos desejamos. Embora as contradic;oes de carater economico, social e 
politico existam e nao possam ser ignoradas, creio que, mesmo reconhe
cendo esse estado de coisas e nao desprezando o seu componente tercei-

Este texto foi elaborado para constituir-se, em sua versao em espanhol, em uma das 

"conferencias magistrales" do 492 Congreso lnternacional de Americanistas, realizado 

em Quito, Ecuador, de 7 a 1 1  de julho de 1 997. Uma segunda versao, alga reduzida, 

foi apresentada, tambem como conferencia, no V Congreso Argentino de Antropologia 

Social, realizado em La Plata, Argentina, de 29 de julho a 12 de agosto de 1 997. 
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ro-mundista, nao posso deixar de constatar que ha urn espa�o para o 
dialogo te6rico e epistemol6gico em nivel planetaria - dialogo esse do 
qual nao poderemos nos furtar se desejamos, efetivamente, melhor nos 
capacitarmos na realiza�ao de nosso oficio. Preocupado com essa rela�ao 
"centro/periferia", urn grupo de antrop6logos vern realizando no Brasil 
urn programa de investiga�oes com o objetivo de estudar comparativa
mente a singularidade das chamadas "antropologias perifericas" sob a 6ti
ca de uma abordagem estilistica que contemple, simultaneamente, a voca
�ao universalista de qualquer disciplina que se pretenda cientifica frente a 
realidade de seu exercicio em contextos nacionais outros que nao sejam 
aqueles de onde se originaram os paradigmas fundadores da antropolo
gia. Mais adiante, procurarei dar uma ideia desse programa e, a seguir, 
concluirei minha exposi�ao com uma reflexao sobre o tema, no intuito de 
estimular novas investiga�oes que tenham por alvo as rela�oes entre antro
pologias que, por serem tensas, nao sao, necessariamente, antagonicas. 

Antes urn esclarecimento : embora eu me interesse mais por tensoes de 
ordem meta-te6rica ou paradigmatica, nao posso deixar de reconhecer 
que teorias e paradigmas sao pensados e ativados por comunidades de pro
fissionais de carne e osso - como nos ensinou Thomas Kuhn, esse com
petente historiador da ciencia -, ensejando, com isso, o desenvolvimento 
de analises extremamente agudas em que se combinam, sem se excluirem, 
duas tradi�oes classicas da hist6ria da ciencia, a internalista e a externalista; a 
que trabalha na esfera das ideias com a que procura descrever o contexto 
hist6rico-social dessas mesmas ideias. Curiosamente, nas diversas tentati
vas de interpretar a hist6ria e o presente da antropologia, raramente o 
ponto de vista articulador dessas duas tradi�oes pode ser implementado, 
o que resultou em uma preponderancia da preocupa�ao quase que exclu
sivamente contextual, concorrendo para que o olhar politico preponde
rasse sobre o espistemol6gico e tornando questoes como o colonialismo 
ou a dependencia cultural temas dominantes na literatura critica da discipli
na, bern como nos encontros ou reunioes entre seus profissionais. Creio 
que essas reunioes merecem alguns comentarios. 

* 

Essas tres ultimas decadas foram pr6digas em simp6sios e seminarios 
sobre o assunto. Destaco alguns deles, uma vez que estamos limitados 
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pelo tempo desta conferencia. Eu mesmo tive a chance de participar de 
seis: a primeira chance deu-se em Viena, no Burg Wartenstein, em 1 967, e 
chamou-se Reunion para Ia Integracion de Ia Ensenanza con las Investigaciones An
tropo!Ogicas ; a segunda e a terceira, deram-se no Mexico, respectivamente 
urn desdobramento da reuniao anterior intitulada II Reunion para Ia Integracion 
de Ia Ensen"tmza en las Investigaciones Antropologicas, realizada em 1 968,  na Cida
de do Mexico, e a I Reunion Ticnica de Antropologos e Arqueologos de America 

Latina y el Caribe, ocorrida na Hacienda Cocoyoc, no estado de Morelos ,  
em 1 979; a quarta e a quinta, ambas realizadas no Brasil, em 1 980, no Rio 
de Janeiro, e, em 1 987, em Brasflia, sendo a do Rio organizada pela Asso
cia�ao Brasileira de Antropologia (ABA) , com o titulo Rumos da Antro
pologia, enquanto a de Brasflia, patrocinada pelo Instituto Panamericano 
de Geografia e Hist6ria, pelo CNPq e pela mesma ABA, teve por titulo A 
Antropologia na America Latina. Nessa ultima reuniao, pude ministrar 
uma conferencia sobre "Identidade e diferen�a entre antropologias peri
fericas",2 ocasiao em que examinei, grosso modo, os principais resultados 
dessas reuni6es e de outras - de que nao participei - mas que me pare
ceram extremamente importantes pelo temario geral e pela presen�a de 
seus participantes :  refiro-me, especificamente, a duas delas: uma, em 1 978 
realizada no mesmo Burg Wartenstein, com o titulo Indigenous Anthropology 
in Non-Western Countn"es ; outra, em 1 982, proporcionada pela revista sueca 
Ethnos, com o titulo The Shaping of National Anthropologies. 

Nao pretendo aqui reproduzir o que entao pude dizer no evento de 
Brasilia, mas gostaria de retomar duas considera�6es que me parecem 
apropriadas nesta oportunidade. Uma diz respeito a tematica das reuni6es 
da decada de 1 960, praticamente circunscrita a avalia�ao do campo antro
pol6gico na America Latina, considerado, particularmente, em suas caren
cias institucionais, o que revelava, entao, uma preocupa�ao marcadamente 
academica, ainda que as quest6es epistemol6gicas se mantivessem Ionge 
de serem abordadas. Outra considera�ao, que cabe agora fazer, diz respei
to a crescente politiza�ao do campo antropol6gico a partir dos anos 1 970 
e 1 980, quando a questao da constru�ao da na�ao - nation building -

2 0 texto foi publicado em George Cerqueira Leite Zarur (coord.) , A antropo!ogia na 
America Latina, pp. 1 5-30. 
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comec,:a a tamar corpo naqueles eventos ,  em urn reconhecimento da di
mensao polftica inerente as relac,:6es entre a comunidade de profissionais 
da disciplina e os Estados nacionais. Evidentemente, as tematicas observa
das em todos os eventos estiveram sempre sensiveis as relac,:6es entre os 
paises de centro, cujas antropologias eram tacitamente consideradas como 
metropolitanas em comparac,:ao as dos paises perifericos, tornados tambem 
de modo tacito como "culturalmente colonizados", entendendo-se, aqui, 
a propria antropologia como uma subcultura ocidental. Alias , varios entre 
nos, na America Latina, na Africa e na Asia, muito escrevemos sabre essa 
dependencia e sabre o urgente processo de desenvolvimento - certa
mente aut6nomo - de nossas antropologias. 

Nao quero retomar agora esse ultimo tema nos termos ate entao pro
pastas, uma vez que j a  foi objeto de muitas discuss6es nos cenarios naci
onais e internacionais. Desejo sim sublinhar as duas dimens6es - a acade
mica-institucional, que envolve as atividades de ensino e de pesquisa; e a 
polftica, na qual se colocam as quest6es etnicas e nacionais ,  e em cujas 
avaliac,:6es as polfticas estatais sao sempre objeto de critica -, sabre as 
quais nao se pode deixar de examinar mais detidamente as atuais tenden
cias que comec,:am a se esboc,:ar nas relac,:6es entre as antropologias que, na 
falta de melhor termo, chamaremos de "perifericas" em contraposic,:ao as 
antropologias "centrais", isto e,  aquelas que surgiram em fins do seculo 
passado na lnglaterra, na Franc,:a e nos Estados Unidos. Desejo enfatizar 
- como tenho feito repetidas vezes - que os conceitos de periferia e de 
centro nao possuem mais do que urn significado geometrico, certamente 
em n dimens6es, em que espac,:o e tempo sao igualmente levados em con
ta, sem, porem, implicarem urn quadro valorativo, isto e de "boa" ou 
"rna" antropologia . . .  Minh a ultima participac,:ao em eventos des sa ordem 
deu-se mais recentemente, em 1 994, quando a Associac,:ao Latina-ameri
cana de Antropologia (ALA) , organizou uma reuniao em Niteroi, no Bra
sil, no ambito da XIX Reuniao Brasileira de Antropologia (ABA) . 0 tema 
desse forum foi a "Organizac,:ao do 'campo antropologico' latina-ameri
cana", no qual participaram os vice-presidentes Myriam Jimeno Santoyo, 
Carlos Serrano, Segundo Moreno Yanez e Roque de Barros Laraia, que 
apresentaram comunicac,:6es sabre suas respectivas areas de atuac,:ao. 0 
numero 4 do Boletim da ALA (abril 1 995) apresentou sumarios dessas 
comunicac,:6es que nos serviram de ponto de partida para a organizac,:ao 
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do forum que acabamos de realizar na presente reuniao, aqui em Quito, e 
que tive a satisfac;:ao de presidir. Menciono todos esses eventos para mos
trar que o empenho dos colegas latino-americanos em discutir o estado
da-arte da antropologia revela que nossa comunidade profissional nao 
tern estado desinteressada sabre 0 destino da disciplina em ambito conti
nental, mas, pelo contrario, tern procurado realizar interessantes reflexoes 
sabre diferentes aspectos do exercicio da disciplina. 

Algumas ideias que podem ser ressaltadas do conjunto desses eventos 
devem servir como importante referencial nesta oportunidade. A primei
ra seria o reconhecimento de que a disciplina, na America Latina, esta 
inserida na categoria de "antropologia de nac;:oes novas", empenhada na 
construc;:ao da nac;:ao e destitufda de grandes tradic;:oes intelectuais - ao 
contrario do que ocorre nas antropologias de antigas civilizac;:oes como a 
China, o J apao ou a india. Ao mesmo tempo - e is so nao ocorreria apenas 
na America Latina -, a disciplina estaria eminentemente interessada em seu 
proprio territorio ou regiao - como a regiao andina ou a regiao maia ou, em 
menor intensidade, a regiao amazonica -, e seus antropologos dedicam
se prioritariamente aos trabalhos originarios dos pafses de centro, devo
tando, em conseqiiencia, muito pouca atenc;:ao ao que se produz no inte
rior das antropologias perifericas do continente e, sobretudo, fora dele. 
Quantos de nos tern familiaridade com a produc;:ao antropologica de pa
fses da periferia europeia, par exemplo, como a da Espanha ou Portugal, 
da Grecia ou de pafses do leste europeu? Pode-se dizer que, alem das 
fronteiras de cada urn de nossos pafses ,  pouco sabemos sequer sabre as 
antropologias do nosso proprio continente e, sobretudo, das possibilida
des de suas respectivas contribuic;:oes ao desenvolvimento da disciplina, 
sejam elas de carater teorico ou mesmo metodologico. Contudo, ha de se 
reconhecer igualmente que essas caracterfsticas que, segundo alguns autores ,  
poderiam ser consideradas como marcadoras do tipo periferico, nem par 
isso se constituem em obstaculo insuperavel com vistas a conduc;:ao de 
nossas antropologias a urn efetivo desenvolvimento em escala planetaria. 

* 

Com essas preocupac;:oes em mente, decidimos realizar urn programa 
de estudo sabre "estilos de antropologia", dele resultando urn seminario 
levado a efeito ha uns poucos anos atras , na Universidade Estadual de 
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Campinas (Unicamp) , e que serviu de ponto de partida para urn conjunto 
de pesquisas projetadas para diferentes antropologias perifericas, tais como 
as que tern lugar na Austnilia, em Israel Qerusalem) , no Canada (Quebec) e 
na Espanha (Catalunha) .3 

Antes de falar sobre essas pesquisas, gostaria de dar uma ideia geral 
sobre algumas conclusoes a que cheguei, pessoalmente, no aludido Semi
nario. Ao reunir colegas possuidores de experiencia de pesquisa e de refle
xao sobre a antropologia de seus respectivos pafses a par de contarem 
com alguma vivencia na antropologia feita no Brasil, decidimos estabele
cer urn encontro que permitisse compara<;oes, se nao sistematicas e globais, 
pelo menos fortuitas e t6picas, de modo a criar urn clima de debate entre 
diferentes pontos de vista sobre a diversidade de atualiza<;ao de uma mesma 
disciplina cada vez mais internacionalizada. Retorno a questao inicial: como 
compreender a singularidade de atualiza<;ao da antropologia nas chama
das "periferias" - que uso no plural, pois nao e uma, sao muitas - com 
a natureza universalista de qualquer disciplina que se queira cientifica? Nes
se sentido, procurou-se mostrar que essa singularidade - manifestada 
pela disciplina em seu processo de difusao para fora dos centros em que 
se originou historicamente, tanto quanto sua inser<;ao e desenvolvimento 
em outros pafses - nao haveria de significar uma abdica<;ao de sua preten
sao universalista, uma vez que, tecnicamente, a disciplina sempre "falou" uma 
unica "linguagem", talvez mudando apenas 0 "tom", alguma coisa de sua 
"fonologia", ademais de uma ou outra contribui<;ao para seu "lexico", 
porem muito pouco - se e que efetivamente contribuiu - para sua 
"gramatica". Ressalve-se, aqui, que o recurso a metaforas provenientes de 
uma disciplina irma, como a lingiifstica, se, de urn lado, auxilia-nos para a 
compreensao do problema - como suponho -, por outro, certamente, 
nao e suficiente do ponto de vista epistemol6gico, pois deixa em aberto 
uma importante questao: como aplicar o conceito de estilo para caracterizar a 
antropologia - portanto, como algo mais do que uma metafora igualmente 
originaria da lingiifstica? Todavia, ainda valendo-me de metaforas lingiifs
ticas, creio que se a "gramaticalidade" da disciplina corresponde a sua 

3 Os trabalhos apresentados nesse Semimirio foram publicados em Roberto Cardoso 

de Oliveira e Guilhermo Raul Ruben (orgs.), Estilos de antropologia. 
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matriz disciplinar, que tenho definido - seguindo elipticamente os passos 
de Thomas Kuhn - como constitufda por urn conjunto de paradigmas 
articulados em urn campo de tensao epistemica, de maneira que nenhum 
paradigma supera ou anula outro paradigma, como no caso da materna
rica ou das ciencias ffsico-qufmicas, nas quais ocorre a supera<;ao de urn 
paradigma por outro. Diria que na antropologia, e imagino em varias das 
ciencias humanas, essa matriz disciplinar nao chega a alterar sua estrutura 
em quaisquer das latitudes em que se atualiza. Assim, se a concebermos -
como, alias, tenho feito nesses ultimos anos - como constitufda de pelo 
menos quatro paradigmas perfeitamente ativos na modernidade da antro
pologia - o estruturalista levi-straussiano, o estrutural-funcionalista de inspi
ra<;ao britanica, o culturalista norte-americano e o interpretativista geertziano; 
aos quais se poderia agregar outros, como o marxista, ou outros mais ,  de 
menor expressao na hist6ria moderna da antropologia, sem que isso afete 
0 teor de meu argumento -, 0 fato e que as vicis situdes da matriz, vista 
na ordem planetaria da disciplina, afetariam mais a sua dinamica interna 
portanto, gerando mudan<;as na matriz - do que determinando mudan
<;as em sua estrutura - is to e, mudan<;a da matriz. Portanto, a permanencia 
ativa de uma estrutura constitufda por urn sistema de paradigmas em tensa 
intera<;ao, significa - voltando as met:iforas - que a "gramatica" da 
disciplina nao se altera ou, pelo menos, nao tern se alterado substancial
mente. Em meu entendimento, o unico paradigma novo - quer dizer, 
surgido nesta metade de seculo e que se expressa na chamada antropolo
gia interpretativista - nao e mais do que uma recupera<;ao tardia de urn 
paradigma filos6fico do seculo passado, 0 hermeneutico, recuperado, por 
sua vez, por Dilthey das filosofias classica e medieval, e modernizado por 
Gadamer ou Ricoeur no presente seculo, cujo final estamos testemunhan
do. Pois bern: se a matriz tern permanecido praticamente a mesma, com 
uma ou outra altera<;ao observavel nas antropologias centrais, garantindo 
assim a universalidade da disciplina, o que se pode entender entao por sua 
singularidade na periferia? E aqui que entra a no<;ao de estilo. 

Torno emprestado a no<;ao de estilo, na forma pela qual ela foi desen
volvida por Gilles-Gaston Granger, em seu livro Essai d'une philosophie d'sryle, 
que a entende associada a no<;ao de redundancia - nao mais como meras 
met:iforas lingiifsticas, mas como conceitos operacionais. Nao vejo  neces
sidade em deter-me no exame desses conceitos - uma tarefa que realizei 
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em outro lugar, em minhas "Notas sobre uma estilistica da antropologia", 
apresentadas no aludido simp6sio sobre estilos de antropologia -, mas 
apenas mostrar a possibilidade aberta pela utiliza�ao dos mesmos em di
re�ao a uma estilistica. Nesse sentido, redundancia passa a ser urn conceito 
complementar a estilo na medida em que exprime algo no discurso que 
nao acrescenta nada a mensagem, salvo o efeito de prolonga-la. Ao con
tririo do uso que os lingiiistas fazem da redundancia, quando a tomam 
como perda de informa�ao relativamente a informa�ao maxima autori
zada pela lingua - e aqui tomo a antropologia como uma "linguagem" 
cientifica -, para mim - e aqui, talvez, me distancie urn pouco de Granger 
-, a redundancia e a expressao de urn estado-de-coisas, e 0 resultado de 
uma analise realizada por meio da matriz disciplinar, portanto na lingua
gem da antropologia, em que qualquer outro acn!scimo de informa�ao 
seria inoperante relativamente a uma possivel amplia�ao de nossa capaci
dade de cogni�ao empirico-analitica; em outras palavras, essa capacidade 
esta virtualmente oferecida pela potencialidade analitica da matriz discipli
nar. 

Isso nao e tudo. A antropologia, que aufere todas as suas pontenciali
dades de explicaftiO mediante a atualiza�ao de sua matriz disciplinar, lan�a
se simultaneamente a aventura da compreensao; a rigor, uma aventura nao
met6dica, profundamente individualizante, cujas conseqiiencias, impressas 
no discurso antropol6gico resultante, s6 podemos considerar como fator 
de estilo. E, portanto, nesse sentido, que podemos considerar os elementos 
individualizantes nas antropologias perifericas que lhes conferem particu
laridades que, por mais marcantes que sejam, nao nos autorizam a classifica
las com o epiteto de nacionais. Assim, nao ha necessidade de buscarmos 
nacionalizar nossas antropologias para alcan�armos maior autonomia ou, 
mesmo, independencia frente as antropologias centrais. Tal busca parece
me fundada em urn falso problema. Para as antropologias perifericas e,  
evidentemente, tambem, para as metropolitanas ,  o objetivo das diferentes 
comunidades profissionais esta em dominar cada vez mais a matriz disci
plinar, sua dinamica gerada pela tensao inter-paradigmatica, bern como os 
resultados que alcan�a, ou tern alcan�ado, nas diferentes latitudes do planeta. 

* 
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Dizia que o Programa sobre Estilos de Antropologias vern dando 
resultados bastante promissores. Tentarei destacar alguns, ainda que obti
dos em pesquisas nao necessariamente limitadas a America Latina, em que 
o olhar dos colegas esteve orientado a partir de nosso continente, pois 
todos partiram de uma perspectiva engendrada no Brasil e condicionada 
por uma antropologia enraizada no pafs. Como nao existe urn lugar neu
tro de onde se pode observar a realidade, todos os estudos enfeixados 
nesse programa devotado a construc;:ao de uma estilfstica envolvem, par
tanto, pontos de vista constitufdos no quadro social, politico e intelectual 
latino-americano. Foi o caso, por exemplo, de tres das recentes pesquisas 
do programa: uma primeira sobre a Australia, realizada por nosso colega 
da Universidade de Brasilia, Stephen Baynes; outra efetuada em Jerusalem, 
por Marta Francisca Topel, e apresentada como tese de doutoramento na 
Unicamp; e a terceira feita em Barcelona, por mim, como professor-visi
tante da Universidade Aut6noma de Barcelona.4 A antropologia - ou 
melhor, a etnografia indfgena - produzida na Australia, a antropologia 
judaica de Jerusalem - pois h:i que diferencia-la da palestina -, bern 
como a catala, que, de certo modo, mantem sua particularidade quando a 
confrontamos com a castelhana, especialmente quando estudamos o pro
cesso hist6rico de sua formac;:ao, todas essas antropologias foram obser
vadas a partir de urn lugar perfeitamente definido: a America Latina, mais 
especificamente o Brasil. Is so confere a investigac;:ao uma caracterfstica que 
s6 podemos equacionar em termos de estilo, pois compreender o outro 
significa urn passo a mais do que simplesmente explica-lo; e tambem 
apreende-lo por meio de seus elementos ou instancias empfricas nao sus
cetiveis de explicac;:ao analftica, ou seja, o que se apreende e o "excedente 
de sentido" - ou o surcroit de sens, para usar uma expressao originaria da 
hermeneutica de Paul Ricoeur, para quem esse excesso de significac;:ao e 
alcanc;:ado grac;:as ao momento nao-met6dico da investigac;:ao -, que, para 
mim, e precisamente o momento em que se transcende a propria matriz 
disciplinar, isto e, ultrapassando-a sem nega-la. E o momento em que se 

4 0 primeiro resultado de minhas investiga<;6es em Barcelona foi publicado na revista 

Mana: Estudos de Antropologia Social, com o titulo "Identidade catala e ideologia etnica", 

pp. 9-47. 
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inaugura o estilo proprio de tal ou qual antropologia, P3lrticularizando-a 
sem que ela perca sua vocac;:ao universalista assegurada pela matriz discipli
nar - uma matriz alicerc;:ada sob uma pluralidade de metodos bern como 
por urn conjunto articulado ou articulavel de paradigmas. Varias questoes 
podem ser levantadas sabre a natureza do conhecimento obtido pela via 
met6dica quando o comparamos com o conhecimento gerado pela inter
pretac;:ao compreensiva. Examinei-as em outras oportunidade,5 quando 
segui muito de perto as contribuic;:oes de Ricoeur e de Apel sabre o tema; 
por isso, permito-me deixar de examina-las agora, dizendo apenas que, 
independentemente do fato da interpretac;:ao compreensiva ter ou nao 
valor apenas hipotetico - posto que ela nao esta autorizada a formular 
"leis", regras ,  ou generalizac;:oes mais ambiciosas alcanc;:adas pela explica
c;:ao -, o certo e que urn debate como esse, mesmo que o levassemos a 
efeito nesta oportunidade, nao alteraria o sentido de nossa argumentac;:ao, 
pois 0 que desejo trazer a considerac;:ao dos colegas e uma linha de inves
tigac;:oes que, no meu entender, tern dado interessantes resultados. 

Trata-se, todavia, de urn conjunto de estudos que objetiva desenvol
ver-se no ambito da America Latina, procurando, por meio das antropo
logias praticadas nos seus diferentes paises, avaliar, por urn lado, as possi
bilidades de desenvolvimento das mesmas; por outro, despertar urn interes
se reciproco entre elas de maneira a incentivar urn dialogo horizontal, sem que 
isso diminua a necessidade da manutenc;:ao de urn maduro contato com as 
antropologias centrais e que seja mais do que urn mon6logo, mas a vertica
lizac;:ao do mesmo dialogo. Como dizia - acerca do Seminario sabre 
Estilos -, colegas latino-americanos presentes no even to trouxeram, alem 
da boa vivencia na comunidade de antrop6logos brasileiros ,  uma boa 
dose de informac;:oes sabre a disciplina em seus paises. Se, da Venezuela, 
tivemos a participac;:ao de Hebe Vessuri, com seu trabalho "Estilos nacionais 
de antropologia? Reflexoes a partir da sociologia da ciencia", e da Argenti
na, a de Leonardo Figoli, com sua exposic;:ao "A antropologia na Argentina 
e a construc;:ao da nac;:ao", tivemos tam bern do Quebec, com Robert Crepeau, 
uma interessante exposic;:ao sabre ''A antropologia indigena brasileira vista 

5 Consultar especialmente os capitulos 4 e 5 deste volume, onde essa tematica foi exa

minada com maior profundidade. 
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do Quebec", em que o autor nao deixa de compara-la com a antropolo
gia quebequense, e ainda uma segunda comunica<;ao sobre a antropologia 
canadense de expressao francesa, intitulada "0 'tio materno' e a antropo
logia quebequense", apresentada por Guilhermo Ruben, meu colega da 
Unicamp. Ja consideravamos entao, em nosso programa de pesquisas, o 
Quebec como parte da America Latina. Vale dizer que talvez tenha sido 
essa regiao da America do Norte aquela que mais atraiu a aten<;ao de 
nossos colegas, uma vez que sobre ela fixaram suas investiga<;6es nao so
mente Ruben, como tambem Celso Azzan Jr. ,  entao doutorando da Uni
camp, ambos devotados ao estudo da disciplina antropol6gica no Canada 
de lingua francesa. E para nao dizer que o nosso interesse sobre a America 
Latina excluiria outras manifesta<;6es entre aquelas que estamos denomi
nando antropologias perifericas, cuidamos de realizar uma investiga<;ao 
comparada entre duas das mais desenvolvidas dessas antropologias: pre
cisamente a quebequense e a catala, respectivamente es tudadas por 
Guilhermo Ruben e por mim. 0 livro resultante encontra-se em elabora
<;ao e pensamos intitula-lo As aventuras da etnicidade: antropologia e ideologia 
itnica. 0 objetivo do estudo foi o exame do processo de forma<_;ao da 
antropologia em contextos s6cio-culturais minados pela etnicidade, em 
que se pode observar nitidamente 0 papel de ideologias etnicas na confor
ma<;ao da disciplina. Os nacionalismos quebequense e catalao estao de tal 
forma enraizados nas respectivas sociedades que contaminaram a forma
<;ao hist6rica de suas antropologias, submetendo-as a urn nitido processo de 
etniiflfaO. Todavia, cabe esclarecer, que, na modernidade atual das discipli
nas, pouco se pode observar sobre o domfnio da ideologia etnica em suas 
respectivas atualiza<;6es no Quebec ou na Catalunha. Nao se pode, toda
via, ignorar que essa etniza<;ao, constatada na forma<_;ao da disciplina, tenha 
deixado suas marcas, passfveis de observa<;ao tao-somente por meio de 
uma concep<;ao estilistica da antropologia. 

Pois bern. Se, por urn lado, esse fato mostra a for<;a do contexto social, 
polftico e cultural na adapta<;ao da disciplina na periferia de seus centros de 
difusao, penetrando-a de novos elementos dinamizadores da matriz disci
plinar, por outro, como estive procurando mostrar, os elementos dinami
zadores nao concorreram para qualquer mudan<;a da estrutura matricial, 
que pode, assim, manter a mesma gestalt. A disciplina, nos contextos nacio
nais do Quebec e da Catalunha - como ja indiquei, alias -, pouco se 
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diferencia do tipo metropolitano de antropologia, seja no que diz respeito 
ao cariter universal de sua prodU<;ao, seja no que tange a sua qualidade e 
produtividade. Mas a eficiencia das antropologias exercitadas em Montre
al ou em Barcelona nao encobre a for<;a de suas respectivas tradi<;oes que 
contem, afora do processo de etniza<;ao ji  examinado, outros elementos 
de ordem cultural que sao muito proprios a cada uma dessas antropolo
gias. Esse e urn fator ao qual nao se tern dado muita aten<;ao, como hem 
observa nosso colega mexicano, o antropologo Esteban Krotz . Nao e a 
primeira vez que a leitura de trabalhos seus me foram de grande utilidade. 
Recentemente, em uma reuniao organizada por Myriam Jimeno, em Bo
gota, sabre o tema "La antropologia latinoamericana: crisis de los mode
los explicativos",6 pude valer-me das anilises de Krotz sabre a antropolo
gia que se realiza na America Latina e sabre seus comentirios a respeito de 
algumas de minhas proprias ideias veiculadas em meu livro S obre o pensa
mento antropol6gico. Embora o recorte epistemologico que venho adotando 
em minhas anilises nao coincida com sua perspectiva - mais proxima da 
historia e da sociologia da ciencia -, considero-as mais complementares 
do que conflituosas: defendemos,  igualmente, que o trabalho a ser desen
volvido na America Latina so pode ser coletivo. Estou certo que nossos 
respectivos recortes ,  por diferentes que possam ser, haverao de contribuir 
para a intensifica<;ao e o refinamento desse diilogo horizontal que ambos 
defendemos, de forma que, inspirado em uma ou outra de suas conside
ra<;oes que considero mais pertinentes para o prosseguimento desse diilo
go, retorno a seguir o tema das tradi<;oes. 

* 

Ainda que nao se possa comparar o papel exercido pelas tradi<;oes 
letradas de grandes civiliza<;oes, como as da China, do J apao ou da India, na 
conforma<;ao da antropologia nesses pafses, com as "pequenas tradi<;oes", 

6 0 titulo de sua exposic;ao foi "La generaci6n de teoria anttopol6gica en America 

Latina: Silenciamentos, tensiones intrinsecas y puntas de partida", que se seguiu a 
minha conferencia, "La antropologia latinoamericana y Ia 'crisis' de los modelos expli

cativos: Paradigmas y teorias", ambas publicadas na revista colombiana Maguare, n"'-

1 1 - 1 2, 1 996. Quanta a minha conferencia, ela esta inserida, em sua versao em portu

gues, neste volume como seu capitulo 3. 
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encontradi<;as nas na�_;:6es novas da America Latina, essas nao devem ser 
desprezadas quanta as suas presen�_;:as - de algum modo aferfvel - na 
instala�_;:ao da disciplina entre nos. Minha experiencia brasileira nao me per
mite sequer pensar qual o grau de influencia que as antigas civiliza�_;:6es 
americanas - como a Inca , a Asteca ou a Maia7 - podem ter exercido 
na antropologia que se pratica nos pafses andinos, no Mexico ou na Ame
rica Central. Como tambem me e diffcil avaliar a importancia nesses e em 
outros pafses do papel desempenhado por seus cronistas , viaj antes e mis
sionarios quinhentistas e seiscentistas no estabelecimento de temas ou na 
constru�_;:ao de abordagens de investiga�_;:ao, eventualmente ainda relevantes 
na atualidade da disciplina na America Latina. Ja minha visao da antropo
logia que fazemos no Brasil sugere descontinuidades obvias. Talvez o fato 
da disciplina ser entre nos, membros da comunidade profissional brasilei
ra, uma atividade preponderantemente universitaria, ela - pelo menos 
durante esses ultimos quarenta anos - abasteceu-se de ideias e de padr6es 
de comportamento provenientes do centros academicos europeus e nor
te-americanos. Certamente, a influencia francesa, extremamente forte e he
gem6nica nos anos 1 940 e 1 950, foi progressivamente substitufda pela 
anglo-americana nas decadas seguintes ,  em que pese a importante influen
cia do estruturalismo levi-straussiano em toda esta metade de seculo. A 
presen<;a de etnologos de lingua alema, pelo menos desde os anos 1 930, 
nao foi suficiente para deixar sua marca na antropologia que fazemos hoje. J a 
as "rafzes", de que nos fala Krotz em urn texto anterior,8 pouco nos dizem 

7 No capitulo 8 deste volume, a prop6sito de urn interessante livro organizado por meu 

colega do Centro de L6gica, Epistemologia e Hist6ria da Ciencia (CLE) , da Unicamp, 

o fi16sofo Marcelo Dascal, inti tulado Cultural Relativism and Philosophy: North and LAtin 
American Perspectives, fas;o consideras;oes a respeito da relas;ao entre tradis;oes cultu

rais - eurocentricas e aut6tones das Americas - no ambito da filosofia que, de certa 

maneira, tern alguma utilidade para nossa comparas;ao entre antropologias centrais e 

perifericas. A diferens:a estaria no fa to de am bas modalidades de antropologia estarem 

vinculadas a uma mesma raiz, europeia; ao passo que as filosofias dos Nahuatl ou dos 

Trique nada teriam a ver com o pensamento ocidental . Nesse caso, a comparas;ao teria 

a funs;ao de uma elucidas;ao redproca entre modalidades de pensamento. 

8 Cf. Esteban Krotz, ''Antropologia y antrop6logos en Mexico: Elementos de balance 

para construir perspectivas", in Lourdes Arizpe e Carlos Serrano (Compiladores) , 

Balance de Ia Antropologia en America LAtinay el Caribe, pp. 361 -380. 
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quando procuramos resgat:i-las em nossa pr:itica profissional da discipli
na. Contudo, se as rafzes no Brasil nao possuem a mesma profundidade 
hist6rica - e pn!-hist6rica - que aquelas observadas no Mexico, tal nao 
significa que elas nao existam. E s6 tomarmos em consideras:ao a tradis:ao 
ensafsta brasileira, institufda desde o seculo passado, pelo menos. Pon!m, 
dizer que essa tradis:ao tern ou teve o poder de marcar sua presen<;a na 
matriz disciplinar e algo que jamais ocorreu. Essa tradis:ao ensafstica cons
titui-se, a rigor, em fator de estilo. Se, no Brasil, tal tradi<;ao pode ser obser
vada facilmente em autores como Gilberto Freyre, ontem, ou Roberto 
Da Matta, hoje, marcando nao o estilo brasileiro, mas um dos estilos de 
antropologia que no Brasil se pratica, posso imaginar - e isso vale apenas 
como hip6tese de trabalho - que em paises como o Mexico, suas v:irias 
tradis:oes, nao importando 0 grau de profundidade que possuam, podem 
ser consideradas igualmente como fator de estilo.9 Continuo a acreditar 
que o melhor caminho para investigar a particularidade da antropologia 
que se faz no Mexico tambem seja o da estilistica; e gostaria que tal inves
tiga<;ao fosse realizada por meio de uma pesquisa comparada, nao para 
lograr uma teoria geral da antropologia latino-americana - tal compara
s:ao s6 nos tornaria "colecionadores de borboletas", para me valer aqui da 
feliz expressao de Leach -, mas para tirarmos proveito da comparas:ao 
como urn instrumento de elucidas:ao redproca das respectivas antropolo
gias, submetidas a urn cuidadoso escrutinio. Considere-se, ainda, que uma 
estilistica, menos do que pretender substituir outras modalidades de estu
do das antropologias perifericas, nada mais e do que urn acrescimo, uma 
enfase especial no discurso da antropologia, portanto, urn recurso a mais 
destinado a ampliar nossa capacidade de compreender as particularidades 
de uma disciplina nos novos ambientes s6cio-culturais que a encerram. 

0 que fazer para lograrmos a consolidas:ao da disciplina nos paises lati
no-americanos onde ela, por diferentes motivos, ainda encontra obst:iculos 
para o seu desenvolvimento? Claro que nao tenho a pretensao de ter a 

9 Recentemente, pude explorar uma modalidade especifica de tradic;io na antropolo

gia cataHi - que podemos definir como etnicidade - em urn ensaio intitulado 

"Etnicidade como fator de estilo", publicado nos Cadernos de Historia e Filosofia da 
Ciencia, Serie 3,  vol. 5 ,  numero Especial, 1 995,  pp. 1 45- 17 1 , e aqui republicado como 

Capitulo 7. 
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solu<;ao para esse problema, muito menos uma receita . . .  Mesmo porque, 
como ha uma extrema diversidade nos diferentes contextos latina-america
nos em que se insere a disciplina, e impassive! uma solu<;ao geral e e improva
vel que qualquer urn entre nos, de forma individual, tenha a pretensao de 
conhecer a antropologia em escala continental, de modo a poder sugerir solu
<;6es, ainda que topicas. Tome-se, como exemplo, o problema institucional 
envolvendo a rela<;ao da disciplina, is to e, da pesquisa e de seu ensino, com os 
Estados nacionais. Esta e uma questao, entre muitas outras, que so podera ser 
enfrentada pelos antropologos de cada pais; e, fazendo minhas as palavras de 
Guilhermo Bonfil, quando se refere ao que ironicamente chama de "casa
mento" entre o Estado mexicano e a antropologia, reproduzo sua fala: 

Sin embargo, el maridaj e con el Estado persis te, lleno de conflictos, 
insatisfacciones y frustraciones.  0 los antrop6logos proponemos nuevas 
bases de Ia relaci6n conjugal (o el divorcio) , o sera el Estado quien lo haga. 
Mas nos vale participar en esto con nuestra propia decisi6n. 10 

E como a presen<;a do Estado e, em regra, sempre muito forte em nossos 
paises - ainda que jamais na mesma propor<;ao daquela que se observa 
no Mexico -, o comentario de Bonfil e mais do que oportuno. lncita-nos 
a tomarmos nossas proprias iniciativas, enquanto comunidade profissio
nal, diante de questoes cruciais como esta, que contextualiza decisivamente 
nossa disciplina. E precisamente o momenta em que se articulam, no pro
cesso de investiga<;ao, as perspectivas externas e internas, a analise insti tu
cional e a analise do discurso, a interpreta<;ao sociologica e a estiHstica. 

Por tudo isso, em lugar de solu<;oes, gostaria apenas de apontar para 
urn conjunto de indicadores que acredito de alguma utilidade no exame 
comparado e nos diagnosticos das antropologias que fazemos em nossos 
paises. Alguns desses indicadores, que aqui relaciono sem nenhuma preten
sao de esgot:i-los, podem ser os seguintes :  
1 .  a concenlrafaO das investiga[oes no tenitrJrio nacional, que, no caso das antropo
logias perifericas, parece ser urn tra<;o caractedstico, pelo menos para a 
America Latina; 

1 0 Guillermo Bonfil Batalla, "Problemas conjugales?: Una hip6tese sobre las relaciones 

del Estado y Ia antropologia social en Mexico", in G.C.L.Zarur (org.) , A antropologia 
na America L:ztina, p. 99. 



Roberto Cardoso de Oliveira 

2. as debilidades institucionais, particularmente nas esferas universitarias e cien
tfficas, com carencias de boas bibliotecas , ausencia de implanta<;ao ou im
planta<;ao deficiente do estatuto de "dedica<;ao exclusiva" e suas conse
qi.iencias salariais , alem de poucos recursos para financiamento de pesqui
sas, etc . ;  
3 .  a dependencia do exterior para a formarao pro.fissional avanrada, dependencia 
que, em alguns pafses, e extremamente elevada enquanto, em outros, pode 
ser bern mais reduzida, porem nao esta ausente; 
4. o mercado de trabalho aquim da demanda e cujas caracterfsticas pr6prias vao 
desde uma pobreza franciscana, com reduzida oferta de cargos nas uni
versidades ou fora delas, ate uma razoavel oferta, como se pode observar 
em pouqufssimos pafses do continente; 
5 .  a ausencia de peri6dicos de circularao internacional, pelo menos nas regioes 
latino-americanas , onde - ao que parece - s6 recentemente o idioma 
portugues come<;a a ter mais leitores de lingua castelhana, fato que, por sua 
vez, nao explica a deficiente circula<;ao desses mesmos peri6dicos na 
Hispano-America; e, finalmente, 
6. o peifil meta-te6rico da antropologia em nossos paises, em verdade, urn perfil 
que pode ir desde o eventual predomfnio de urn ou outro dos paradig
mas fundadores da disciplina, ate a atualiza<;ao crftica da matriz disciplinar 
- como a temos definido -, a saber, como articula<;ao simult:inea, tensa 
e interdependente de paradigmas originarios historicamente na Inglaterra, 
Fran<;a e Estados Unidos da America e ainda presentes na modernidade da 
disciplina; isso merece uma considera<;ao adicional: em varios lugares, tenho 
questionado a ideia de que mesmo nas antropologias metropolitanas os pa
radigmas que conformam a matriz disciplinar sejam, hoje, absolutamente 
autonomos ,  como foram, ou procuraram ser, desde o final do seculo 
passado ate meados deste; o fato que efetivamente se observa, na atuali
dade da disciplina, e que, mesmo naquelas antropologias, seus respectivos 
paradigmas originais ja estao em intensa intera<;ao com os demais ,  igual
mente abrigados na mesma matriz disciplinar; o que ocorre, todavia, e que 
essa intera<;ao tern caracterfsticas diferentes daquela que tern lugar nas an
tropologias perifericas: nessas, ela e mais ficil, pois as comunidades pro
fissionais da disciplina estao despojadas de compromissos epistemol6gicos 
hist6ricos, o que resulta em urn diilogo mais fluente, com uma carga menor 
de preconceito te6rico, expressao que uso aqui no sentido gadameriano ou 
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hermeneutico. 
Procurarei ilustrar brevemente a aplica<;ao desse conjunto de indicado

res com a antropologia que se pratica no Brasil. Nao darei numeros, ne
nhuma estatfstica, para nao sobrecarregar a exposi<;ao. Procurarei fazer 
algumas considera<;oes sabre cada urn desses indicadores ,  de maneira a 
fornecer uma ideia sabre o que haveria de especffico no "caso brasileiro", 
se confrontado com outras antropologias perifericas. 

1.  Efetivamente, observa-se, no Brasil, uma concentra<;ao desmesura
da nos temas nacionais e no endere<;amento da pesquisa nos limites do 
territ6rio nacional. Isso vern de lange e se justifica amplamente, vista que ate 
os anos 1 940 - se assim posso arbitrar - a mas sa dos estudos sabre o pafs 
esteve a cargo de pesquisadores e/ ou viajantes e cronistas estrangeiros. Urn 
born indicador disso foi o celebrado Manual bibliogrdftco de estudos brasileiros, de 
1 949, organizado por Rubens Borba de Moraes ,  urn importante historia
dor brasileiro, entao sub-diretor dos Servi<;os Bibliotecarios da ONU, e 
William Berrien, professor da Universidade de Harvard. Nessa bibliografia, 
observa-se a absoluta preponderancia de autores estrangeiros sabre os auto
res nacionais, revelando, nitidamente, que os estudos relativos ao pafs eram 
hegemonicamente realizados por brasilianistas europeus e norte-americanos. 
Diante disso, e clara que havia necessidade de se reverter essa rela<;ao, de 
maneira a fazer com que o Brasil fosse tambem investigado por seus pr6prios 
intelectuais. E isso era verdadeiro para o conjunto das ciencias sociais, para a 
hist6ria e para a literatura. Nesse sentido, cerca de duas decadas depois, essa 
rela<;ao come<;aria a se inverter, em dire<;ao ao predomfnio das obras escritas 
por nacionais. E, atualmente, nao e exagero dizer que OS brasilianistas torna
ram-se absolutamente minoritarios. Explico isso com o forte desenvolvimen
to dos cursos de p6s-gradua<;ao que, a partir de meados dos anos 1 960, 
come<;aram a produzir pesquisadores em ciencias sociais e em hist6ria, cujas 
teses de mestrado, inicialmente, e, depois, as de doutorado, tiveram signifi
cativo reflexo no movimento editorial, uma vez que grande parte dessas teses 
foi publicada por editoras universitarias e comerciais. Hoje, o que se pode 
dizer, e que - pelo menos na area da antropologia - nao se justifica mais a 
exclusiva aten<;ao a realidade nacional, podendo os antrop6logos voltarem 
seu interesse tambem para alem fronteiras. Digo os antrop6logos porque a 
caracterfstica mais marcante de nossa disciplina e tratar com a alteridade, 
com a diversidade cultural, com a varia<;ao de forma de vida, objetivo que 
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so logramos alcan<;ar em nossas proprias sociedades quando transforma
mos - por meio de recursos de metodo - o familiar em exotico, con
seguindo, com isso, estranhar suficientemente tudo aquilo que nos e proxi
mo, de maneira a poder alcan<_;ar uma disd.ncia minima que nos habilite ao 
questionamento tfpico do olhar etnografico. Entendo que o momento 
presente come<;a a ser extremamente favoravel para programarmos pes
quisas no exterior simultaneamente aos estudos que devemos continuar a 
fazer dentro do territorio nacional. E isso come<_;a a ser facilitado pela 
estrutura de ensino e pesquisa avan<;ada que vern se esbo<;ando no pais, 
com possibilidade de consolida<_;ao futura. Refiro-me, especificamente, ao 
papel das agencias nacionais de apoio a pesquisa e ao ensino de pos-gra
dua<_;ao. Isso nos leva ao segundo indicador mencionado. 

2. Quanto a questao da debilidade institucional encontradi<;a nas antro
pologias perifericas, dela nao escapa a antropologia que fazemos no Bra
sil. Se e verdade que contamos com algumas agencias de financiamento 
governamental, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientf
fico e Tecnologico, melhor conhecido por sua antiga sigla CNPq; ou a 
Financiadora de Pesquisas Cientffica e Tecnologicas (Finep) ; ou ainda a 
Coordena<_;ao do Aperfei<;oamento de Pessoal de Nivel Superior (Capes) , 
e igualmente verdade que elas cobrem apenas uma parte da demanda por 
financiamento da pesquisa cientifica e de ensino avan<;ado. Alem dessas, ha 
de se considerar as agencias estaduais ,  desvinculadas do sistema federal. A 
mais prestigiosa e a Funda<;ao para o Amparo a Pesquisa do Estado de 
Sao Paulo (Fapesp) ,  que, ha decadas ,  da suporte financeiro as atividades 
de ensino e pesquisa no estado de Sao Paulo, apoiando, sobretudo, suas 
tres universidade estaduais :  a USP, a Unicamp e a Unesp. Todas essas agen
cias funcionam ha quase meio seculo, 0 que da ao sistema uma razoavel 
continuidade que, no caso da America Latina, e urn dado ate certo ponto 
surpreendente ! Nesse sentido, nao e exagero dizer que as universidades 
paulistas, bern como os institutos estaduais de pesquisa, ou ainda as me
lhores de suas institui<;6es particulares de nivel superior, estao bastante am
paradas em compara<_;ao com os demais estados da federa<_;ao. Em al
guns, como os estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa 
Catarina, do Parana ou do proprio Distrito Federal, em Brasilia, em que se 
instalaram funda<;6es formalmente an:ilogas, tal fato nao vern tendo 0 

mesmo sucesso - salvo engano - que o alcan<_;ado por Sao Paulo. Isso 
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faz com que se observe urn grande desequilfbrio na distribui<;ao de recur
sos em escala nacional, ficando praticamente todo 0 onus desse desequilf
brio para as agencias federais, como a Capes ,  o CNPq ou a Finep - que, 
ainda assim, colaboram com as institui<;oes cientfficas e de ensino superior 
paulistas. Com exce<;ao da Finep - que tambem, mas residualmente, opera 
na forma<;ao de quadros cientfficos academicos - as outras agendas de fi
nanciamento vern atuando principalmente na concessao de balsas de estudo e 
de pesquisa, com prejuizo para o fomento da pesquisa propriamente dita, a 
saber, a satisfa<;ao da demanda por verbas operacionais de investiga<;ao. 
Atualmente, o governo federal criou o Pronex - sigla do Programa Na
cional de Centros de Excelencia -, vinculado diretamente ao Ministerio de 
Ciencia e Tecnologia, por meio do qual se espera que grupos de investigado
res de alto nfvel possam obter os recursos de que necessitam para a reali
za<;ao de projetos espedficos e de alta relevancia cientifica ou tecnol6gica. 

A antropologia social e cultural vern se socorrendo de todas essas agen
cias, incluindo o Pronex, disputando seu Iugar frente as ciencias exatas e 
naturais. Essa e uma competi<;ao por recursos que, alias, envolve todo o 
campo de pesquisa e de ensino avan<;ado, e em que nao s6 o Pronex e 
mobilizado, mas tambem as demais agencias de financiamento, como os 
programas integrados do CNPq ou da Fapesp, para ilustrarmos com as 
mais solicitadas agencias de fomento da pesquisa. Diante da relativa escas
sez de verbas para projetos de pesquisa, tern surgido novas estrategias 
para a obten<;ao de recursos. Minha propria experiencia de trabalho, nos 
quatro principais programas de p6s-gradua<_;ao do pais - o Museu Nacio
nal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) ; a Universidade de 
Brasilia (UnB) ; a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Univer
sidade de Sao Paulo (USP) -, tern indicado como adequado para a realiza
<;ao de pesquisas em nossa disciplina o recurso a chamada balsa "sandui
che". E uma balsa de estudo concedida pela Capes e pelo CNPq destinada 
a estudantes p6s-graduados que estejam no final de curso, quando ja tenham 
sido aprovados na maior parte das disciplinas curriculares e tenham obtido 
aceita<;ao de seu projeto de pesquisa, quer para disserta<;ao de mestrado, 
quer para tese de doutorado. Em ambos os casas, o estudante candidata
se a uma balsa que lhe permita, seja obter alguns creditos-disciplina em 
outras institui<;oes, nacionais ou estrangeiras, ou, por meio de sua aceita<;ao 
nessas universidades na qualidade de "aluno especial", possa fazer a pes-
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quisa para cuj a realiza<;ao teve seu projeto aprovado na universidade de 
origem. Isso nos leva ao exame do terceiro indicador: a dependencia do 
exterior para a forma<;ao avan<;ada. 

3. Como avaliar essa dependencia da antropologia que se faz no Brasil? 
0 que eu poderia dizer, grosso modo, e que, desde 0 evento do primeiro 
doutor em antropologia formado nos Estados Unidos - o falecido antro
p6logo Eduardo Galvao, PhD pela Universidade Columbia em 1 952 -, 
muitos outros, tanto hi como na Europa, graduaram-se. Em verdade, nao se 
poderia dizer que o doutorado no exterior, por mais prestigioso que fosse, 
como os de Colllmbia, de Harvard ou da Universidade de Paris, nunca foi o 
unico doutoramento disponivel para 0 estudante brasileiro. 0 doutorado 
oferecido pela USP, desde os anos 1 940, e inspirado no modelo europeu 
continental - frances e alemao -, supria a demanda de uma elite, sobre
tudo a paulista, assim como o mestrado oferecido pela entao Escola Livre 
de Sociologia e Politica, institui<;ao particular de ensino superior. Somente 
com a reforma universitaria federal, ocorrida em meados dos anos 1 960, 
e que a p6s-gradua<;ao teve condi<;6es para desenvolver-se surpreendente
mente. Para ficarmos s6 com os mestrados e doutorados em antropolo
gia, ha de se registrar o do Museu Nacional, criado em 1 968; o da Uni
camp, em 1 97 1 ;  o da UnB, em 1 972; e o da USP, reformulado para o 
modelo de inspira<;ao norte-americana - isto e, cursos organizados por 
disciplina-creditos -, em 1 971 . Como ja mencionei, tal fato haveria de se 
refletir, uma decada depois, no aumento substancial da produ<;ao de ensaios e 
monografias antropol6gicas. Como resultado desse incremento na forma<;ao 
de quadros em antropologias - e, certamente, com menor intensidade, em 
sociologia e em ciencia politica -, come<;ou a haver uma retra<;ao na 
oferta de balsas para doutoramento no exterior, posto que para mestra
do, em regra, as unicas balsas eram destinadas a universidades brasileiras, 
desde que possuidoras de s tatus A concedido pela Capes. Mas e born 
deixar clara que is so nao significa que 0 sistema de p6s-gradua<;ao brasileiro 
considere-se auto-suficiente; diante da escassez de recursos, foi necessaria esti
mular os doutoramentos nacionais, sem deixar de conceder urn numero mais 
reduzido de balsas aos candidatos que demonstrassem ser indispensavel 
para sua forma<;ao avan<;ada o ingresso em urn doutorado fora do Brasil. 
Mas, a rigor, pelo menos em nossa disciplina, a dependencia do exterior 
vern diminuindo sensivelmente nesses ultimos dez ou quinze anos. 
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4. Com rela�ao ao mercado de trabalho, gostaria de limitar-me a umas 
poucas considera�6es de cariter generico. Diria, inicialmente, que o mer
cado caminha para uma hierarquiza�ao crescente. Significa que as universi
dades de maior prestigio estao praticamente restritas a contrata�ao de dou
tores; dificilmente urn possuidor de titulo de mestre por elas sera contra
tado. Ao mesmo tempo, as demais universidades do pais, possuidoras de 
cursos de ciencias sociais ,  quer em nivel de p6s-gradua�ao (stricto e lato 
sensu) , quer unicamente em nivel de gradua�ao, buscam docentes ao menos 
possuidores do titulo de mestre. Tudo isso porque ha, atualmente, entre 
n6s, uma obsessao por cursos p6s-graduados - e grande parte dos rei
tares de universidades as margens dos grandes centros nacionais procu
ram qualificar suas institui�6es da melhor maneira possivel, uma vez que 
isso significa aumento de recursos financeiros. A grande ambi�ao desses 
dirigentes universitarios da area federal e conseguir prestigio academico 
que os leve a dialogar com o Ministerio da Educa�ao com maiores chan
ces de obten�ao desses recursos. 

Mas entendo que o mercado de trabalho para antrop6logos,  no Brasil, 
ainda que quase restrito ao ambito das universidades, nao esta esgotado. 0 
grande numero de concursos realizados em diferentes universidades, so
bretudo nas federais ,  onde - pelo menos em antropologia - registra-se 
urn numero muito pequeno de candidatos ,  sejam eles mestres ou douto
res. Depois da reforma constitucional de 1 988, somente se pode ingressar 
em uma universidade estadual ou federal por meio de concurso publico; 
portanto, esses concursos sao conhecidos por seus editais, exigidos por lei. 
E o que vemos e a pequena migra�ao de mestres e doutores para univer
sidades de pouco prestigio academico e/ ou que estejam distantes das ci
dades onde residem. A forte migra<;ao interna que se observa nos Estados 
Unidos, por exemplo, nao se da no Brasil. Isso faz com que nao ocorra 
uma boa distribui�ao nacional dos egressos dos cursos de p6s-gradua�ao 
mais credenciados. Por outro lado, contudo, e interessante observar que a 
maioria dos estudantes latino-americanos que obtem seus titulos p6s-gra
duados no Brasil, em Iugar de retornar aos seus paises de origem, tendem 
a permanecer entre n6s, concorrendo com seus colegas brasileiros. Ainda 
que exista urn dispositivo legal que impede a estrangeiros fazer concurso 
para ingresso nos quadros permanentes das universidades, isso pratica
mente s6 ocorre na area federal, uma vez que em estados da federa�ao, 
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como Sao Paulo, tal dispositivo nao e levado em conta. Como tampouco 
e levado em considerac;:ao a diferenciac;:ao entre nacionais e estrangeiros 
para a obtenc;:ao de bolsas de estudo ou de pesquisa. Embora eu nao 
possa oferecer numeros ,  posso dizer que e bastante expressiva a quantida
de de estudantes estrangeiros ,  latino-americanos,  como clientes do sistema 
de fomento da pesquisa e do ensino avanc;:ado brasileiro. 

5. A ausencia ou a reduzida presenc;:a de peri6dicos de circulac;:ao na
cional em antropologia no Brasil e urn fato. De antropologia, nao mais do 
que tres peri6dicos sao de circulac;:ao nacional, ainda que de modo defici
ente, em razao da pequena tiragem e das dificuldades de distribuic;:ao. A 
mais antiga e a Revista de Antropologja, publicada pelo Departamento de 
Antropologia da Universidade de Sao Paulo: criada em 1 953, foi total
mente reformulada, modernizada e ampliada em numero de paginas a 
partir de 1 99 1 ,  ap6s o falecimento de Egon Schaden, seu fundador; em 
seguida, temos o Anudrio Antropologjco, do Departamento de Antropologia 
da Universidade de Brasilia, proposto por mim, em 1 976, quatro anos 
depois de minha chegada na UnB, proveniente do Museu Nacional; final
mente, temos,  agora, uma nova revista, Mana: Estudos de Antropologia Social, 
criada em 1 995,  pela nova gerac;:ao de antrop6logos do Museu Nacional 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Contudo, durante muitos anos, 
o peri6dico de maior prestfgio foi a Revista do Museu Paulist..z, :uja nova 
serie data de 1 94 7, e teve como seu grande mentor o antrop6logo Her
bert Baldus,  que a dirigiu ate 1 967, entrando em declfnio ap6s seu faleci
mento. Porem, os antrop6logos brasileiros nao disp6em apenas de revis
tas exclusivamente de antropologia, pois contam ainda com varias outras 
de ciencias sociais ,  como a editada pela Associac;:ao Nacional de P6s-gra
duac;:ao em Ciencias Sociais (Anpocs) ,  alem de uma dezena do mesmo 
genero, porem vinculadas a universidades. Ha, enfim, outras mais, do tipo 
miscelanea - como a Revista da USP ou Novos Estudos/ Cebrap - em que 
artigos de antropologia comparecem ocasionalmente. 

A divulgac;:ao desses peri6dicos e deficiente, nao s6 em nfvel nacional, 
como, notadamente, em escala intemacional, no ambito da America Latina. 1 1  

1 1  Por exemplo, em rela.yao ao Mexico, cf. Esteban Krotz, "La generaci6n de teoria 

antropol6gica en America Latina: Silenciamentos, tensiones intrinsecas y puntas de 

partida", p. 33. 
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Se isso ja  ocorre na Hispano-America, com os textos escritos em espa
nhol, e muito maior a dificuldade de divulga<;ao dos escritos em portugu
es. Todos OS colegas que possuem alguma experiencia de atividades no 
Brasil devem concordar sabre a receptividade do idioma castelhano no 
campo intelectual brasileiro; a redproca nao e verdadeira. Os cerca de 1 50 
milhoes de falantes do portugues no Brasil nao sao suficientes para des
pertar o interesse dos hispano-americanos em, pelo menos,  se esfor<;arem 
para ler o que escrevemos - salvo, como sempre, as exce<;6es de praxe . . .  
Ha ,  no  entanto, indicios de  mudan<;a, como urn crescente interesse de  
aprendizado da  lingua portuguesa pelos paises do  Mercosul, por razoes 
6bvias . . .  Se isso ocorrer, tenho a esperan<;a de que resultados mais anima
dares chegarao para a antropologia que praticamos no Brasil. Uma coisa, 
todavia, eu gostaria de firmar: entendo, pessoalmente, que a internaciona
liza<;ao dessa antropologia sera tanto mais importante para n6s quanta 
mais ela for lida nos espa<;os latino-americanos; para mim, pelo menos, o 
feedback mais desejado sera aquele que vira da comunidade de antrop6lo
gos da America Latina. E isso porque estou seguro que poderemos aprender 
muito com a experiencia que a disciplina vern recebendo no continente, 
posto que, sob a varia<;ao insofismavel dessa experiencia entre n6s, e lfcito 
esperar que urn conjunto de questoes comuns, de urn modo ou de outro, 
repercutam na dinamica da matriz disciplinar. 

6. Em urn ensaio escrito ha alguns anos ,  intitulado "0 que e isso que 
chamamos de Antropologia Brasileira?", 12 procurei elaborar urn esquema 
capaz de reproduzir a estrutura da matriz disciplinar que, no meu modo 
de ver, apontasse para suas dimensoes mais ativas do ponto de vista da 
modernidade da disciplina . 1 3  Ao mostrar preliminarmente o quanta a tra
di<;ao de estudos etnologicos relativos ao povos indfgenas se comportava diante da 
segunda tradi<;ao importante entre n6s, aquela referente aos estudos sobre a 
sociedade nacional, e tomando como variaveis relevantes os estudos culturalistas 
diferenciados dos estruturalistas, cheguei a esbo<;ar urn quadro descritivo 

1 2  Publicado primeiramente no AnudrioAntropoltigico, n2 85,  pp. 227-246; republicado em 

Sobre o pensamento antropoltigjco, pp. 1 09- 141 . 

1 3  Cf. figura 1 ,  p. , d o  texto " 0  que e isso que chamamos d e  Antropologia Brasileira?", 

em S obre o Pensamento Antropoltigjco. 
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no qual pudemos localizar, em cada urn dos quatro espa<,:os criados no 
ambito de uma coordenada cartesiana, o seguinte quadro: no primeiro 
espa<,:o, em que se cruzam a tradi<,:ao de estudos etnologicos com a pers
pectiva culturalista, localizamos dois de nossos maiores etnologos; Curt 
Nimuendaju,  respondendo ao que chamei de perfodo "heroico" da 
etnologia, e Darcy Ribeiro, respondendo igualmente ao perfodo "caris
matico" - imediatamente posterior ao primeiro. Ainda considerando a 
perspectiva culturalista, porem relativamente aos estudos sobre a socieda
de nacional, entendi que Gilberto Freyre era urn legftimo representante do 
perfodo "heroico", enquanto que o brasilianista Charles Wagley - por 
for<,:a de sua influencia na implanta<,:ao dos estudos de comunidade no 
Brasil - expressaria adequadamente o perfodo "carismatico". E indis
pensavel esclarecer que por her6ico entendo o perfodo em que a disciplina 
ainda nao estava institucionalizada no pais, ao passo que por carismdtico 
entendo o perfodo em que, estimulando o processo de institucionaliza<,:ao 
da antropologia, destacam-se profissionais de grande influencia, capaz de 
mobilizar 0 campo intelectual dos que se devotam a disciplina. Ja no que 
tange ao cruzamento das duas tradi<,:oes - a relativa aos estudos etnologi
cos cruzada com a de estudos sobre a sociedade nacional -, com a pers
pectiva estruturalista comum, seja a de raiz anglo-sax6nica, seja a de raiz 
francesa, temos de nos restringir ao perfodo carismatico, posto que tal 
perspectiva e bern posterior a implanta<,:ao dos estudos culturalistas entre 
nos. Pudemos registrar, assim, a influencia de Florestan Fernandes nos es
tudos de etnologia indfgena - considerando-se, aqui, sua fase etnologica, 
gra<,:as a suas monografias sobre os Tupinamba - e a influencia do soci
ologo norte-americano Donald Pierson - nao por acaso representante 
do perfodo carismatico -, dada sua influencia decisiva na organiza<,:ao da 
Escola Livre de Sociologia e Polftica, onde, alias, estudaram Florestan Fer
nandes e Darcy Ribeiro. Vale dizer, nesse sentido, que a vertente socio
cultural da antropologia - hoje preferentemente denominada antropolo
gia social - e bastante solidaria da sociologia, daf porque nao e de se 
estranhar que autores, como Florestan Fernandes, Charles Wagley, Roger 
Bastide - e o proprio Claude Levi-Strauss, quando ensinou na USP, nos 
anos 1 930, como professor de sociologia - estiveram sempre na frontei
ra das duas disciplinas. Alem do mais, ha urn dado que nao deve ser des
considerado: o fato de nao existir no Brasil cursos de gradua<,:ao em an-
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tropologia, mas cursos de ciencias sociais, ficando a forma<;ao espedfica 
em antropologia em cursos de p6s-gradua<;ao, em niveis de mestrado e 
doutorado. A disciplina sociologia e, assim, ministrada no Brasil durante 
os quatro anos que leva em media a gradua<;ao em ciencias sociais, com 
uma ligeira prepondeni.ncia pedag6gica sobre a antropologia e a ciencia 
politica. 0 resultado disso, mesmo na forma<;ao p6s-graduada do antro
p6logo, e que 0 jovem mestre ou doutor transita com facilidade nas disci
plinas que constituiram seu curricula de gradua<;ao. Os "estudos de comu
nidade" foram, assim, indistintamente realizados por soci6logos e antro
p6logos nos anos 1 940 e 1 950, tempo em que tiveram bastante prestigio 
nos meios universitarios brasileiros, come<;ando seu declinio nos anos 1 960. 

* 

Como vejo atualmente as potencialidades da matriz disciplinar na an
tropologia que fazemos no Brasil? Para mostrar o rumo que a disciplina 
tern tornado no seio da comunidade de seus profissionais ,  gostaria de me 
valer do mesmo recurso de que me vali em outra ocasiao, quando me 
questionaram sobre o que chamamos de antropologia brasileira. Retorno agora 
para considera<;ao dois conceitos importantes ,  demarcadores do exerdcio 
de nossa disciplina, ou dois "mega-conceitos", como diria Clifford Geertz : 
cultura e estrutura. Ao toma-los, verificamos que ha uma evidente polisse
mia, somente esclarecida quando procuramos relaciona-los com o para
digma no qual estao inseridos. E assim que se pode constatar - tomando 
OS termos cultura e estrutura no ambito de tradi<;6es Jingiiisticas especfficas 
-, que, na tradi<;ao alema, observa-se dois sentidos claramente distintos :  
o de Kultur, referente a cultura como sistema de costumes e de elementos 
materiais produzidos em seu interior; e Bildung, como expressao "espiritu
al de urn povo". Essas duas palavras alemas podem servir de referenda 
no processo de forma<;ao da antropologia nos Estados Unidos se consi
derarmos o papel desempenhado por Franz Boas, certamente o seu "pai 
fundador" no final do seculo passado, herdeiro, por urn !ado, do roman
tismo alemao, e, por outro, urn antrop6logo determinado em dar a sua 
disciplina urn verdadeiro status de ciencia. Diria, portanto, que Boas pode 
servir como uma boa "metafora humana" indicadora de uma certa ambi
giiidade no uso da no<;ao de cultura. E, se quisermos elaborar uma genea
logia do paradigma culturalista, encontraremos em Boas a atual duplicida-
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de da antropologia moderna norte-americana, ora voltada para o seu tra
dicional culturalismo, ora aberta para o seu desdobramento, a saber, para 
urn novo paradigma - o interpretativista -, tambem preocupado com 
a dimensao cultural, porem em uma acep<;ao muito proxima ao sentido 
de Bildung. Eu compreendo o binomio Kultur/ Bildung como expressao de 
uma ambivah�ncia, cuja hist6ria estamos testemunhando nos dias que cor
rem. Tomando-se, agora, urn segundo binomio, aquele que se expressa 
pela equas;ao Structural/ Structurale - o primeiro termo nativo da antro
pologia britanica, o segundo igualmente nativo da antropologia francesa 
-, temos ,  respectivamente, a palavra estrutura como expressando o mega
conceito do paradigma estrutural-funcionalista britanico e o do estrutura
lismo de Levi-Strauss. Ao se considerar, assim, o relacionamento desses 
quatro conceitos que tendencialmente expressam quatro paradigmas abri
gados na matriz disciplinar, podemos acompanhar o movimento que re
alizam no campo antropol6gico brasileiro. lnfelizmente, nao ha tempo 
aqui para examinarmos esse movimento dos conceitos, como pudemos 
fazer em outra oportunidade, quando examinamos o deslocamento de 
urn conjunto de conceitos da Europa para a America Latina. 14 

Podemos contudo dizer - como conclusao desta conferencia - que 
a antropologia no Brasil tende a atualizar de forma criativa a matriz discipli
nar, ao tirar da tensao entre seus paradigmas e da dinamica de seus mega
conceitos muito daquilo que poderiamos considerar como sendo proprio de 
uma "antropologia de ponta". E essa constata<;ao e algo que se pode obser
var nao s6 no Brasil, mas em varias das antropologias perifericas, seja na 
America Latina, seja na Europa ou no Oriente Medio - como ocorre exem
plarmente na Espanha e em Israel. Apesar das dificuldades que sempre en
contramos, mas que nao ignoramos - particularmente as institucionais e 
financeiras -, vejo com urn moderado otimismo o que esta ocorrendo 
em nosso continente. E esse otimismo justifica-se quando constato o interesse 
cada vez maior, na America Latina, sobre a avalia<;ao da disciplina, seja em 
ambito local ou regional, como demonstram varios dos textos aqui refe
ridos, como os organizados por Lourdes Arizpe e Carlos Serrano sobre o 

1 4  Cf. R.Cardoso de Oliveira, " 0  movimento dos conceitos na Antropologia", i n  Revista 
de Antropologia, val. 36, 1 993, pp. 1 3-3 1 ,  republicado neste volume como Capitulo 2 . .  
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Balance de Ia Antropologia en America Latina y el Caribe ; o editado por Esteban 
Krotz, Aspectos de las Antropologias en America Latina ; ou, ainda, o organiza
do por George Cerqueira Leite Zarur, A Antropologia na America Latina ou 
por Myriam Jimeno, Antropologia en Latinoamerica, alem de estudos restritos 
a pafses espedficos, mas destinados a induzir uma reflexao te6rica com 
alcance comparativo. Contam, entre esses estudos, o interessantfs simo li
vro de Gonzalo Aguirre Beltran, El pensar y el quehacer antropol6gico en Mexico ; 
o de Manuel M.Marsal, Hist6ria de Ia antropologia indigenista: Mexico y Pen/ ; o 
de Mariza Correa, Hist6ria da antropologia no Brasil (19 30- 1960) ;  o de Segun
do Moreno Yanez, Antropologia ecuatoriana: Passado y presente ; e, compilado 
pelo mesmo Moreno Yanez, Antropologia del Ecuador ; acrescentando-se, 
ainda, nesta rela<;ao por certo incompleta, o volume coletivo sobre Un siglo 
de investigacion social: Antropologia en Colombia, editado por Jaime Arocha 
Rodriguez e Nina S. de Friedemann. Algum etn6grafo mais obstinado 
poderia ver nisso uma certa dose de narcisismo inerente as comunidades 
profissionais ,  quando insistem em refletir sobre si mesmas em lugar de se 
devotarem exclusivamente ao estudo do outro. Eu nao vejo assim: pois 
como se limitar a estudar alteridades sem se dar conta do proprio campo 
semantico em que o investigador esta inserido? Ou sem se examinar deti
damente o horizonte por meio do qual se filtram todas as imagens que 
nosso olhar constr6i sobre o outro etnografico? Enfim, temos aqui uma 
parte expressiva da comunidade de antrop6logos dedicados aos estudos 
americanistas e uma forte representa<;ao dos colegas latino-americanos,  
aos quais gostaria que coubesse a ultima palavra sobre se estamos no rumo 
certo. 
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Capitulo 7 

A ETNICIDADE 
COMO FATOR DE ESTILO* 

INTRODU<;,\0 

Ha duas decadas, tive a oportunidade de publicar uma coled.nea de 
meus primeiros ensaios sobre identidade, etnia e organizac;:ao social por 
meio dos quais procurava dimensionar o significado, para a antropologia, 
de fenomenos s6cio-culturais emergentes das situac;:6es de confronto en
tre diferentes etnias situadas no interior de Estados nacionais. 1 Fenomenos 
esses que passariam a ser classificados como etnicidade. Menciono isso 
para dizer que a tematica tratada naquele volume, volta - ainda que com 
outra roupagem - a constituir-se, agora, no tema central do presente 
artigo, aduzido da questao da contaminac;:ao da disciplina por essa mesma 
etnicidade, entendida como urn fator de estilo. 

Ao considerar que nesses ultimos vinte anos a teoria das relac;:6es inte
retnicas enriqueceu-se sobremaneira, ampliando e aprofundando o co
nhecimento que a antropologia tern podido trazer para o esclarecimento 
da etnicidade, nao procurarei tratar aqui daquilo que entendo por contri
buic;:6es a teoria das relac;:6es interetnicas, ou sobre 0 que se poderia enten
der como sendo o "vivo e o morto" da teoria na atualidade. 0 que pre
tendo desenvolver e uma reflexao sobre a relac;:ao entre a etnicidade e a 
disciplina antropologia, menos no exame das possibilidades dessa conhecer 
aquela, senao sobre o fenomeno da propria etnicidade inserir-se no proces
so de adaptac;:ao da antropologia nas areas perifericas aos centros de onde 
ela, como disciplina autonoma, originou-se. Essas areas, com a exclusao 

* .Q presente ensaio foi publicado originalmente pelo Centro de L6gica, Epistemologia 

e Hist6ria da Ciencia - CLE/ Unicamp - em seus Cadernos de His!Oria e Filos'!fta da 
Ciencia, serie 3,  n"- especial, jan.-dez. 1 995, pp. 1 45- 1 7 1 .  

Roberto Cardoso de Oliveira, Identidade, etnia e estrutura social, tambem foi publicado 

em espanhol, em uma edifi:i'io ampliada, com mais dois capitulos, intitulada Etnicidady 
estructura social. 
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da Inglaterra, da Fran<;:a e dos Estados Unidos, podem incluir qualquer 
outro pafs desde que tenha abrigado a disciplina em seu processo de difu
sao por todas as latitudes do planeta. 

Porem, nesta oportunidade, nao se esta focalizando essa dispersao da 
disciplina em qualquer outro cenario que nao seja aquele marcado pela 
presen<;:a de rela<;:6es interetnicas que se dao no interior de Estados nacio
nais. 0 problema, portanto, e a forma como se manifesta a presen<;:a da 
etnicidade na propria conforma<;:ao da antropologia. Seria uma especie de 
reinven<;:ao da disciplina em espa<;:os marcados por antagonismos etnicos, 
quando deles sequer a disciplina consegue ficar inc6lume? A esse cenario e 
que se aplica o termo etnicidade, a ser tornado aqui como tendo por refe
rente urn espa<;:o social, interno a urn determinado pafs, onde as etnias 
existentes mantem rela<;:6es assimetricas; sendo, nesse sentido, "essencial
mente uma forma de intera<;:ao entre grupos culturais operando dentro de 
contextos sociais comuns".2 Eu ainda acrescentaria que pelo menos uma 
dessas etnias desfrutaria de urn poder emanado de urn Estado, de cuja 
constitui<;:ao tal etnia participaria de forma majoritaria. 

UNIVERSALIDADE E 

SINGULARIDADE DA DISCIPLINA 

Contudo, antes de examinar urn caso espedfico, em que a antropolo
gia estaria envolvida ela mesma em urn processo de etniza<yao, gostaria de 
me deter em uma preliminar: a de reconhecer que sob as eventuais altera
<;:6es que uma determinada disciplina - no caso, a antropologia social e 
cultural - pode sofrer, ela nao pode fugir de sua incontornavel pretensao a 
universalidade, ou, em outras palavras, para nao abdicar de sua cientificidade, 
ela nao tern outra alternativa senao a de reproduzir aquilo que se pode chamar 
- na falta de urn termo melhor e sem me rotular de "essencialista" - de 
essencia disciplinar, aquilo que marca a antropologia enquanto tal . A saber, o 
que a torna reconhedvel como antropologia - portanto sua universalidade 
- nao importa a particularidade de sua inser<;:ao em uma ou em outra 
latitude, onde a questao da etnicidade a contamina, nem mesmo na singula
ridade dessa contamina<;:ao em antropologias igualmente marcadas pelo 

2 Abner Cohen, Ethnici!J, p. XI. 
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confronto etnico. Isso significa que a disciplina nao pode perder seu alcan
ce planetaria, em que pese a particularidade que ganha em absorver a 
etnicidade - dado o contexto interetnico em que se insere - e a singula
ridade determinada por sua adapta<;ao em tal ou qual pafs anfitriao. 

E o teste desse alcance sera sempre o da plena possibilidade de sua 
interlocu<;ao no interior da comunidade internacional de profissionais da 
antropologia. Nesses termos, pode-se dizer que a "linguagem falada" pe
las disciplinas perifericas nao pode deixar de ser inteligfvel em escala plane
taria. Costumo valer-me aqui de uma metafora originaria da lingiifstica, 
segundo a qual a antropologia, em seu dialogo planetario, seria equivalente 
a uma "lingua" - cuja estrutura, por exemplo, poderia ser analoga aquilo 
que tenho chamado de "matriz disciplinar",3 sendo suas manifesta<;6es 
locais ,  seus "dialetos" e suas atualiza<;6es em tais ou quais comunidades 
profissionais em urn mesmo cenario nacional ou regional, seu "idioleto". 
Ter-se-ia, assim, nesse modelo explorat6rio, a universalidade da lingua, a 
particularidade do dialeto, a singularidade do idioleto. Quero crer que, 
pelo menos como met:ifora exclusivamente valida como recurso de refle
xao sabre a disciplina, ela sirva para expressar nosso modelo, mesmo que 
encontre, eventualmente, resistencia entre os lingiiis tas. 

Mas tomemos essa matriz disciplinar. Em outras oportunidades pude 
elabor:i-la extensamente, razao pela qual vou reproduzi-la apenas em suas 
linhas mestras e limitando-me a destacar os argumentos principais. A ideia 
basica que sustenta a elabora<;ao da matriz e a de paradigma, em sua acep
<;ao kuhniana,4 o que nao significa que o conceito de matriz disciplinar de 
que estou me valendo corresponda exatamente ao de Kuhn; e,  muito me
nos, que as controversias5 em torno de sua obra, no que tange a hist6ria da 
ciencia, tenham maior repercussao nas considera<;6es a seguir. E isso por
que estou recorrendo mais a norao de paradigma, do que ao seu conceito 
propriamente dito. Portanto, se o conceito de Kuhn pode estar envolvido 
em controversias, ja a ideia geral nele contida - portanto, sua no<;ao -

3 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, Jobre o pensamento antropologico, especialmente o Capi
tulo 1 .  

4 C£ T. Kuhn, The structure rf scientific revolutions. 

5 C£,  por exemplo, I. Lakatos e A . Musgrav�=o (orgs.) , Criticism and growth rf knowledge. 
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pode perfeitamente transcender o nfvel de debate em que sua obra se viu 
envolvida. Assim sendo, enquanto esse autor identifica paradigma com 
matriz disciplinar, praticamente utilizando as duas expressoes como equi
valentes, preferi distingui-las, na medida em que procuro mostrar que na 
antropologia nao tern lugar aquela sucessao de paradigmas que se observa 
nas ciencias naturais, nos termos em que Kuhn tern podido mostrar. 

Entendo, ao contrario, que, na antropologia, os paradigmas existem 
em simultaneidade.  Se na ffsica o paradigma newtoniano foi substitufdo 
pelo da relatividade, ou na matematica a geometria euclidiana foi superada 
pela de Lobatchevski, na disciplina antropol6gica o paradigma racionalis
ta, o estrutural-funcionalista, o culturalista e o hermeneutico coexistem no 
interior de uma unica matriz. Naturalmente que a hist6ria desses quatro 
paradigmas pode ser rastreada a partir das "escolas" que surgiram na se
gunda metade do seculo passado,6 as quais, vale acrescentar, 0 recente 
"movimento", de voca�,;ao p6s-moderna/ surgido a partir dos anos 1 960. 
Portanto, sao fatos datados de facil aferi�,;ao empfrica. Fatos que se distribu
em por duas das tradi�,;oes filos6ficas mais significativas na hist6ria do 
pensamento ocidental: a intelectualista e a empirista. Dois a dois ,  os para
digmas se classificam em uma e em outra tradi�,;ao: o racionalista e o her
meneutico na primeira tradi�,;ao; 0 estrutural-funcionalista e 0 culturalista 
na segunda. Vejamos o que sao esses paradigmas e como articulam-se 
entre si. 

Sucintamente, diria que os paradigmas intelectualistas - o racionalista 
e o hermeneutico - estao enraizados, respectivamente, na Escola France
sa de Sociologia e no Movimento Interpretativista norte-americana; os 
paradigmas empiristas, isto e, 0 estrutural-funcionalista e 0 culturalis ta, tern 
sua origem na Escola Britanica de Antropologia Social e na Escola Norte
americana Hist6rico Cultural. Conforme indica o Quadro 1 ,  a:·justaposi
�,;ao desses paradigmas da-se no interior de urn espa<;o criado e subdividi
do por coordenadas cartesianas, uma delas representando as tradi�,;oes 
intelectualista e empirista; outra, a dimensao tempo - cronos -, em ter-

6 A Ecole Franfaise de Sociologie, a Britsh School o/ Social Anthropology e a American Historical 
School o/ CulturaiAntropology. 

7 0 Interpretive Mouvement. 
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mos de sua relevancia para a explica<;:ao ou a compreensao da realidade 
socio-cultural - a presen<;:a do tempo esta indicada com 0 termo diacronia; 
sua ausencia, com seu oposto sincronia. Uma explana<;:ao mais completa 
sobre a elabora<;:ao desse modelo esta detalhada em outro lugar. 8 

tradi<;:ao 
tempo 

SINCRONIA 

DIACRONIA 

FIGURA 1 

INTELECTUALISTA 

Escola Frances a de S ociologia 
Paradigma racionalista e, em 

sua forma modern a, es truturalista 

(1) 

Antropologia Interpretativa 
Paradigma hermeneutico 

(3) 

EMPIRISTA 

Escola Britanica de Antropologia 
Paradigma empirista e estrutural

funcionalista. 

(2) 

Escola Hist6rico-Cultural 
Paradigma culturalista 

(4) 

Mais importante do que localizar esses paradigmas em urn modelo 
geometrico e examinar as possibilidades abertas pelo processo de articula
<;:ao que tern lugar entre eles. Imaginemos quatro drculos, cada um corres
pondendo a urn dos paradigmas mencionados, submetidos a urn movi
mento centrfpedo direcionado para urn ponto central e unico de interse
<;:ao, conforme mostra a Figura 1 .  Tomemos esse ponto de interse<;:ao 
como indicador de urn n6dulo em que se articulam os quatro paradigmas. 
A conjun<;:ao entre esses drculos representaria - nesse nosso exerdcio 
metaf6rico - uma articula<;:ao de paradigmas tendente a constituir, a seu 
tempo, urn unico paradigma. Em outras palavras, ter-se-ia a transforma
<;:ao de uma. matriz disciplinar originaria - formada por quatro paradig
mas hist6ricos - naquilo que se poderia reconhecer como sendo "o " pa
radigma observavel sem maiores dificuldades na antropologia de nossos 
dias. 

8 C£ Roberto Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropoltigico, Capitulos 1 a 4. 
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FIGURA 2 

A area escura e para onde tendem a confluir OS para
digmas originais numerados de 1 a 4 - no que pode
n\ resultar em urn novo paradigma. 

Penso estar certo quando constato nao haver, atualmente, modalidade 
do fazer antropol6gico em que nao se possa identificar a combina<;ao de 
dois ou mais desses paradigmas hist6ricos. Tomemos dois exemplos :  
1 .  a obra de Levi-Strauss ,  na qual se pode identificar facilmente a articula
<;ao entre o paradigma racionalista - responsavel por seu estruturalismo 
- e 0 paradigma culturalista - esse ultimo, em razao da influencia da 
etnologia boasiana efetivada durante seu perfodo nova-iorquino, vivido 
durante a Segunda Guerra Mundial; 
2. o de Edmund Leach, formado no interior da tradi<;ao empirista e no 
ambito do paradigma estrutural-funcionalista britanico, porem fortemen
te influenciado pelo estruturalismo levi-straussiano. 

Todavia, observa-se tambem que tanto Levi-Strauss quanto Leach guar
dam indiscutfvel fidelidade epistemol6gica aos seus paradigmas originais; 
fidelidade essa perfeitamente aferfvel por qualquer lei tor atento. Tais exem
plos se repetem bastante quanto mais fa<;amos leituras diligentes de antro
p6logos de expressao internacional. Esclare<;a-se que, por expressao inter
nacional quero real<;ar aqueles profissionais que participam efetivamente 
da comunidade planetaria da disciplina, portanto que fazem parte ativa de 

1 4 0  



A etnicidade como fator de estilo 

uma ampla "comunidade de comunica<_,:ao e de argumenta<_,:ao".9 A iden
tifica<_,:ao de paradigmas originais na forma<_,:ao de tal ou qual antrop6logo 
faz parte da propria pr:itica do dialogo que tem lugar no interior dessas 
comunidades, gra<_,:as a qual nos inserimos em "jogos de linguagem" espe
dficos. A metafora lingiiistica de que lancei mao linhas atras, permite en
tender cada um desses paradigmas como "dialetos" de uma mesma lin
guagem antropol6gica - a rigor uma unica "lingua" - em cujo ambito 
identificariamos igualmente o estilo de cada autor, responsive! por seu 
"idioleto". Contudo, nao desejo valer-me da no<_,:ao de estilo exclusiva
mente para dar conta de caracteristicas individuais sinalizadoras da produ
<_,:ao intelectual de tal ou qual escritor, como certos autores ,  como o histo
riador Peter Gay, lograram realizar. 10 Meu interesse aqui e tratar a questao 
estilistica relativamente a produ<_,:ao intelectual de coletividades, particular
mente de comunidades de profissionais da antropologia, em prossegui
mento ao que venho escrevendo sobre o assunto. 1 1  Portanto, menos do 
que tratar do problema da individualiza<_,:ao de discursos antropol6gicos, 
trata-se de individuar ou especificar estilos inerentes a certas tradi<_,:oes co
munitarias de trabalho antropol6gico - no que penso, alias, estar em 
consonancia com ideias do Professor Granger. 1 2  Com essa formula<_,:ao, ja 
estamos nos introduzindo na problematica estilis tica propriamente dita. E 
nada melhor do que tomarmos um caso especifico que sirva de referencia 
empirica relativamente ao encaminhamento de nossa questao central. 

A FoRMA�O DA ANTROPOLOGIA CATAI..A 

Tive a oportunidade de tratar recentemente do cenario cultural e poli
tico catalao do final do seculo passado e prindpios deste, 13 destacando-o 
como o contexto do qual emergem a identidade etnica historicamente 

9 Cf. K.-0. Ape!, "La comunidad de comunicaci6n como presupuesto trascendental de 

las ciencias sociales", in La transformacion de Ia filosqfia, tomo II .  

1 0 Peter Gay, 0 estilo na his!Oria. 

1 1  Roberto Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropoiOgico; e "Notas sabre uma esti

listica da antropologia", in R. Cardoso de Oliveira e G. R. Ruben, Estilos de antropologia. 

1 2  G.-G. Granger, Essqy d'une philosophic du sryle. 

1 3  C £  Roberto Cardoso de Oliveira, "Identidade catala e ideologia etnica", in Mana: 
Estudos de Antropologia Social, val. 1 ,  n2 1 ,  out. 1 955 .  
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constituida e a ideologia da catalanidade que a sustenta. Procurei, entao, 
indicar algumas das caracteristicas que marcam a identidade catala, forma
da por uma sorte de oposic;ao sistematica a identidade castelhana. Pensa
dores catalaes dos finais dos oitocentos, como Josep Torras i Bages ou 
Valenti Almirall, e autores dos principios do seculo XX, como Enric Prat 
de la Riba, Josep Ferrater Mora ou Jaume Vicens i Vives, todos refletiram 
sobre essa identidade no marco dessa oposic;ao. 0 caldo de cultura em 
que subjaz dita identidade esta, assim, na representac;ao coletiva que o povo 
catalao faz das relac;6es sociais, economicas e politicas que mantem com o 
povo castelhano, mediadas, por sua vez, pelo Estado espanhol. Urn Esta
do dominado pelos herdeiros da Casa de Castela, tida, pelos catalaes, como 
secularmente opressora. E tive ocasiao de mostrar o quadro etnico que con
grega a populac;ao imigrante, envolvida no processo de incorporac;ao pelo 
mercado de trabalho existente na cidade de Barcelona, capital da regiao 
catala, e local escolhido para a pesquisa. Resumidamente, diria que, se apli
dssemos o conceito de etnicidade ao sistema interetnico barcelones, nao 
alcanc;ariamos a mesma rentabilidade de analise com relac;ao aos catalaes ,  
uma vez que esses estariam vivendo a condic;ao de povo majoritario, par
tanto dominador das etnias imigrantes ,  tais como a basca, a galega ou a 
andaluza - para exemplificarmos apenas com essas tres, que parecem ser as 
mais expressivas no quadro etnico local. 0 poder politico, no interior da 
regiao, esta instalado na Genera/ita! de Cataluf!Ya e demais 6rgaos administrati
vos, portanto nas maos de catalaes que vivem, internamente, a situarao de 
povo dominante. Todavia, tal situac;ao nao e suficiente para anular neles 
uma consciencia de povo dominado, externamente dominado pelo Estado 
espanhol marcadamente castelhano. Essa consciencia, que abre o horizon
te catalao para alem de sua propria regiao, vai inseri-los ao mesmo tempo 
na dinamica da etnicidade. E gera urn ressentimento anti-castelhano de 
amplitude c6smica, alcanc;ando todos os recantos do Volkg,eist catalao. A 
afirmac;ao de sua identidade etnica e sistematicamente levada a efeito pela 
negac;ao da identidade castelhana. Realiza-se aqui, exemplarmente, o que a 
teoria barthiana da "identidade contrastante" consideraria como nuclear: 14 a 

1 4  Cf. F. Barth, Ethnic groups and boundaries; e Roberto Cardoso d e  Oliveira, "Identidade 

catala e ideologia etnica". 
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afirmac;ao de si como negac;ao do outro; no caso catalao: o assum1r-se 
como povo em contraste a gente castelhana. 

A etnicidade catala configura-se como tal no sistema de relac;oes inte
retnicas administrado pelo Estado espanhol. E e nesse sentido que se pode 
entender desde as posic;oes mais radicais - como ilustra no limite o caso 
basco -, porem minoritarias no quadro catalao, ate as posturas mais con
dizentes com o Estado democratico, na quais a disputa se faz por via 
parlamentar ou por outras modalidades de luta que nao a armada. Contu
do, o seu esforc;o em lograr alga mais do que uma mera autonomia admi
nistrativa, como conquistou desde a queda do franquismo, nao esmore
ceu. E, por via democratica, o catalao continua a lutar por seus direitos ,  
ancorados em sua cultura milenar, em seu idioma, em seu Volkgei'st. E foi 
precisamente nessa direc;ao que a intelectualidade catala convergiu seus in
teresses, pelo menos desde fins do seculo passado. Tais interesses resulta
ram em uma forma de etnizac;ao dos setores mais relevantes da cultura, de 
modo que desse processo quase compulsivo de etnizac;ao nao escaparia a 
propria antropologia, pelo menos em seus prim6rdios. 

Entendo, por conseguinte, que se pode trac;ar sem maiores dificulda
des uma linha de desenvolvimento que vai do folclore - tornado aqui 
como uma disciplina das mais antigas no campo da pesquisa cultural na 
Catalunha - a constituic;ao da antropologia como disciplina autonoma, 
no quadro da investigac;ao e do ensino academico na regiao. 0 direito 
consuetudinario, a literatura, as artes plasticas e rftmicas, o folclore catalao 
propriamente dito, foram sempre minuciosamente estudados, dentro de 
urn espfrito obcecado pela busca das origens da nacionalidade catala. E 
isso com o intuito declarado de distinguir-se das demais  etnias do territ6-
rio espanhol, notadamente da populac;ao castelhana. Comenta urn dos 
mais argutos historiadores da antropologia catala, Llufs Calvo i Calvo, que 
"para o ressurgimento da consciencia nacional [ . . .  ] o folclore tern contri
bufdo de maneira poderosa"; e acrescenta, ainda, que "o nacionalismo 
marcou o desenvolvimento do folclore ate o ponto de poder afirmar que 
ele tern sido urn de seus motores" . 1 5  Todavia, no que tange a questao 
espedfica do nacionalismo, e necessaria esclarecer que 0 caso catalao nao 

1 5  Uufs Calvo, Tomas Carreras i Artau o el tremp de l'etnologia catalana, p .  62. 
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pode ser simplesmente categorizado no ambito dos fenomenos da nation 
building, como fenomenos que emergem do seio de movimentos de cons
trU<,:ao de nac;6es, particularmente daquelas que se localizam em nosso 
hemisferio - nac;6es novas - e com as quais partilhamos uma grande 
experiencia historica; experiencia que se reflete ate mesmo no que diz res
peito a propria constituic;ao da antropologia brasileira 1 6  e ,  provavelmente, 
a construc;ao de outras antropologias igualmente perifericas. Porem, pode
se dizer, relativamente ao caso catalao, marcado pela etnicidade, que ele 
seria, no maximo, uma subespecie da ampla categoria de "construc;ao da 
nac;ao", categoria essa em que a dominac;ao etnica, no ambito interno do 
sistema societario, nao tern maior relevancia explicativa - a sermos coe
rentes com a noc;ao de etnicidade de que estamos nos valendo: como 
prop6e o ja  mencionado Abner Cohen, 

o termo etnicidade sera de pouca valia se ele for estendido para denotar 
diferenc;:as culturais entre sociedades isoladas, regioes autonomas ou stocks 

independentes de populac;:6es. 17 

E exemplifica: 

As diferenc;:as entre chineses e indianos, considerados em suas respectivas 
patrias, sao diferenc;:as nacionais, nao etnicas. Mas quando grupos de chineses 
e de indianos imigrantes interagem em uma terra estrangeira como chineses e 
indianos podem entao ser referidos como grupos etnicos . 1 8  

Essa longa citac;ao per mite esclarecer, relativamente ao caso em foco, a 
duplicidade e a ambigiiidade das posic;oes assumidas pelos catalaes ,  sej a  na 
propria Catalunha, quando agem como cultura hegemonica e - a partir 
da criac;ao recente das Autonomias - como poder local administrativo 
sobre os imigrantes de outras regi6es da Espanha ou do estrangeiro; seja 
com relac;ao ao Estado espanhol, frente ao qual, mesmo no interior da 
Catalunha, mas sobretudo fora dela, devem a ele se submeter, razao pela 
qual vivem a condic;ao de etnia dominada. 

1 6  Cf. M .  Peirano, The antropology of anthropology: The brazilian case. 

1 7 Abner Cohen, Ethniciry, p. XI. 

18 Idem. 
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Esclarecido esse ponto - que me parece crucial para a compreensao 
da especificidade do caso catalao -, retomemos a questao do folclore e 
de seu papel na forma�ao da antropologia. Urn dos autores - atores mais 
importantes nessa passagem do folclore a antropologia foi Tomas Carreras 
i Artau, criador de muitas institui�oes catalas ,  merecendo maior destaque o 
prestigioso Ar.xiu d'etnogrqfia i folklore de Cataluf!Ja. 1 9  Em 1 9 1 1 ,  em seu arti
go "Investiga�oes sabre a ciencia moral e jurfdica de Catalunha", pratica
mente delineia urn programa direcionado para a explora�ao cientifica do 
universo catalao por intermedio do que ele chamou de psicologia coletiva. 
U rna disciplina que nao esconde as influencias da Volkerp.rychologie de Wundt, 
dos estudos de Levy-Bruhl sabre "mentalidade primitiva", ou dos de Tylor 
sabre a "civiliza�ao primitiva" ou, ainda, os de Boas sabre a "mente do 
homem primitivo". Sao influencias multiplas, provenientes dos varios cen
tros metropolitanos, onde ja se come�ava entao a estabelecer as bases da 
moderna antropologia. Diz ele: 

A aplicas;ao dos procedimentos de psicologia coletiva a hist6ria da consciencia 
moral e juridica da Catalunha; o conteudo e hierarquia dessa consciencia, ou 
seja, as conceps;oes cientificas ou reflexivas e as conceps;oes pessoais de genio; 
o estudo particular das fontes de investigas;ao dessas diversas categorias de 
conceps;oes, a saber, das produs;oes poeticas em seus diversos generos, das 
lendas e das tradis;oes perpetuadas (folk-lore) com a conseguinte necessaria 
depuras;ao, dos tratados dos te6logos e dos ftl6sofos, das obras juridicas e 
legislativas, e mui especialmente das ricas e inesgotaveis conceps;oes de direito 
e economia consuetudinarios [ . . .  ] tern, como resultado de toda essa investi
gas;ao de conjunto, [ . . .  ] de apontar os tras;os permanentemente caracteristicos 
da consciencia moral e juridica da Catalunha, [para] revelar a fisionornia espi
ritual do povo catalao e mostrar a significas;ao hist6rica e futura deste povo 
em suas relas;oes naturais com os demais povos ibericos .20 

1 9  Cf. o interessante trabalho de L. Calvo, "L'arxiu d'etnografia i folklore d e  Catalunya. 

El projecte noucentista de renovaci6 i institucionalitzaci6 de etnografia catalana", in 
Uuis Calvo (org.), Aportacions a Ia historia de l'antropologia catalana i hispdnica. 

20 Toda essa cita�Yiio est:i em Uuis Calvo, "L'arxiu d'etnografia i folklore de Catalunya. El 

projecte noucentista de renovaci6 i institucionalitzaci6 de etnografia catalana", p. 87. 

145  



Roberto Cardoso de Oliveira 

Acredito que essa extensa citac;ao se justifique, dada a ampla informa
c;ao que nos oferece. Par ela, podemos verificar que o grande desideratum 
desses estudos esta - ja  desde as suas origens - na elucidac;ao da identi
dade catala. 

0 folclore aparece assim como tema de investigac;ao e como discipli
na, destituida, todavia, da cientificidade que Carreras i Artau e seus con
temporaneos, afinados com o mesmo objetivo, procuravam implantar 
nos mesmos estudos. 0 seculo XIX havia plantado fortemente as raizes 
desses estudos, inspirados no romantismo alemao - especialmente em 
Herder - e no movimento renascentista catalao, sua particular Renaixenfa, 
a rigor, o renascimento da lingua, da cultura e da identidade catalas, 
subjugadas par seculos de dominac;ao castelhana. No bojo  desses fatos ,  

a via folclorista vai ficar profundamente influenciada pelo romantismo e a 
Renaixenfa. A salvaguarda ou a recuperac;:ao dos valores patrios se convertem 
em estirnulo permanente para muitos folcloristas. Nacionalismo e recupera
c;:ao da propria identidade [sao] como eixos vertebrais dos nossos folcloristas.21 

Todavia, para dar a esses estudos o alcance cientifico de que necessi
tam, elabora-se urn guia, particularmente inspirado no ja entao celebrado 
Notes and queries on anthopology, e redigido par Carreras i Artau, catedratico 
da Faculdade de Filosofia e Letras ,  e Batista i Roca, professor auxiliar da 
mesma Faculdade, ambas da Universidade de Barcelona. Intitulado Manu
al per a recerques d'etnogrqfia de Cataluf!Ya e editado em catalao pelo Arxiu 
d'etnogrqfia i folklore de Cataluf!Ya, em 1 92 1 ,  escrevem seus responsaveis que 

tratando-se de uma empresa coletiva que pouco a pouco vai desenvolvendo 
o seu pensamento, este Manual tera de ser objeto de revisao sempre que o 
Arxiu considere necessaria condensar em forma normativa os avanc;:os obti
dos durante urn periodo determinado, nos seus metodos de investigac;:ao e 
nas novas perspectivas de trabalho.22 

21 C£ Uuis Calvo, Tomas Carreras i Artau o e/ tremp de /'etno/ogia catalana, p. 9 1 .  

22 Cf. "L'arxiu d'etnografia i folklore de Catalunya", Manual per a recerques d'etnografia de 
Cata!U'!)Ia, p. 4. 
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Entretanto, se o Manual atende as necessidades de carater metodol6gi
co, mais exatamente a demanda de tecnicas de coleta de dados, cabe per
guntar sobre a orientac;ao propriamente epistemica dessa tentativa de 
cientifizac;ao. A se j ulgar pela presenc;a do positivismo e da denominada 
"Filosofia do Senso Comum", como doutrinas de significativa influencia 
no seculo XIX, pode-se dizer que foi por meio delas que OS estudos sobre 
a cultura catala postularam seu ingresso no campo propriamente cientifico 
- ou, pelo menos, nos termos em que esse campo era concebido pela 
intelectualidade da epoca. Valho-me de algumas avaliac;6es do ja mencio
nado Uuis Calvo. 

Concretamente, consideramos que os postulados defendidos pela Filosofia 
do Senso Comum sao uma das bases que deram alento a boa parte dos 
estudos folcl6ricos do seculo XIX catalao. - Por que afirmamos tal coisa? 
Obviamente, porque durante o tempo de vivencia dessa ftlosofia, na Catalu
nha, sua transcendencia foi importante, ja que penetrou em muitos [e] distin
tos setores da vida catala: desde os intelectuais [ . . .  ] ate a burguesia do mo
mento.23 

Ao alcanc;ar urn desenvolvimento mais acentuado na Esc6cia dos se
culos XVIII e XIX - especialmente com Thomas Reid (1 7 1 0- 1 796) ,  
Dugald Steward (1 753-1 828) e William Hamilton (1 788-1 856) -, a Fila
sofia do Senso Comum veio ao encontro da ideologia da catalanidade, 
contribuindo para a consolidac;ao de urn dos pilares da identidade catala 
que se expressa em uma de suas categorias constitutivas :  a de sef!Y, urn 
termo quase intraduzivel que, tal como a palavra portuguesa "saudade", 
nao a compreendemos senao pelo recurso a varias palavras. Conforme o 
fil6sofo catalao, Josep Ferrater Mora, 

Se tentarmos buscar outras palavras que reflitam com mais ou menos preci
sao o que significa esse se'!J, encontraremos, em primeiro Iugar, os seguintes :  
"prudencia", "entendimento", "discric;:ao", "circunspecc;:ao". Nenhum des
ses termos quer dizer propriamente o mesmo que sef!Y; se'!Y equivale a 
todos . 24 

23 Uufs Calvo, El ':4rxiu d'etnogrcifia i folclore de Catalunia"y Ia antropologia catalana, p. 37. 

24 J. Ferrater Mora, Les formes de Ia vida catalana i a/Ires assaigs, p. 52. 
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E mais adiante: 

Como a prudencia e o  entendimento, a circunspec<;:ao ou a discri<;:ao nao 
significam propriamente o seny, pon!m nenhum seny e possivel sem pruden
cia, sem entendimento, sem circunspec<;:ao e sem discri<;:ao. 25 

Muito se poderia dizer sabre o conceito de sef!J, dado o lugar central 
que ocupa na defini<;ao da persona catala, que sempre podera ser constatada 
na extensa literatura a seu respeito. Mas e suficiente evocar, para os prop6-
sitos deste artigo, uma interessante afirma<;ao de Lluis Calvo, justificando 
o uso corrente da expressao Filosofia do Sensa Comum em seu pais : 

Aqui se adota essa denomina<;:ao em detrimento da denominada "ftlosofia 
escocesa" j a  que conflui mais com o pensamento proprio catalao daquele 
momento.26 

Pode-se dizer que essa filosofia escocesa veio, afinal, encaixar-se perfei
tamente em urn dos alicerces da ideologia da catalanidade. 

Destarte, caso queiramos penetrar na hist6ria das ideias catalas em bus
ca do significado mais profunda da no<;ao de sef!J, poderemos mencionar 
urn dos classicos mais importantes de seu pensamento filos6fico, Joan 
Lluis Vives - nascido em finais do seculo XV -, conforme ele e inter
pretado pelo ja citado Carreras i Artau. 

Podem, pois, concluir que se os ideais do humanismo europeu proporciona
ram a Uufs Vives as asas do seu pensamento, o fundo ancestral - reelaborado 
por urn espfrito que faz da observa<;:ao de si e do mundo o primeiro canone 
do correto pensar - lhe da [ . . .  ] o sentido de pondera<;:ao e de equilibria, ou 
dito em uma palavra usada pelo mesmo Vives, o seny.TT 

A invoca<;ao do sef!J por urn pensador tao antigo na hist6ria das ideias 
catalas , faz-nos reconhecer a for<;a de uma tradi<;ao intelectual que certa
mente serviu de elemento modelador - ou pelo menos de base - da 
nova disciplina que se desenhava em prindpios do seculo XX. Isso equiva
le a dizer que o solo no qual se iria plantar a antropologia ja nele germina-

25 J. Ferrater Mora, Les formes de Ia vida catalana i a/Ires assaigs, pp. 53-54. 

26 C£ Uuis Calvo, El ':Arxiu d'etnografia i jolclore de Catalunia"y Ia antropologia catalana, p. 3 7, 

nota 2. 

27 Cf. T. Carreras i Artau, Introduccio a Ia historia del pens amen! filosofic a Catalunya, p. 79. 
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vam ideias que acabariam por se expressar na Filosofia do Senso Comum 
dos seculos XVIII e XIX, de influencia decisiva para a consolidac;ao do 
folclore e de sua transformac;ao em disciplina cientifica. 

Fie! ao prop6sito de estabelecer ligac;oes e revelar linhas de pensamento, me 
limitarei a apontar que desde Uuis Vives para d., e grac;as ao concurso de 
diversos fatores hist6ricos, se vern elaborando na Catalunha uma doutrina 
sistematica do sentido comum - verdadeira Filosofia do Seny -, pela qual 
se tern obtido importantes desenvolvimentos e aplicac;oes, sobretudo du
rante o seculo XIX.28 

E em uma demonstrac;ao da vitalidade dessa filosofia, Carreras i Artau 
assevera que 

A doutrina do sentido comum de Uufs Vives nao e epis6dica, nem esta 
reclusa ao ambito estritamente ftlos6fico, senao que informando toda a obra 
vi vista, fecunda os diversos domfnios da vida pratica. 29 

Pode-se dizer que ela seria - com origem em uma visao quinhentista 
como a de Vives - o condimento da ideologia da catalanidade. 

Todavia, se a Filosofia do Senso Comum serviu como uma escora a 
ideologia da catalanidade, uma vez que nao seria exagero admitir que a 
representac;ao que o homem catalao soube construir secularmente sobre si 
mesmo adequava-se perfeitamente a essa concepc;ao filos6fica, o mesmo 
nao se poderia afirmar com a mesma enfase relativamente a questao do 
conhecimento cientifico. Esse deveria ser - como efetivamente chegou a 
ser, ainda que parcialmente - penetrado pela influencia do positivismo. 
Pelo menos essa e a percepc;ao de autores catalaes a epoca. Ao tomarmos 
em conta posic;oes de figuras significativas para o desenvolvimento da 
antropologia, particularmente em sua acepc;ao socio-cultural - portanto 
distinta da antropologia fisica, ou simplesmente antropologia, como era 
comumente chamada -, como Carreras i Artau, podemos aquilatar a im
port:incia do positivismo e, com ele, a emergencia do cientismo como uma 
nova ideologia que se tomaria hegem6nica na busca do conhecimento do 
homem catalao. Em uma solenidade de sua recepc;ao publica na Real Aca-

28 T. Carreras i Artau, lntroduccio a Ia historia del pensament .filosofic a Catalutrya, pp. 79-80. 

29 Idem, p. 8 1 .  
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demia de Buenas Letras de Barcelona, em 1 9 1 8, Carreras i Artau, discursando 
sabre a psicologia e a etnografia de urn classico do pensamento catalao, 
Joaquim Costa, comenta haver ele tentado uma 

formula de renova<;ao fuos6fica da Escola Hist6rica Catal3., concebida segun
do urn conteudo mais amplo que o estritamente juridico, emoldada em uma 
dire<;ao francamente psico-etnografica. Como objeto concreto [ . . .  ] assinalava a 
psicologja do povo catalao, tema esse que, no meu entender, ja e hora de investir 
com toda parcimonia, mas com criterio rigorosamente cientifico.30 

E, a rigor, o que entendia por criteria rigoroso nada mais era do que o 
predominio de metoda sabre teorias vagas e abstratas. "Qualquer trans
forma<;ao cientifica nao consistia, tao somente, a criar novas pressupostos 
te6ricos senao tambem metodologias adequadas".3 1  E,  nesse sentido, com 
base nos escritos de Carreras i Artau - como e exemplo disso o seu 
excelente compte rendu sabre os  "Problemas atuais da psicologia coletiva e 
etnica e sua transcendencia ftlos6fica"32 - pode-se dizer que, la pelos anos 
1 920, ja  havia urn plena dominio das teorias antropol6gicas de proceden
cia francesa, alema, inglesa e norte-americana no cenario cientifico catalao. 
E o lugar do "metoda de observa<;ao objetiva"33 estava assegurado, como 
se pode depreender de sua propria familiaridade com Les regles de Ia methode 
sociologique, de Durkheim.34 

A presen<;a de urn certo psicologismo, em autores como Carreras i 
Artau, faz pensar que seria dificil conceber uma etnologia totalmente sepa
rada da psicologia; naturalmente, de uma psicologia coletiva - como 
gostava de sublinhar, seguindo ai seus autores favoritos, como o Wundt 
da Volkerp.rychologie e o Levy-Bruhl da mentalite primitive. E nao se pode 
deixar de considerar que esses mesmos autores seriam aqueles cujas inves-

30 Cf. T. Carreras i Artau, "Una excursi6 de psicologia y etnograffa hispanes. Joaquim 

Costa", in Discursos 1/egits en Ia "Rea/Academia de Buenas Letras" de Barcelona, p. 9. 

31 C£ Uuis Calvo, Tomds Carreras i Artau o el tremp de l'etnologia catalana, p. 1 07. 

32 C£ T. Carreras i Artau, "Problemas actuales de Ia psicologia colectiva y etnica y su 

trascendencia flios6fica", in "Congreso de Barcelona. Asociaci6n Espanola para el 

Progreso de las Ciencias", 1 929. 

33 Idem, p. 83. 

34 Ibidem, pp. 6 1 -62. 
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tiga<;6es foram as que melhor teriam conduzido os "folcloristas cientifi
cos" e os primeiros etn6grafos  ao tema privilegiado da psicologia do 
povo catalao. 0 Manual per a recerques d'etnogra.fta de Cataluf!Ja, referido para.
grafos atras, ilustra eloqiientemente o privilegiamento do tema, quando inti
tula todo seu capitulo final "Psicologia del poble catala". Ha, assim, uma pro
cura de procedimentos que levem o pesquisador a assenhorear-se dos recur
sos do metoda cientifico progressivamente. Percebe-se uma decidida inten
<;ao reforrnista na maneira de pesquisar, como comenta Calvo i Calvo: 

Esta reforma metodol6gica vai estar conectada com as mudanc;:as que a ciencia 
etnol6gica produziu nos anos 1 920; o modo de etnogrqforinicia a sua transforma
c;:ao, ate o ponto em que vai colocar a necessidade de estadlas prolongadas nas 
povoac;:oes, o estudo intensivo de uma area ou o conhecimento da lingua indi

gena. Neste momenta, o colecionar para explicarvai deixar de ser prioritario.35 

0 estudioso passa da situa<;ao de excursionista e de mero colecionador 
de elementos do folclore, para a de pesquisador, agora dotado de recur
sos metodol6gicos conectados a teorias antropol6gicas disponiveis no ini
cio do seculo XX. 

CONCLUSAO: UMA QUESTAO DE ESTILO 

Ao tamar o "caso catalao",  minha inten<;ao nao foi outra senao a de 
possibilitar o exame de uma situa<;ao em que o processo de etniza<;ao das 
forma<;6es discursivas observaveis na Catalunha chegasse a atingir tam
bern a propria antropologia no momenta de sua constitui<;ao como uma 
disciplina autonoma. E o momenta da transi<;ao entre os dais seculos,  
quando tern Iugar o movimento denominado noucentismo, ao qual varias 
figuras proerninentes da intelectualidade catala participaram, ate mesmo, e 
de forma destacada, Carreras i Artau. Fundado sabre tres prindpios sin
gelamente estabelecidos: 
1 .  "contra o esquecimento do passado"; 
2. "contra o desconhecimento do estrangeiro"; e 
3. "contra a falta de uma base cientifica".36 

35 Cf. o trabalho de IJuis Calvo, Tomas Carreras i Artau o el tremp de l'etnologia catalana, p. 56, 

nota de rodape n2 1 5. 

36 Citac;ao de Eugeni D'Ors, "El renovamiento de Ia tradici6n catalana", in Catalutia, n"' 
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Esse movimento estava voltado para a moderniza<;ao da Catalunha e, 
naturalmente, para uma renova<;ao do pensamento cientifico, sem, por 
isso, aliemi-lo de seu compromisso com a catalanidade. Como comenta 
Calvo i Calvo, 

Os vetores que vao marcar a atua<;ao "cientifica noucentista" foram diversos, 
mas urn deles teve especial importancia: o conhecimento das origens itnicas, lin

giiisticas, antropolrigicas e arqueolrigicas da nafiiO catalii. 0 oijetivo foi revelar a 

diferencialitat do povo cataliio. 37 

Diante de todas essas considera<;6es, pode-se entender finalmente o 
porque de haver sido escolhido aquele periodo e nao outro para o exame 
da etnicidade como fator de estilo na constitui<;ao da antropologia. Pelo 
menos duas raz6es podem ser evocadas de imediato: 
1 .  a de poder surpreender a disciplina em seu pleno processo de emergen
cia; uma estrategia, alias, adotada nas demais investiga<;6es elencadas no 
projeto "Estilos de Antropologia";38 
2. a de verificar que a antropologia, na atual Catalunha, ainda que abrigue 
em seu exercicio urn notavel interesse sobre a etnicidade, essa nao mais 
chega a conformar o ponto de vista disciplinar com a amplitude que o 
fizera no passado, deixando, portanto, de constituir-se em uma boa estra
tegia de investiga<;ao. 

Todavia, se a primeira razao esta suficientemente amparada pelo con
j unto de argumentos ate aqui expostos, a segunda razao demanda alguns 
comentarios que entendo ainda caberem nesta conclusao. 

Uma boa mostra da antropologia em curso na Catalunha de hoje pode 
ser obtida por uma simples leitura da obra coletivaAntropologia de los pueblos 
de Espana. 39 Nessa obra, que infelizmente neste artigo nao cabe resenhar, ha 
urn conjunto de trabalhos que sao produzidos por autores catalaes e que 
incidem sobre temas relacionados com a Catalunha, tanto quanto outros 

1 70- 1 7 1 ,  1 9 1 1 ,  apudUuis Calvo, Tomas Camras iArtau o eltremp de /'etno/ogia catalana, p. 

86, nota de rodape n2 1 6. 

37 Uuis Calvo, Tomas Carreras iArtau o el tremp de /'etnologia cata/ana, p. 5 1 ,  nota de rodape 

n2 1 5. 0 grifo e meu. 

38 C£ Roberto Cardoso de Oliveira e Guilherme R. Ruben, Estilos de antropologia. 

39 J. Prat et alii, Antropologia de los pueblos de Espana. 
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autores - galegos,  bascos, andaluzes, castelhanos - que escrevem sabre 
suas respectivas regi6es. Afinal, a coletanea e dedicada aos povos da Espa
nha. Mas o que parece interessante registrar e a massa de temas recorrentes 
entre os autores catalaes, porem tratados dentro daquilo que se poderia 
classificar de uma antropologia moderna. Uma antropologia produzida 
nos termos de uma matriz disciplinar, cuja tensao entre seus paradigmas e 
facilmente perceptive!. Uma tensao que, a rigor, j a  se poderia observar 
nos prim6rdios deste seculo, quando a disciplina comec;:ava a encontrar o 
seu rumo para a sua consolidac;:ao. Como observa Calvo i Calvo, 

a mudanc;:a do seculo comportou novas expectativas para a antropologia na 
Catalunha, ja que apareceram novas paradigmas e metodologias que foram 
tao-somente urn dos sinais dos novfssimos modos e atitudes existenciais 
que naqueles momentos ocorriam na Europa. Os novas modelos cientificos 
que irromperam ou se criaram nao comportaram a anulac;:ao ou extinc;:ao dos 
anteriores. De fa to, o que se deu foi sua coexistencia com novas formas de 
fazer e entender o estudo do homem e suas culturas.40 

Atualmente, essa mesma coexistencia pode ser observada, a se levar 
em conta essa pequena mostra. A diferenc;:a estaria apenas na moderniza
c;:ao dos paradigmas que se fazem presentes na matriz disciplinar, confor
me mostrou o Figura 1 ,  e cuja dinfunica os conduz para uma simultanei
dade entre eles cada vez mais tensa, como mostrou a Figura 2. 

Ha, indubitavelmente, uma preocupac;:ao hem difundida entre os auto
res catalaes da coletanea41 em identificar as raizes da disciplina em sua 
regiao. Isso ocorre desde os excelentes artigos de Joan Prat sabre "Hist6-
ria"42 e "Teoria-Metodologia",43 ate os  de Llorenc;: Prats sabre "Los pre
cedentes de los estudios etnol6gicos en Catalufia, folklore y etnograffa",44 
os de Ignasi Terradas Saborit sabre "La hist6ria de las estructuras y la 

40 Uuis Calvo, "Folclore, etnografia y etnologia en Cataluna", in Angel Aguirre Baztan 

(org.) , Historia de Ia antropologia espanola, p. 217 . 

41 J. Prat et alii, Antropologia de los pueblos de Espana. 

42 Idem, pp. 1 3-32. 

43 Ibidem, pp. 1 1 3- 1 40. 

44 Ibidem, pp. 77-86. 
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historia de la vida: Reflexiones sobre las formas de relacionar la historia 
local u la historia general",45 os de Joan ]. Pujadas e Dolores Comas 
D'Argemir sobre "Identidad catalana y sfmbolos culturales",46 nos quais se 
sucedem temas como o discurso folclorico, o regionalismo, a Renaixenra, o 
noucentismo, a etnicidade, o nacionalismo ou o simbolismo que revelam a 
persistencia de urn interesse voltado para o mesmo Volkgeist catalao. 

Porem, a diferen<;a das abordagens das primeiras decadas do seculo, 
em que se misturam evolucionismo, difusionismo, Kulturkreise, historicismo 
etc . ,  agora nota-se uma heterogeneidade em torno de paradigmas ja con
dizentes com a antropologia socio-cultural moderna, como o funcionalis
mo, o estruturalismo, o culturalismo e a hermeneutica geertziana, entre 
outros - deixando de destacar 0 materialismo cultural, 0 socio-biologismo 
ou a etnoscience, que considero menos significativos para a consolida<;ao da 
disciplina em seu estado atual. Ha, ainda, projetos em andamento, como o 
de Teresa San Romam, uma antropologa da Universidade Autonoma de 
Barcelona, gra<;as ao qual ficamos sabendo do refinamento de sua analise 
sobre processos de marginaliza<;ao de idosos ou de ciganos catalaes ,  con
forme sua interessante contribui<;ao a mesma coletanea, "La marginacion 
como dominio conceptual: Comentarios sobre un proyecto en curso";47 e 
uma pesquisa que, em termos teoricos, ou metodologicos, pouco distin
gue-se do que fazemos no Brasil. Como tambem pode-se observar, do 
ponto de vista especificamente epistemologico, nessa mesma e importante 
universidade catala, as ideias popperianas aportaram e floresceram: e 0 

que revela o artigo de Aurora Gonzalez Echevarria, "Del estatuto cientffi
co de la antropologia" que se soma ao seu livro La construccion teorica en 
antropologia.49 Considerando que essa professora ministra os cursos de teo
ria e metodologia naquela universidade, pode-se admitir que, ao menos 
em nfvel do alunado, ha muita chance de preponderar uma visao cientificista 
da disciplina. 

45 J. Prat et alii, Antropologia de los pueblos de Espana, pp. 1 59-1 76. 

46 Idem, pp. 647-652. 

47 Ibidem, pp. 1 51 - 1 58.  

48 Ibidem, pp. 1 77-1 9 1 . 

49 Cf. A. Gonzales Echevarria, La construccion teorica en antropologia. 
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Esse conjunto de trabalhos se nao cobre a totalidade de interesses que 
tern Iugar no cemirio catalao, permite acreditar que serve de indicador de 
que pelo menos existe uma prodm,:ao antropol6gica de nivel internacional. 
Embora voltada para dentro, no que concerne ao objeto empfrico de 
estudo - no que e coerente com o padrao latente das antropologias 
perifericas -, essa produs;ao nao fica a clever ao que se pratica nas antro
pologias mais desenvolvidas, sejam elas perifericas ou nao. Quero dizer 
com isso que a antropologia na Catalunha esta dentre aquelas - como 
costumo dizer - que deram certo em seu processo de recrias;ao fora dos 
centros metropolitanos da disciplina. 

Em que a nos;ao de estilo pode ajudar na identificas;ao da "antropolo
gia catala"? Como se viu, essa propria expressao "antropologia catala" e 
equfvoca, uma vez que, se pensarmos em termos universalistas, melhor 
seria falarmos em "antropologia na Catalunha": pais sendo uma disciplina 
de pretensao planetaria - como sustenta toda a argumentas;ao subjacente 
a matriz disciplinar -, sua dimensao catala pode ser aferida exclusiva
mente pela via de uma estilistica. Isto e, reconhecendo que o exerdcio da 
disciplina na Catalunha de hoje nao e senao a atualizas;ao virtual da matriz 
disciplinar - nos termos da Figura 1 -, pode-se verificar sem maiores 
dificuldades que ela nao seria nada alem de urn jato de estilo, de conformi
dade com a definis;ao que Granger da ao fait de style. 5° E isso - seguindo 
o mesmo autor - porque estarfamos nos defrontando a urn fenomeno 
de evidente redundancia sempre que pretendermos identificar na pratica da 
antropologia no cenario catalao alguma mudans;a na estrutura da matriz 
disciplinar. Como escrevi em outro Iugar, 

as eventuais mudan<;:as que poderiam ser observadas seriam na estrutura da 
disciplina - a saber, em sua matriz disciplinar -, mas nao se observaria 
mudan<;:a da estrutura. 51 

Porem, o fato de nao se constatar "nada de novo" do ponto de vista 
epistemol6gico na antropologia que se faz na Catalunha, nao significa que 
ela nao possua urn estilo que nao possa ser susceptive! de identificas;ao. 

50 Cf. G.-G. Granger, Essqy d'une philosophie du style. 

5 1  Cf. Roberto Cardoso de  Oliveira, "Notas sobre uma estilistica d a  antropologia", 
p. 1 80. 
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Significa apenas que a "mensagem epistemol6gica" que essa antropologia 
poderia transrnitir e redundante, uma vez que o que se estaria observando 
nao seria outra coisa que a atualizac;:ao de urna mesma matriz disciplinar de 
alcance planet:l.rio. E como as investigac;:oes que ate agora realizei em Bar
celona e em Bellaterra - lugar da Universitat Autonoma de Barcelona - nao 
perrnitem que se leve avante uma analise estilistica da antropologia pratica
da na atualidade, estou limitando-me a examinar a questao estilfstica com 
relac;:ao ao processo de formac;:ao da disciplina na Catalunha. E e precisa
mente ai que se coloca a etnicidade como fator preponderante na marca
c;:ao do estilo catalao dessa mesma antropologia. Nesse sentido, creio ha
ver ficado suficientemente esclarecido que a ideologia da catalanidade exer
ceu urn papel decisivo na modelac;:ao das formas de pensar da intelectua
lidade catala em todo o periodo de emergencia da disciplina. E, certamen
te, essa ideologia nao esteve restrita a intelligentzia, pois ha fortes indicios de 
que teria mobilizado urn publico muito amplo, a se levar em conta a tira
gem de 1 00 mil exemplares da obra de E. Prat de la Riba e P. Muntanyola, 
Compendi de Ia doctrina catalanista, publicada em 1 894, considerada o catecis
mo catalao!52 Penso ainda haver mostrado o alto grau de etnizac;:ao da 
antropologia que teria persistido mesmo ap6s haver logrado distinguir-se 
do folclore com o entao novo nome de etnologia ou etnografia, ou, ain
da, como urna sorte de "psicologia do povo catalao". 0 certo e que a 
adoc;:ao das teorias antropol6gicas na Catalunha foi simultanea ao esforc;:o 
coletivo de reconstruc;:ao da identidade catala, posto que elas viriam a con
solidar urna disciplina investida da responsabilidade de fornecer respaldo 
cientifico ao projeto politico e cultural da catalanidade. 

52 Mencionado por J. R. Uobera, em seu "La idea de Volkgeist en Ia formaci6 de Ia 

ideologia nacionalista catalana", in Historia i Antropologia: a Ia memoria D 'Angel Palerm. 
(A cura de Neus Escandell i d'Ignasi Terradas) , p. 404. 

1 56 



Capitulo 8 

RELATIVISMO CULTURAL 
E FILOSOFIAS PERIFERICAS 

E bastante auspicioso verificar que a questao do relativismo cultural 
nao e mais monopolio da antropologia como tema de investigac;:ao e re
flexao. 0 livro Cultural relativism and philosop�, 1 organizado por Marcelo 
Dascal, mostra que tambem os filosofos podem ser atrafdos pelo proble
ma e o enfrentam, naturalmente, com as armas de sua disciplina. Isso traz 
desdobramentos dos mais interessantes,  pois indica, para aqueles de nos 
dedicados a percorrer espac;:os interdisciplinares e, particularmente, devo
tados a elucidac;:ao das relac;:oes entre centro e periferia, o quanto pode ser 
fecundo o enfrentamento de urn mesmo tema por disciplinas diferentes. 

Mas se a antropologia tern se voltado tradicionalmente para o exame 
das diferenc;:as entre sistemas culturais os mais diversos, merce sobretudo 
dos recursos do metodo comparativo, so mais recentemente - e salvo 
raras excec;:oes - tern se debruc;:ado sobre si propria, vendo-se ela mesma 
como disciplina, uma modalidade de cultura. E precisamente nesse ponto 
que antropologia e filosofia encontram-se.  E em urn momento em que os 
sistemas cognitivos,  dentro dos quais filosofos e antropologos estao inse
ridos, sao submetidos a urn mesmo olhar interrogativo, de prudente estra
nhamento - para lembrar aqui palavras de urn filosofo pouco lembrado, 
Anfbal Sanchez Reulet - e, ao mesmo tempo, de temor em se deixar 
levar, inadvertidamente, a perigosas posic;:oes etnocentricas - que, no caso 
especffico da filosofia, sao profundamente eurocentricas. Na antropolo
gia, uma disciplina essencialmente devotada ao estudo da cultura "dos 

Este texto, aqui incluido com modificac;oes, foi originalmente escrito para Manuscrito: 
&vista Intemacional de Filosqfta, vol. XVI - n<>. 1 ,  1 993, pp. 207-3 1 6  -, como artigo

resenha do livro organizado por Marcelo Dascal e intitulado Cultural relativism and 
philosopqy: North and Latin American perspective. Como urn dos nossos temas nucleares e 

a relac;ao entre "culturas antropol6gicas" centrais e perifericas, estender essa relac;ao 
para "culturas filos6ficas" pareceu-nos que estariamos enriquecendo nossa reflexao. 
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outros", se esse olhar episodicamente manifestou-se em sua hist6ria, sobre
tudo em seus prim6rdios - veja-se L. Levy-Bruhi,2 por exemplo -, s6 mais 
recentemente, na segunda metade deste nosso seculo, e que tornou-se mais 
sistematico, gra�as ao trabalho de antrop6logos como Louis Duman� ou 
Clifford Geertz,4 para destacar aqui apenas dois autores que, no meu en
tender, com maior criatividade enfrentaram o problema. Ja na filosofia, 
ao tomarmos o aludido volume, que em boa hora M. Dascal oferece-nos, 
como born indicador - espero que nao o t'mico - dessa tomada de cons
ciencia do problema, vemos que a colabora�ao entre as duas disciplinas nao 
somente e possivel, como imp6e-se caso quisermos aproveitar o que cada 
uma delas pode oferecer a urn empreendimento de interesse comum. 

Gostaria de oferecer uma visao, mesmo sendo de sobrevoo, sabre o 
que contem o volume, que nao deixasse de pousar nos pontos que se 
revelem suficientemente significativos para merecerem comentarios. Na 
introdu�ao do volume, Dascal assevera que 

Fil6sofos sernpre considerararn, explicita ou irnplicitarnente, a possibilidade 
de existirern "standards alternativos" de pensarnento, rnoralidade ou racio
nalidade. Mas eles o fizerarn, ern sua rnaior parte, in abstracto. 5 

Isto e, sem penetrar nas profundidades dos esquemas conceituais de 
outras culturas, mas praticamente limitando-se a tes tar os limites de seus 
pr6prios esquemas. Contudo, caberia perguntar: teriam os fil6sofos con
di�6es de penetrar nos sis temas conceituais de outras culturas, particular
mente as chamadas "culturas ex6ticas", nao ocidentais ou ocidentalizadas 
- isto e, em sua modalidade "periferica" - sem o concurso de seus 
colegas antrop6logos ou, mesmo, de lingiiistas treinados na pesquisa de 
campo? Como realizar uma verdadeira etnografia do pensamento sem os 

2 Em meu livro sobre Levy-Bruhl, Razao e afetividade: 0 pensamento de L Uty-Bruhl, 
tentei mostrar esse estranhamento presente ja na origem da antropologia em urn dos 

seus principais fundadores. 

3 Cf. L. Dumont, Essais sur l'individualisme: Une perspective anthropologique sur l'ideologie 
moderne, especialmente o Capitulo 6 .  

4 Cf. C. Geertz, Local knowledge: Further essqys in intepretive anthropology, especialmente os 

Capftulos 3 e 7 .  

5 Idem, p. 3. 
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recursos da investigac;:ao empfrica, sistematica, por meio do fieldwork? A 
"observac;:ao participante", tao cara aos antrop6logos, ainda que correta
mente criticada, em seus limites ,  por Dascal, nem por isso pode ser toma
da como procedimento metodol6gico cujos resultados devam ser consi
derados como definitivos para a analise etnol6gica. A antropologia nao 
aposta todas as suas cartas em uma {mica modalidade de abordagem. A 
rigor, a observac;:ao participante cumprira bern o seu papel a medida em 
que puder oferecer ao pesquisador a oportunidade de exercitar a interpre
tac;:ao compreensiva - Verstehen - sabre os excedentes de significac;:ao 
provenientes dos dados empfricos a que teve acesso. Trabalhar sabre da
dos originarios de simples observac;:ao e entrevistas, organizando-os em 
nfvel de modelos - como, por exemplo, fazem os estruturalistas -, asse
gura ao antrop6logo urn conhecimento bern mais controlavel do que teria 
caso se limitasse exclusivamente ao carater intimista da observac;:ao partici
pante. Esse e, por sinal, urn t6pico de grande relevancia te6rico-metodo-
16gica para a disciplina e dele tenho tratado em diferentes ocasi6es.6 Toda
via, sempre vale reforc;:ar a assertiva de que a antropologia "de campo" -
melhor dizendo, no campo - nao se reduz a compreensao ensejada pela 
observac;:ao participante, mas lanc;:a-se tambem, ainda que nem sempre 
com a eficacia desejada, na busca da explicac;:ao nomol6gica. A articulac;:ao 
tensa entre a compreensao e a explicac;:ao, como modalidades de cognic;:ao 
igualmente legftimas, nao s6 pode ser encontrada em algumas das mono
grafias mais importantes na hist6ria da disciplina, como deveria servir de 
orientac;:ao a tantos quantos exercitam a antropologia moderna.7 

Entretanto, qualquer que seja o tipo de observac;:ao empfrica, nao me 
parece que o fil6sofo esteja preparado para realiza-la. Valeria, por isso, 
perguntar se as outras culturas passfveis de "investigac;:ao filos6fica" seriam 
efetivamente "ex6ticas" ou apenas manifestac;:oes "perifericas" de filosofi
as "centrais" ou metropolitanas, melhor diria: eurocentricas. Alias, parece 
que foi essa segunda alternativa que prevaleceu na organizac;:ao do volume 

6 C£ especialmente os capitulos 1 ,  4 e 5 deste volume. 

7 Volto a indicar especificamente o capitulo 5, ''A dupla interpretac;:ao", no qual e exami

nada a questao da complementaridade entre a interprelafaO eXplicativa e a interprelafaO 
compreensiva. 
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Cultural relativism and philosopf?y. 0 ensaio de Mercedes de la Garza, sobre a 
concepc,:iio do tempo e do mundo no pensamento Maya e Nahuatl,8 e a 
excec,:iio que vern confirmar o que acabo de dizer. E isso niio deixa de ser 
consistente com o proprio subtitulo da colet:inea organizada por Dascal: 
North and Latin American perspectives. Ele sugere de pronto que as perspecti
vas norte e latino-americanas, que se manifestam ao longo dos ensaios que 
formam 0 livro, estiio seguramente inseridas quase em urn unico "jogo de 
linguagem": o grande jogo da filosofia Ocidental. Para usar uma expres
siio antropol6gica, de sabor bern redfieldiano, diria que o volume caracte
riza-se mais pelo confronto entre "grande" e "pequena" tradic,:oes, euro
centricas , do que entre filosofia(s) de ancestralidade ocidental e filosofias 
ditas ex6ticas, isto e, produzidas por povos agrafos do hemisferio - a 
totalidade das populac,:oes tribais das Americas - ou pelas civilizac,:6es As
teca, Maya ou Inca.9 Contudo, isso em absoluto lhe tira o interesse ou dimi
nui seu escopo. Acredito que para o leitor, seja ele antrop6logo ou fil6so
fo, o volume imp6e-se como urn paine! bastante variado, no qual a refle
xiio filos6fica esta sempre presente e marca todo o seu teor discursivo. 

* 

Se, para o fil6sofo, os grandes t6picos abordados sempre servuao 
para baixarem urn pouco das alturas de suas abstrac,:oes ao verificarem a 
importancia das contextualizac,:oes s6cio-culturais, para o antrop6logo, ra
ramente destro no manejo das quest6es epistemol6gicas, o livro sempre 
servira de incentivo ao reconhecimento da importancia das instancias meta
te6ricas na pratica de sua disciplina. Para uma apreciac,:iio mais detida sa
bre a variedade de tratamentos - que Dascal chama de "perspectivas" 
- que o assunto ensej a e que certamente permitira ao lei tor identificar urn 
certo parentesco com muito do que venho discutindo sobre antropologi
as - melhor diria, disciplinas - "centrais" e "perifericas", vamos relaci
onar temas e seus autores presentes na coletanea. Quatro sao as partes que 

8 Mercedes de Ia Garza, "Time and world in Mayan and Nahuatl thought", pp. 1 05- 1 27. 

9 "Grande Tradi«;ao" e "Pequena Tradi«;ao" sao conceitos hoje classicos na antropolo

gia cultural, conforme foram formulados por Robert Redfield em seu livro Peasant 
society and culture, especialmente o Capitulo III ,  "The social organization of tradition". 
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dividem o volume: a primeira, intitulada "Relativismo: Transforma<;ao ou 
morte?" ,  reune contribui<;6es  dos fil6sofos Joseph Margolis e Leon 
Goodman, ambos norte-americanos,  e dos igualmente fil6sofos Lorenzo 
Peiia, espanhol, e Leon Olive, mexicano; a segunda parte, "Urn vislumbre 
de variedade: Experiencias filos6ficas e vis6es de mundo na America La
tina", com contribui<;6es de Mercedes de la Garza, etno-historiadora me
xicana, Robert Longacre, lingi.iista norte-americana, e dos fil6sofos Fran
cisco Mir6 Quesada, peruano e Mauricio Beuchot, mexicano; a terceira 
parte, "Natureza, cultura e arte", conta com a participa<;ao dos fil6sofos 
hispano-americanos Gonzalo Munevar, colombiano, David Sobrevilla, 
peruano, e do lingi.iista norte-americana, double de antrop6logo, Harvey 
Sarles; finalmente, na quarta parte, "Cruzando esquemas conceituais", te
mos a participa<;ao de dois fil6sofos norte-americanos, Michael Krausz e 
Hugh Lacey, e do cientista politico, igualmente norte-americana, Eugene 
Meehan, e do fil6sofo brasileiro Marcelo Dascal. 

Constituem urn total de quinze autores ,  sendo ooze fil6sofos, dois lin
gi.iistas, urn etno-historiador e urn polit6logo. Por nacionalidade, temos 
sete norte-americanos, tres mexicanos, dois peruanas, urn colombiano, 
urn espanhol e urn brasileiro. 

Essa contagem nao e extemporanea. Em vista da tematica do volume 
presumir uma compara<;ao entre perspectivas norte e latina-americana -
em que, a rigor, a ultima e mais hispano-americana, pois a contribui<;ao de 
Dascal pouco ou nada nos diz sobre a perspectiva brasileira . . .  -, e razoa
vel que nos perguntemos sabre uma eventual representatividade latina
americana. Dascal reconhece o problema e oferece uma justifica<;ao bas
tante interessante - e com a qual nao se pode deixar de concordar, pelo 
menos aceitando-a como parte de uma possfvel explica<;ao mais abran
gente . Efetivamente, aqueles pafses como Mexico e as na<;6es andinas, 
possuidores de "grandes tradi<;6es" produzidas por "culturas indfgenas 
das terras altas", possuem igualmente uma larga experiencia de pesquisa e 
de reflexao sobre a produ<;ao intelectual de suas civiliza<;6es aut6ctones, 
com o objetivo, muitas vezes, de contribuir para desvelar rafzes culturais 
mais profundas na "constru<;ao da na<;ao" - nation building. 

Isso faz com que a ideia de uma possfvel originalidade no pensamento 
filos6fico desses pafses hispano-americanos torne-se urn tema de interesse 
local e de diligente investiga<;ao; o que nao acontece, conforme mostra 
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Dascal,10 em pafses como o Brasil e a Argentina. Nesses pafses,  o que 
realmente ocorre e a apropria<;:ao da tradi<;:ao da filosofia ocidental, tout 
court. E poder-se-ia acrescentar que, mesmo nos pafses andinos, nao sao 
necessariamente os seus fil6sofos que pesquisam o pensamento indfgena; a 
se julgar pelos que contribufram ao volume organizado por Dascal, ob
serva-se que tanto os mexicanos M. Beuchot e L. Olive como os peruanas 
F. Mir6 Quesada e D. Sobrevilla ou o colombiano G. Munevar escrevem 
inteiramente dentro do jogo lingiifstico da filosofia ocidental. E, como 
para confirmar essa ausencia de interesse dos fil6sofos profissionais por 
tematicas aut6ctones, constata-se que sao especialistas em outras discipli
nas que se debru<;:am sabre as culturas indfgenas: foi o caso da etno-histo
riadora Mercedes de la Garza, com seu trabalho ao qual ja me referi, bern 
como o do lingiiista norte-americana R. Longacre, professor da Universi
dade do Texas e tambem membra do Summer Institute of Linguistics, 
preocupado, por razao de oficio - conhecendo-se os interesses  do 
Summer Institute of Linguistics pela tradu<;:ao da Bfblia e pela galvaniza<;:ao 
dos povos -, em investigar a rela<;:ao entre idioma e visao de mundo 
entre os indios Trique do estado de Oaxaca, no Mexico. 

E interessante verificar que, mutatis mutandis, aquila que se observa em 
minha disciplina - na qual somente uma estilistica poderia dar conta das 
diferen<;:as entre antropologias metropolitanas e perifericas, uma vez que 
nao se notam diferen<;:as substantivas -, parece valer tambem para o 
exerdcio da filosofia nos Estados Unidos e em pafses da America Latina. 
Dascal parece-me bastante explicito nessa dire<;:ao, quando diz que Ameri
ca do Norte e America Latina 

estao Ionge de exemplificar urn par de esferas culturais radicalmente distintas. 
Os ingredientes dominantes para am bas provem de fontes europeias; am bas 
pertencem ao "Ocidente". 1 1  

Permita-me o leitor prolongar esta cita<;:ao, pois ela resume bastante 
bern ideias que tambem se aplicam no caso de outras disciplinas e, certa
mente, da antropologia. Ao reconhecer a existencia de diferen<;:as significa-

1 0  Marcelo Dascal, Cultural relativism and philosophy: North and Latin American perspective, p. 
6, nota nu z. 

1 1  Idem, p. 4. 
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tivas entre as Americas, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de 
vista economico, Dascal vai especificar que 

do ponto de vista do presente livro, o que seja talvez o contraste mais signi
ficativo pode ser descrito como segue . Enquanto a cultura norte-americana 
evoluiu de modo a tornar-se uma parte dominante da cultura Ocidental, a 
America Latina permaneceu relativamente para tras a esse respeito. Enquanto 
a America do Norte tornou-se urn centro criativo de modelos de pensamen
to e de ac;:ao, a America Latina permaneceu, via de regra, urn consumidor ou 
aplicador de tais modelos. A antiga direc;:ao assimetrica de influt!ncia cultural, 
Metr6pole 9> Colonia, que a urn tempo a Europa manteve com ambas 
Americas, foi subvertida (ou pelo menos substituida por urn relacionamen
to simetrico) no caso da America do Norte. Como para a America Latina nao . 
houve mudanc;:a no relacionamento, o papel de metr6pole foi, ao menos 
parcialmente, assumido pela America do Norte . 1 2  

Penso que essa referencia e suficiente para desconsiderarmos, pelo me
nos com rela<;ao a uma eventual diferen<;a substancial entre disciplinas me
tropolitanas e perifericas, a questao do regionalismo. Diferen<;as como, 
por exemplo, entre o Brasil e a America hispanica ou, mesmo, dos paises 
hispano-americanos entre si, nao seriam muito relevantes ,  salvo se desejar
mos ater-nos a uma es tilistica da filosofia. Nao apenas sobre urn pretenso 
"estilo latino-americano" - como se fala habitualmente - mas estilos 
regionalmente diferenciados na America Latina. 1 3  Mesmo porque, even
tuais varia<;6es de estilo - como pude observar no que tange as antropo-

1 2  Marcelo Dascal, Cultural relativism and philosoply: North and Latin American perspective, 
p. 4. 

1 3  A esse respeito, uma instrutiva antologia, intitulada Filoso/fa e identidad cultural en Ami
rica Latina, organi:r.ada por Jorge J. E. Gracia e Ivan Jaksic, o primeiro da Universidade 

do Estado de Nova York, o segundo da Universidade da California, nao incluem 

qualquer pensador brasileiro, nem mesmo justificam isso em sua lntroduc;ao: "El pro

blema de Ia identidad filos6fica latinoamericana". Preconceito ou ignorancia? Pon!m 

vale a seguinte citac;ao, que se encaminha - sem di:r.e-lo - para a tjuestao estilistica 

que nos interessa: "[ ... ] o problema da filosofia latina-americana transforma-se no 

problema de se a filosofia pode ou nao adquirir o cariter de latino-americano, ou seja 

se e passive! que exista ou possa existir uma filosofia peculiarmente latina-americana" (p. 

1 5) .  A questao do card/er e dapeculiaridade (ou do estilo) condu:r.-nos a questao estilisti

ca, da qual nem a filosofia, nem a antropologia podem fugir. 
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logias centrais e perifericas - nao significam diferenc;:as substantivas, uma 
vez que essas antropologias nao escapam de se situarem no amplo espec
tro de uma disciplina com suas rafzes fincadas profundamente no solo do 
Ocidente - ao menos se tomarmos por referencia, como venho taman
do, a "matriz disciplinar" como o "ser", por certo hist6rico, nao metafisi
co, da antropologia. 1 4  E nem mesmo - e isso e verdade pelo menos com 
relac;:ao a minha disciplina - significam que as antropologias perifericas 
sejam atualmente menos criativas ou alcancem resultados menos confia
veis. Uma convicc;:ao que tenho manifestado em outras ocasioes. 

* 

Muitos sao os temas tratados no corpo da coled.nea organizada por 
Marcelo Dascal que ofereceriam oportunidade para urn exame mais deti
do, capaz de revelar toda a riqueza da questao do relativismo cultural, 
quando abordada pela filosofia. A propria comparac;:ao de perspectivas, 
como as que mencionam ]. ]. E. Gracia e I .  Jaksic, 1 5  a saber, aquelas vincu
ladas ao "universalismo", ao "culturalismo" ou a "postura critica", levar
nos-ia a uma percepc;:ao bastante diferenciada sabre status da filosofia lati
na-americana, posto que mostraria o quanta a questao da existencia de 
uma filosofia que se possa classificar de latina-americana pode ser polemi
ca. Nao e necessaria abordar aqui esse tema tao controverso, bastando 
destacar, a guisa de ilustrac;:ao a respeito da natureza do debate sabre fila
sofia versus contexto cultural - no sentido antropol6gico do termo -, 
alguns aspectos que de uma forma toda especial chamaram a minha aten
c;:ao e que, acredito, sejam tambem de interesse de outros leitores do livro 
de Dascal, e que nao sejam exclusivamente fil6sofos. Tratarei desses aspec
tos do relativismo como comentario a uma das contribuic;:oes do livro, a 
de L. Olive, intitulada "Relativismo conceitual e filosofia nas Americas" . 1 6  

14  Cf. ,  especialmente, minha conferencia "Tempo e tradi<;ao: lnterpretando a antropolo

gia", de 1 984, que consta do volume Sobre o pensamento antropologico, como Capitulo 1 .  

1 5  C f.  a nota n• 1 3. 

1 6  N o  que diz respeito a uma compara<;ao entre antropologias europeias, nem todas 

metropolitanas - muitas das quais certamente "perifericas" -, vale dizer que o tema 

guarda intima rela<;ao com o que estamos tratando aqui . Procurei dizer alguma coisa a 

respeito das vicissitudes dos conceitos trasladados da Europa para a America Latina 

no Capitulo 2 deste volume. 
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A relevancia dessa contribui<;ao estaria na formula<;ao da tese em defesa 
de urn "relativismo moderado" frente a urn "relativismo radical", que 
poderia encaminhar-se para uma posi<;ao de incontrolavel ceticismo na 
medida em que sup6e a absoluta incomensurabilidade dos esquemas con
ceituais construfdos no interior de culturas distintas. 

Se tomarmos o conhecimento cientffico, mesmo em antropologia, 
como conhecimento proposicional sobre determinada comunidade -
ainda que is so seja uma afirma<;ao nao imune a controversias -, 1 7 vere
mos, segundo Olive, que a tese relativista moderada defende como viavel 
a tradu<;ao de pelo menos algumas proposi<;6es de urn determinado es
quema conceitual para outro, sempre que tiver Iugar em urn grupo huma
no com uma permanencia minima no tempo. N esse caso, note-se, que a 
emergencia de "condi<;6es de racionalidade" e algo latente . 

Pois para essa tese relativista moderada pode ser aduzida a ideia segundo a 
qual individuos que usam qualquer esquema conceitual, pelo simples fa to de 
serem capazes de usa-lo, revel am que possuem competencia para linguagem 
e di:ilogo, is to e, que as vezes permitem a emergencia daquilo que chamaria
mos "condic;:oes de pura racionalidade" . 1 8  

I s so  significa que aquilo que se poderia chamar razao, a saber, o criterio 
ou os prindpios postos em pritica na formula<;ao de jufzos, pode ser 
assim considerado mesmo passando de urn esquema conceitual para ou
tro. E isso parece ser possfvel se considerarmos que urn relativismo mo
derado nao puxa 0 tapete da razao em sua busca de tornar comensuriveis 
sistemas conceituais diferentes ,  como pode ocorrer no cotidiano de pes
quisa etnologica - se podemos toma-la como exemplo. 

Nesse sentido, qual e a no<;ao de racionalidade a qual se apega Olive? 
Ela parece ficar bern mais clara quando a associamos a ideia de transfor
ma<;ao (racional) . Tal transforma<;ao racional e definida, assim, como sen
do uma 

1 7  Em bora essa tese merecesse urn exame mais detido, cabe leva-la em ·coma n a  argu

mentac;:ao, uma vez que ela e corrente entre aqueles que possuem uma visao mais 

cientificista da antropologia - o que nao significa necessariamente positivista -, 

entre estruturalistas e p6s-estruturalistas das mais variadas ancestralidades. 

1 8  L .  Olive, intitulada "Relativismo conceitual e filosofia nas Americas", p. 57. 
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mudan<;a ou abandono [de urn esquema conceitual] provocado por razoes 
que sao inteligiveis dentro do esquema que esta sendo mudado ou abando
nado. 1 9  

Dentro de  uma conceps:ao arb6rica de  distribuis:ao dos esquemas, se
gundo a qual esses seriam como ramos de uma arvore, a diwincia maior 
ou menor entre esses ramos indicaria graus variaveis de comensurabilidade. 
Uma tal conceps:ao permitiria, pois, reconstruir o processo de transfor
mas:ao racional observavel entre comunidades concretas - habituais a 
investigas:ao etnogr:ifica - quaisquer que sejam elas: desde aquelas for
madas por profissionais de uma dada disciplina - no interior da qual 
interagem paradigmas em confronto - ate quando esse processo envol
ve, no limite, comunidades culturais ou etnicas. 

Esse e urn ponto, alias, que - se interessa a todos quantos pertens:am 
a comunidades de cientistas que possam se confrontar com sistemas con
ceituais diferentes -, vai interessar sobremaneira ao etn6logo que nao 
apenas participa das mesmas condis:oes de convivencia profissional -
portanto entre pares, e que tambem tern lugar em seu di:ilogo com cole
gas de outras disciplinas -, como ainda esse etn6logo ve-se permanente
mente envolvido no processo de tradus:ao de sistemas culturais ou etnicos 
os mais diversos, nos quais as condis:oes de racionalidade nem sempre sao 
favor:iveis. 

Como reconhece Olive, as interas:oes entre antrop6logos e membros 
de comunidades culturais ou etnicas objeto de investigas:ao podem envol
ver tanto "interas:oes racionais" como "processos nao racionais de apren
dizado"; ou, com outras palavras, mecanismos nao racionais de apreensao 
da cultura do outro - podendo-se incluir a propria empatia, a emos:ao 
ou a afetividade, tao freqiientes no fieldwork, como qualquer antrop6logo 
concordaria. 

Essas sao questoes que estao presentes no texto de Olive e a leitura que 
fas:o delas espero que possa ser de molde a estimular o antrop6logo a 
examina-las no exercicio de seu metier. Como se ve, a questao do relativis
mo cultural passa a ser antes de tudo, como reconhece Dascal, em algum 

1 9  L .  Olive, intitulada "Relativismo conceitual e filosofia nas Americas", p. 67. 
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momenta de seu interessante ensaio conclusivo do volume, urn "relativis
mo epistemol6gico".20 Urn tipo de relativismo que, se e necessaria ao 

exercicio da filosofia, indispensavel parece ser ao trabalho do antrop6lo
go. 

1 2  Marcelo Dascal, Cultural relativism and philosopf?y: North and Latin American perspective, 
p. 286. 





Capitulo 9 

ETNICIDADE, ETICIDADE 
E GLOBALIZAc;AO* 

Ha alguns anos atras , fui convidado a minis trar a Primeira Conferencia 
Luiz de Castro Faria, realizada no "Forum de Ciencia e Cultura da Univer
sidade Federal do Rio de Janeiro", na Praia Vermelha, ocasiao em que 
escolhi o tema ''Antropologia e moralidade" e pude desenvolver algumas 
ideias sabre as possibilidades do olhar antropol6gico visualizar uma etica 
planetaria. 1 A conferencia parece ter despertado algum interesse, manifes
tado par varios colegas, entre O S  quais 0 nos so presidente, Dr. J oao Pacheco 
de Oliveira, que me convidou a dar prosseguimento nesta oportunidade 
aquelas considera<_;oes. Penso agora retoma-Ias, dando a elas urn novo 
rumo, de maneira a complementa-Ias especialmente no que tange as rela
<;6es entre etnicidade e eticidade frente a necessidade - como assim en
tendo - de nossa disciplina leva-las em conta de maneira mais sistematica 
e com vistas a questao da globaliza<_;ao. 

Parto, assim, de urn caminho entao trilhado em dire<_;ao a urn questio
namento sabre o Iugar ocupado pelo relativismo na antropologia, como 
orienta<_;ao epistemologica, orienta<_;ao que a deixou pouco afeita ao en
frentamento de questoes de moralidade e de eticidade. Porem, gostaria de 
advertir, desde ja, que, ao retomar aqui uma questao classica da antropolo
gia, nao estou de modo algum colocando-me em uma posi<;ao anti-relati
vista, mas tambem nao me incorporo cegamente, sem nenhuma ressalva, 
aquela outra - "anti-anti-relativista" - preconizada par Clifford Geertz 

* Conferencia de abertura da "XX Reuniao Brasileira de Antropologia", promovida 

pela ABA, em Salvador, Bahia, e proferida no dia 14 de Abril de 1 996, no salao nobre 

da reitoria da Universidade federal da Bahia. Publicada na Revista Brasileira de Ciencias 
Sociais, ano 1 1 ,  n" 32, 1 996, pp. 6 - 17 .  

Conferencia intitulada "Antropologia e moralidade", publicada na Revista Brasileira de 
Ciencias Sociais, ano 9, n" 24, 1 994, pp. 1 1 0- 1 2 1 .  lnserida na coletanea Ensaios antropo/6-
gicos sobre moral e etica, Roberto Cardoso de Oliveira e Luis R. Cardoso de Oliveira, 
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de modo tao enfitico, em uma atitude perfeitamente compreensivel, uma 
vez que em sua argumenta<;:ao nao fica muito claro se ele distingue o re
lativismo - com o sufixo ismo indicador de sua ideologiza<;:ao - do olhar 
relativizador como postura indispensivel ao exercicio da observa<;:ao an
tropol6gica; junte-se a isso o fato de Geertz esquivar-se de tratar de ques
toes cruciai s para a problemitica do relativismo como as de etica e de 
moral, limitando-se simplesmente a mencioni-las para deter-se em ques
toes cognitivas em sua critica ao racionalismo extremado, manifestado nas 
conhecidas coled.neas de Wilson2 ou de Hollis e Lukes.3 Essas questoes e 
outras mais que lhes sao correlatas, acredito poderem ser melhor matiza
das, tal como a sua afirma<;:ao final e perempt6ria segundo a qual a "unica 
maneira de derrotar [o relativismo] e colocar a moralidade alem da cultura 
e o  conhecimento alem de ambas".4 Tirante o fato de que Geertz perde a 
oportunidade de distinguir a postura relativista - essa sim, merecedora de 
defesa - de relativismo qua ideologia, seus argumentos nao poderiam ter 
sido mais adequados e nao se pode deixar de estar de acordo com eles. 
Contudo, se retorno aqui a questao do relativismo em nossa disciplina e 
para inscreve-la no tratamento de urn t6pico muito especial, a saber, aque
le que envolve questoes relacionadas com a ideia do "bem-viver" tanto 
quanto com aquelas que digam respeito a pretensao do cumprimento do 
"clever" ,  m e s m o  re j e i tando a i d e i a  de que  e l a s  p o s sam s e r  
descontextualizadas - como certamente gostariam o s  anti-relativistas mais 
ardorosos, alvo das criticas de Geertz. Questoes de moral e de etica tern, 
todavia, sido sistematicamente evitadas por nossa disciplina, exatamente 
por receio de infligir seu compromisso com o fantasma do relativismo, 
Portanto, como fantasma, s6 nos cabe exorcizi-lo, viabilizando aquelas ques
toes como sendo passiveis de reflexao e de investiga<;:ao antropol6gica. 

En tendo assim que a no<;:ao de bem-viver e a no<;:ao de dever inserem-se, 
respectivamente, no campo da moral e no campo da etica. E entendo, 
tambem, que ambos os campos inserem-se igualmente na 6rbita de inte
resses da antropologia. 0 primeiro implica valores, particularmente aqueles 

2 Cf. B. R. Wilson, Rationality. 

3 Cf. M. Hollis e S. Lukes (orgs.) , Rationality and relativism. 

4 Cf. C. Geertz, "Anti anti-relativi smo", in Revista Brasileira de Ciencias Sociais, p. 1 8 . 
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associados a formas de vida consideradas como as melhores e, portanto, 
pretendidas no ambito de uma determinada sociedade. 0 segundo campo 
- 0 da etica - implica normas que possuam, porem, urn carater pre-for
mativo, urn comando ao qual se deve obediencia, pois segui-las e a obrigac,:ao 
de todo e qualquer membra da sociedade. Nes sas considerac,:oes sobre 
moral e etica, pode-se ver que estou situando-me no interior de uma "eti
ca discursiva", de inspirac,:ao apeliana-habermasiana, se bern que reservan
do-me ao direito de deJa fazer uma leitura muito particular, propria de 
alguem situado em uma disciplina que nao se confunde com a filosofia. E 
digo isso porque minha preocupac,:ao nessa exposic,:ao e de mostrar o 
quanta a abordagem antropologica pode ser fecunda no trato de questoes 
de moralidade e de eticidade, ou, respectivamente, em lingua alema, Moralitiit 
e Sitt!ichkeit. Na tradic,:ao hegeliana, a que de algum modo a etica discursiva 
se filia, e lfcito entender a moralidade como a manifestac,:ao de uma vontade 
subjetiva do bern, enquanto eticidade seria essa mesma vontade, porem 
realizada em instituic,:oes historicas - e culturais - reguladoras des sa mesma 
vontade, como a familia, a sociedade civil e o Estado. Assim entendidas, 
moralidade e eticidade abrem uma fresta para o olhar antropologico, por 
meio do qual nao ha como deixar de considerar que nossa disciplina se 
legitima perfeitamente em trata-las com os recursos de que dispoe. Den
tro desse quadro, que nao e originariamente de nossa disciplina, procura
rei responder porque penso que a antropologia nao so pode tratar de 
temas como esses, mas, para dizer de forma responsive!, deve enfrenta
los pelas razoes que procurarei oferecer ao Iongo desta exposic,:ao. 

Dis se que deve enfrenta-los, porem com as armas de nossa disciplina e 
respondendo a urn problema central que a antropologia socio-cultural 
carrega em seu dorso quase desde sua constituic,:ao, como disciplina auto
noma. Como ja mencionei, estou referindo-me a questao da incomensu
rabilidade das culturas, tao cara ao relativismo mais pertinaz. Muito ja se 
escreveu sobre essa questao, portanto so me cabe poupar o auditorio de 
urn rosario de citac,:oes e de referencias. Basta considerar aqui que essa ideia 
das culturas serem incomensur:iveis foi sempre tomada de modo tacito, 
praticamente como urn dogma nao sujeito a questionamento. Porem, se vol
tarmos o nosso olhar para certas dimensoes do relacionamento intercultu
ral, aduzindo novas interrogac,:oes ,  veremos que essa incomensurabilidade 
pode ser tanto mais problematica quanta mais envolver proferimentos de 
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juizos de valor e que, por mais complexa que possa ser a nossa forma de 
tratar tais dimensoes, em nenhum momenta devamos considera-la imune 
a analise e a reflexao antropologica. Sera que todas as dificuldades sao o 
resultado de urn mal uso do metoda comparativo, quando a compara<;ao 
e conduzida de forma med.nica e ate certo ponto ingenua? 

E assim que nao hi como deixar de considerar que os problemas 
trazidos pela antropologia comparada tradicional fazem parte do nosso 
conhecimento mais corriqueiro. Por is so, e sempre util interrogarmo-nos 
sabre nossos proprios habitos intelectuais. Vale, portanto, a pergunta: como 
cotejar as culturas entre si, senao pelo uso de urn metoda comparativo 
que, em si mesmo, ja denuncia urn comprometimento com pelo menos 
uma cultura - em ultima analise, a cultura da propria antropologia, isto e, 
da antropologia como cultura. Nao seria a cultura a "medida" de todas as 
coisas? Portanto, enquanto cultura - ou se quiser, linguagem cultural -, a 
nossa disciplina engendra metodos que, muitas vezes, nao chegam a ser 
senao a contrafa<;ao de si propria. Pais a antropologia seria uma terceira 
cultura a se interpor entre duas ou mais culturas pastas em compara<;ao. 
Teria apenas a distingui-la ser ela artificial - como linguagem cientffica 
diante do fato das culturas em compara<;ao serem entidades naturais - tal 
como uma lingua natural. Mas quais as dificuldades que uma analise com
parativa encontraria? Ao que parece, se nao hi muita dificuldade na com
para<;ao de dados ditos objetivos - quantidade de hens produzidos, tec
nologias sofisticadas etc. -, nao restaria sempre a imponderabilidade dos 
jufzos de valor a confirmar a natureza incomensuravel de cada cultura? E 
nao teriamos de incluir aqui, nessa equa<;ao, a propria antropologia como 
cultura? A isso e que qualifiquei hi pouco como contrafa<;ao ou auto
anula<;ao de nossa disciplina. 

E, portanto, diante da tradicional pratica da disciplina que questoes 
como essas tern sido colocadas como sendo urn perene desafio ao antro
pologo, do ponto de vista epistemologico. E e tanto mais difkil enfrenta
lo quanta mais o antropologo estiver envolvido em programas ou politi
cas de a<;ao social. Pais urn antropologo imbuido de pretensoes de exami
nar a consistencia de suas proprias a<;oes em sociedades culturalmente tao 
diferentes, claramente detentoras de sistemas de valor proprios e singula
res, corre o risco de ficar emaranhado em seu proprio relativismo. Em 
outras palavras, o desafio que se impoe a esse antropologo e o de como, por 
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quais criterios - de objetividade? -, poderia ele agir - como cidadao e 
como tecnico - no encontro entre culturas diferentes, sobretudo quando 
as sociedades, portadoras dessas culturas guardam entre si relas;oes pro
fundamente assimetricas, caracterizadas pela dominas;ao de uma sobre a 
outra. E o moralmente grave e que ele, enquanto antrop6logo, e cidadao 
da sociedade dominante. Essa parece ser, por exemplo, a situas;ao vivida 
entre n6s, tipicamente pelos antrop6logos indigenistas, e que na oportuni
dade de uma reuniao como esta, em que muitos desses colegas estao pre
sentes, penso que mencionar o cemirio indigenista e mais do que apropri
ado para submetermos essas consideras;oes a exame. 

* 

Ainda esta muito viva em todos n6s a acusas;ao de a antropologia -
especificamente a antropologia aplicada e o proprio indigenismo latino
americano - ter sido, desde os seus prim6rdios, urn instrumento de do
minas;ao do colonialismo externo e interno. E o resultado disso e que a 
nossa disciplina, em sua dimensao academica, sempre fiada em urn relati
vismo dogmatico - perdoem-me o paradoxo -, j amais conseguiu li
bertar-se de constrangimentos quando sobre ela a razao especulativa passa 
a ser substitufda pela razao instrumental, a saber, quando ela envolve-se 
com pr:iticas de intervens;ao cultural. Como justificar tais intervens;oes? 
Minha primeira consideras;ao e dizer que, sem a aceitas;ao voluntaria pela 
populas;ao-alvo da intervens;ao, essa e injustific:ivel. Todavia, o problema 
nao se encerra aqui: ele transfere-se para o sentido da expressao "aceitas;ao 
voluntaria". E e aqui que recorro a "etica discursiva". E, assim fazendo, 
penso dar prosseguimento as consideras;oes que fiz em 1 993 por ocasiao 
da mencionada Primeira Conferencia Luiz de Castro Faria. 

Naquela oportunidade, vali-me de algumas ideias que gostaria de evo
car agora para dar consistencia a minha argumentas;ao. Algo penso ter 
deixado firmado naquela ocasiao que gostaria de retomar agora. Lembra
ria, primeiramente, a distins;ao que sempre se pode fazer entre costume e 
norma moral; "o que significa dizer que aquilo que esta na tradis;ao ou no 
costume nao pode ser tornado necessariamente como normativo",5 ou, 
como escreve o fi16sofo Ernst Tugendhat, 

5 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Antropologia e moralidade", p. 1 1 4. 
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e inaceitavel que se admita algo como correto ou born (portanto como nor
ma) porque esta ja dado de antemao no costume, sem poder prova-lo como 
correto ou bom.6 

Admitida essa distinc;:ao, torna-se sempre valida a indagac;:ao sabre ca
sas de moralidade e de eticidade, no ambito de nossa disciplina. E aceita
vel, por exemplo, o infantiddio que os Tapirape praticavam ate sua erradi
cac;:ao, nos anos 1 950, pelas Irmazinhas de Jesus? E e importante que seja 
dito, alias, que tal erradicac;:ao foi conduzida habilmente, sem nenhuma 
violencia, exclusivamente grac;:as a persuasao pelo discurso, pelo dialogo; 
esse caso - para aqueles que tiverem interesse em melhor conhece-lo -
tive a oportunidade de analisa-lo nos termos da etica discursiva na men
cionada Confirencia Castro Faria. 7 indios e missionarias tinham suas razoes 
para tomarem uma e outra atitude: os Tapirape tinham toda uma justifica
c;:ao para nao deixarem sobreviver 0 quarto filho, desde que ele viesse -
por uma lei demografica por eles intuida ao Iongo de uma experiencia 
secular - a aumentar uma populac;:ao limitada as potencialidades do ecos
sistema regional; j a  as missionarias , por sua fe nos mandamentos religio
sos, nao poderiam aceitar passivamente urn costume que destruia uma 
vida. Para os indios o costume se justificava, uma vez que o sacrificio de 
algumas vidas valia a vida de toda uma comunidade; para as missionarias 
a vida de qualquer pessoa e urn bern inquestionavel. Duas marais, duas 
eticas? Sim, todas perfeitamente racionais. Portanto, nao e a questao da 
racionalidade que esta em jogo. 

Diante disso, como lidar praticamente com tal situac;:ao? Como condu
zir a nossa ac;:ao quando nao temos nenhum dogma a sustenta-la? A rigor, 
toda a questao resume-se na intersec;:ao de dois campos semanticos dife
rentes - o indigena e o missionario -, uma questao, alias, equacionada 
pela teoria hermeneutica por meio do conceito de "fusao de horizontes", 
observavel na pratica dialogica discursiva. Isso quer dizer que a soluc;:ao 
das incompatibilidades culturais, ate mesmo as de ordem moral surgidas 
do encontro interetnico, estariam no dialogo? 

6 Cf. E. Tugendhat, Problemas de Ia itica, p. 48. 

7 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, ''Antropologia e moralidade", pp. 1 1 5- 1 1 6 . 
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Creio que para, respondermos a essas quest6es, vale recorrer a uma 
outra ideia, entao apresentada: a da distin�_;:ao dos espa�_;:os sociais em que 
pode ser observada a atualiza�_;:ao de valores marais. Apel - apoiando-se 
em Groenewold - distingue tres espa�_;:os sociais, que denomina esferas : a 
!Jiicro, a meso e a macro.8 Apel traz essas esferas para o campo da etica, con
siderando assim uma micro-etica, uma meso-etica e uma macro-etica, corres
pondendo, a primeira, as esferas das rela�_;:6es face a face que se dao no 
meio familiar, tribal au comunitario; a segunda, as rela�_;:6es sociais per
meadas pela a�_;:ao dos Estados (de direito) nacionais par meio das institui
�_;:6es e das leis par eles criadas; e a terceira, as a�_;:6es sociais que par delibe
ra�_;:ao internacional, par intermedio de seus 6rgaos de representa�_;:ao -
como a ONU, a OIT, a OMS au a Unesco -, devem ser reguladas par 
uma etica planetaria. 0 infantiddio Tapirape, par exemplo, que poderia 
encontrar justifica�_;:ao em nivel micro, no interior da cultura tribal, ja vai 
encontrar sua discrimina�_;:ao como crime em nivel meso, inscrito que esta no 
c6digo penal, tanto quanta em nivel macro, uma vez que violenta a "Carta 
dos Direitos Humanos". Voltarei a isso mais adiante. 

Estamos retomando assim urn conjunto de ideias que me parecem 
importantes para a argumenta<_;:ao que desejo desenvolver. Se, de urn lado, 
podemos admitir que a questao da racionalidade das normas marais nada 
tern a ver com a possibilidade da aceita<_;:ao au da rej ei�_;:ao das mesmas, 
desde que elas podem justificar-se plenamente no ambito de moralidades 
tao diferentes, para nao dizer opostas, como bern ilustra o cas a dos Tapirape 
e das missionarias, par outro lado, o contexto interetnico em que se da a 
confronta<_;:ao entre essas normas esta contaminado par uma indisfar<;avel 
hierarquiza�_;:ao de uma cultura sabre a outra, reflexo da domina�_;:ao ocidental 
sabre OS povos indfgenas. 0 processo de domina�_;:ao - como todos nos 
sabemos - nao se da apenas pela for�_;:a au pelo peso das tecnologias 
criadas pelo mundo industrial, da-se tambem - e e esse o ponto que me 
interessa desenvolver - pela hegemonia do discurso ocidental, de raiz 

8 Cf. K.-0. A pel, "El a priori de Ia comunidad de comunicaci6n y los fundamentos de Ia 

etica", in La transformacion de lajilosojia, tomo II; e ''A necessidade, a aparente dificul

dade e a efetiva possibi lidade de uma macroetica planetaria da (para a) humanidade", 

in &vista de Comunicariio e Linguagens, n"' 1 5- 1 6  - Etica e Comunicariio -, 1 992, pp. 1 1 -

26. C f.  tambem Roberto Cardoso de Oliveira, ''Antropologia e moralidade". 
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europeia. Essa e a base da critica que se faz atualmente a etica discursiva 
apeliana, em uma tentativa de encontrar os seus limites. Nessa dire<,:ao, urn 
debate muito instrutivo vern se dando em escala internacional, tendo por 
alvo as comunidades de comunica<,:ao e de argumenta<,:ao apresentadas 
por Apel como condi<,:ao sine qua non da etica do discurso. Afinal de con
tas, o dialogo interetnico ou intercultural seria efetivamente democratico? 
Qual a possibilidade de urn sistema de fric<,:ao interetnica constituir uma 
efetiva comunidade de comunica<,:ao e de argumenta<,:ao que satisfa<,:a os 
pre-requisitos apelianos? 

Desde 1 989, esse debate vern ocorrendo no ambito das rela<,:oes Nor
te - Sul, e em torno da etica discursiva em confronto com a "filosofia da 
liberta<,:ao" latina-americana. Evocar alguns aspectos desse debate parece
me importante para o rumo de minha argumenta<,:ao. Os debates que vern 
tendo lugar desde entao na Alemanha, no Mexico, na Russia e mesmo no 
Brasil - como em Sao Leopolda, em 1 993 -, ja geraram varias publica
<,:6es, entre as quais urn volume intitulado precisamente Debate em torno da 
etica do discurso de Ape/: Dialogo filosijico Norte - Sui a partir da America Latina,9 
organizado pelo fil6sofo argentino-mexicano Enrique Dussel, considera
do o principal te6rico da filosofia da liberta<,:ao. Sem entrar no merito 
dessa filosofia, o debate, pelo menos como ele se manifesta nesse livro, e 
extraordinariamente interessante para o nosso prop6sito de questionar 
se bern que no horizonte empirico de nossa disciplina - a possibilidade 
de se verificar faticamente o cumprimento de urn dos requisitos basicos 
da etica do discurso: 0 da simetria ou igualdade de posi<,:oes entre as partes 
envolvidas no dialogo. Tanto para Apel como para Habermas, o que legi
tima o dialogo - alem dos quatro requisitos de pretensao de validet, a saber, a 
inteligibilidade, como condi<,:ao dessa pretensao, mais a verdade, a veracidade e 
a retidao - e o seu cariter democritico. E para deixarmos clara o quanto 
esse carater e fundamental para que se de a plena fusao de horizontes,  vale 
lembrar a critica de que foi objeto Gadamer por haver desconsiderado a 
questao democratica, quando escreveu o seu monumental Verdade e meto-

9 Cf. Enrique Dussel, "La razon del otro. La 'interpelaci6n' como acto-de-habla" , in 

Debate en torno a Ia itica del discurso de Ape!. Ditilogo .ftlosOjico Norte - Sur desde America 
Latina, Enrique Dussel (org.), pp. 55-89. 
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do. 1 0  Isso levou Habermas a fazer uma de suas crfticas mais pertinentes a 
hermeneutica gadameriana, uma vez que pos a questao do poder no inte
rior de qualquer comunidade de comunicac;:ao, na qual teria lugar a "com
preensao distorcida", decorrente do processo de dominac;:ao; urn lugar, 
por sinal, melhor elucidado, segundo Habermas, 1 1  pela "crftica das ideolo
gias" do que pela hermeneutica de Gadamer. No entanto, quando essa 
distorc;:ao da-se em uma comunicafaO intercultural, portanto entre campos 
semanticos teoricamente incomensur:iveis ,  isso agrega obst:iculos dos mais 
variados tipos que somente a constatac;:ao obvia da assimetria na relac;:ao 
dialogica por si so nao esgota. Pois, como comenta urn outro participante 
do debate Norte - Sui em torno da etica do discurso de Apel, 

aqui aparece o problema de se a etica discursiva - construfda no horizonte da 
comunica<_;ao "intersubjetiva" - e capaz de enfrentar adequadamente o hori
zonte da comunica<_;ao "intercomunitaria", 12 

ou, diria eu, interetnica. 
Ve-se, assim, que a perspectiva aberta por aquele debate permite-nos 

vislumbrar a possibilidade de urn proveitoso encaminhamento do pro
blema. Como mencionei ha pouco, a relac;:ao dialogica entre membros de 
comunidades culturalmente distintas introduz certas especificidades que 
merecem urn exame mais detido. Que o digam os indigenistas, imersos 
em sua pr:itica diaria precisamente nisso que se poderia chamar de con
fronto de horizontes semanticos diferentes ;  e quando 0 processo de fusao 
desses mesmos horizontes enfrenta dificuldades proprias, a meu ver bas
tame mais complexas do que aquelas observaveis na fusao de horizontes 
que tern lugar entre indivfduos ou grupos pertencentes a culturas ou a 
sociedades nao hierarquicamente justapostas; particularmente quando fa
zem parte de uma mesma e ampla tradic;:ao historica. Nesse sentido, a 
hermeneutica gadameriana tern mostrado sua efic:icia precisamente na 
exegese de textos de diferentes perfodos da historia ocidental, com o ob
j etivo de inseri-los na inteligibilidade do leitor moderno, igualmente oci
dental ou ocidentalizado; em outras palavras, tratar-se-ia de submeter os 

1 0  H.  G .  Gadamer, Truth and method. 

1 1  J. Habermas, Dialitica e hermeneutica: Para a critica da hermeneutica de Gadamer. 

1 2  M .  T. Ramirez, "Etica d e  I a  comunicacion intercomunitaria", p .  98. 
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textos a urn processo de "presentifica<;:ao". Ji a fusao de horizontes entre 
culturas enraizadas em tradi<;:oes tao diferentes - como soem ser os po
vos indigenas diante das sociedades nacionais latino-americanas - tanto a 
hermeneutica de Gadamer quanta a etica discursiva de Apel e Habermas 
mais do que solu<;:oes geram problemas, quando pensamos poder usa-las 
sem maiores precau<;:oes. Quais seriam esses problemas? 

Seguindo, assim, as pistas abertas pelo debate Norte - Sui ao qual estou 
me referindo, podemos identificar inicialmente alguns desses problemas. 
Sem procurar debate-los nos termos em que foram explorados pelos 
filosofos participantes daquele evento, uma vez que seriamos obrigados a 
abordar questoes demasiadamente tecnicas, tornando com is so muito longa 
esta exposi<;:ao, creio que sera suficiente para sustentar minha argumenta
<;:ao limitar-me a reformular aqueles problemas em termos de nossa pers
pectiva antropologica. Nesse sentido, estaremos tratando das rela<;:oes in
teretnicas que tern Iugar no interior de Estados nacionais, particularmente 
nos da America Latina. E se falamos em rela<;:oes interetnicas nao custa 
relembrarmos algumas no<;:oes a elas associadas e de uso corrente na an
tropologia desta segunda metade do seculo. Quero mencionar a de etnici
dade: uma no<;:ao que, desde logo, nos induz a visualizar urn panorama no 
qual se defrontam - melhor diria, confrontam-se - grupos etnicos no 
interior de urn mesmo espa<;:o social e politico dominado apenas por urn 
deles. Abner Cohen, hi anos atras, definiu etnicidade como sendo "essen
cialmente a forma de intera<;:ao entre grupos culturais que operam dentro 
de contextos sociais comuns"Y Pareceu-me entao - e continuo valendo
me de sua defini<;:ao - que ela clava bern conta da no<;:ao que todos nos 
tinhamos do forte componente politico que presidia os sistemas interetnicos, 
sobretudo quando as rela<;:oes observaveis em seu interior estavam marca
das pela presen<;:a de urn Estado cioso em defender a etnia dominante, 
isto e, aquela que esse mesmo Estado representava. Seja no Brasil, no 
Mexico, na Guatemala ou em muitos outros paises latino-americanos, era 
precisamente isso que se observava. No Brasil - e fiquemos com essa 
experiencia que nos e proxima - todo dialogo entre indios e bran cos que 

1 3  A .  Cohen, "Introduction: The lesson o f  ethnicity", i n  Urban Ethnici!J, Abner Cohen 
(org.), p. ix. 



Etnicidade, eticidade e globalizariio 

produza resultados de valor legal, e feito por intermedio da Funda<;ao 
Nacional do indio, o bra<;o indigenista do Estado brasileiro. Mesmo que 
esse Estado sej a plenamente urn Estado de direito, democnitico ao menos 
em suas caracteristicas formais, veremos que, em urn confronto entre in
dios e brancos, a Funai, na qualidade de mediadora de urn desej avel dialo
go entre as partes, teni, em primeiro lugar, de interpretar o discurso indi
gena a fim de torna-lo audivel e inteligivel ao seu interlocutor branco - e 
isso nas raras vezes que esse branco esta disposto a dialogar. 

lmaginemos, todavia, que esse branco desej e sempre dialogar. Mesmo 
nesse caso, a etica discursiva apeliana que exige uma argumen!afao racional 
entre os litigantes ,  como caracteristica basica de qualquer comunidade de 
comunica<;ao, sempre guardaria urn residuo de ininteligibilidade, fruto da 
dist:incia cultural entre as partes e, ate mesmo, em rela<;ao a inst:incia medi
adora: a propria Funai. Dussel mostra, por exemplo, que qualquer interpe
lafaO - por ele classificada como "ato de fala" - dirigida pelo compo
nente dominado da rela<;ao interetnica ao componente dominante - esse 
branco, culturalmente europeu, ocidental - nao pode cobrar do primei
ro a obediencia aos pre-requisitos de inteligibilidade, verdade, veracidade e reti
dao que se espera estej am presentes no exercicio pleno da etica do discurso. 
A propria interpela<;ao feita pelo indio ao branco dominador - nao ape
nas por ser parte do seguimento dominante da sociedade nacional mas, 
tambem, como dominador da linguagem do proprio discurso-, torna 
muitas vezes dificil a inteligibilidade da mesma interpela<;ao, e, com ela, sua 
natural pretensao de validade, uma vez que falta aquela condi<;ao basica 
para 0 proferimento de urn ato de fala que seja verdadeiro - isto e, aceito 
como verdadeiro pelo ouvinte alienigena; que tenha veracidade, portanto 
aceito com for<;a ilocucionaria (de convic<;ao) pelo mesmo ouvinte; e que 
manifeste retidao ou, com outras palavras, que cumpra as normas da co
munidade de argumenta<;ao eticamente constituida, normas essas estabe
lecidas - e institucionalizadas - nos termos da racionalidade vigente no 
polo dominante da rela<;ao interetnica. Como diz o mesmo Dussel "sao 
ditas normas - a institucionalidade dominadora - a causa de sua mise
ria", isto e, da miseria e da infelicidade do polo dominado. 

De todas as maneiras, na medida em que a dignidade da pessoa e considerada 
em toda comunicas:ao racional como norma suprema, eticamente, pode nao 
obedecer as normas vigentes, colocando-as em questao a partir de seu funda-
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mento mesmo: desde a dignidade negada na pessoa do pobre que interpe
la.14 A nao-normatividade da "interpelac;:ao" e exigida por encontrar-se em 
urn momento fundador ou originario de nova normatividade - a 
institucionalidade futura de onde o "interpelante" tera direitos vigentes que 
agora nao tem. 1 5  

Isso quer dizer que na relac;:ao entre indios e brancos, mediada ou nao 
pelo Estado - leia-se Funai -, mesmo se formada uma comunidade 
interetnica de comunicac;:ao e de argumentac;:ao, e que pressuponha rela
c;:oes dial6gicas democraticas - pelo menos na intenc;:ao do polo dominan
te -, mesmo assim o didlogo estara comprometido pelas regras do discurso hegemo
nico. Essa situac;:ao estaria somente superada quando o indio interpelante 
pudesse por meio do dialogo contribuir efetivamente para a instituciona
lizac;:ao de uma normatividade inteiramente nova, fruto da interac;:ao dada 
no interior da comunidade intercultural. Em caso contrario, persistiria uma 
sorte de comunicac;:ao distorcida entre indios e brancos, comprometendo 
a dimensao etica do discurso argumentativo. 

A necessidade de assegurar as melhores condic;:oes possiveis para uma 
comunicac;:ao nao distorcida tanto mais e indispensavel quanto maior for a 
distincia entre OS campos semanticos em interac;:ao dial6gica. Gostaria de 
ilustrar isso com urn caso observado nos Estados Unidos - e que ja  tive 
a ocasiao de explorar em outra oportunidade. 1 6  Refere-se a urn choque de 
pontos de vista entre os indios norte-americanos e a "comunidade dos 
museus", decidida a estabelecer urn c6digo etico regulador de sua polftica 
de obtenc;:ao de elementos culturais indigenas para seus acervos. 1 7  A dis
cordancia entre os pontos de vista p6de ser entao registrada com relac;:ao 
aos seguintes t6picos : o direito de coleta de restos humanos e de fazer 
escavac;:oes arqueol6gicas em territ6rio tribal; e o  direito de expatriac;:ao de 

1 4  O u  d o  indio, ou d e  qualquer outro excluido - acrescentaria eu. 

1 5  Cf. E .  Dussel, "La razon del otro. La 'interpelaci6n' como acto-de-habla", p. 7 1 .  

1 6  Roberto Cardoso d e  Oliveira, "Indigenismo e moralidade", i n  Tempo Brasileiro (&Jle
xiio e Participariio/330 Anos), 1 992, pp. 41 -55.  Com o titulo "Praticas interetnicas e 

moralidade: Por urn indigenismo (auto)critico", foi inserido em Ensaios antropologicos 
sobre moral e etica, como seu Capitulo 2. 

1 7  R .  Hill, "Indians and museums: A plea for cooperation", i n  History News, vol. 34, n 2  7, 
1 979. 
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objetos indigenas. 0 primeiro t6pico diz respeito a direitos invocados 
pela comunidade dos museus, enquanto o segundo refere-se a direito rei
vindicado pelos indios. Esse conjunto de direitos e questionado segundo 
os diferentes pontos de vista. 

Relativamente ao primeiro t6pico, enquanto os museus argumentam que o 
povo em geral tern o direito de aprender sabre a hist6ria da humanidade e 
nao apenas Jimitar-se a historia de seu proprio grupo etnico, OS indios res
pondem que isso e uma profana<;ao e uma forma de racismo. Alegam O S  

museus que os indios tradicionalmente nao dao muita importancia ao corpo, 
mas ao espirito; o que respondem os indios dizendo que a vida e urn ciclo, 
originado na terra pelo nascimento e a ela retornando pel a morte, ciclo este 
que nao pode ser quebrada. Reivindicam ainda os museus seus direitos em 
nome da ciencia: respondem os indios que as necessidades culturais - is to e, 
da cultura indigena - sao muito mais importantes do que as da ciencia . 1 8  

Como podemos verificar, relativamente a esse primeiro t6pico, os di
reitos apregoados pelos muse6logos confrontam-se  de maneira muito 
evidente com o direito indigena de autopreserva<;ao. 

]a com rela<;ao ao segundo t6pico, em que se advoga o retorno de artefatos 
indigenas aos seus lugares de origem, a saber, sua repatria<;ao, os museus 
ponderam que se isso ocorrer, daqui a urn seculo, uma nova gera<;ao nada 
poderia aprender sabre seus objetos religiosos (sendo, portanto, responsabi
lidade dos museus assegurar esse aprendizado) . Argumentam os indios que 
os objetos sagrados possuem importancia chave para a sobrevivencia das 
culturas indigenas americanas : e que esses objetos sao muito mais importan
tes para perpetuar suas culturas do que para o ensino de novas gera<;oes de 
brancos. Falam ainda os museus que os objetos rituais nao pertencem so
mente a quem os faz; no que respondem os indios com o argumento do 
direito do produtor original. Contra is so apelam os museus dizendo que os 
indios nao sabem como conservar esses objetos; ao que discordam os indios 
dizendo que os museus nao podem ir contra os valores sagrados ,  pais se os 
objetos sao destruidos e porque eles (conforme feliz expressao indigena) se 
autodevoram - e isso deve ser respeitado! E que ao contrario do que dizem 
os museus - que os artefatos sagrados sao estudados e interpretados de 
forma respeitosa -, para os indios eles s6 podem ser interpretados pelas 

1 8  C f.  Roberto Cardoso de Oliveira, "Indigenismo e moralidade", p. 48. 
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entidades religiosas tribai s .  E, finalmente, contra a acusac;:ao feita pelos mu
seus segundo a qual os indios tendem a dizer que todos os seus artefatos sao 
sagrados, argumentam que nao ha palavra na cultura indigena que possa ser 
traduzida como "religiao", pois dizem - "pensamentos espirituais ,  valores 
e deveres estao totalmente integrados nos aspectos sociais, politicos ,  culturais 
e artisticos da vida diaria. Essa unidade de pensamento e a religiao indige
na" . t 9  

E clara que nesse caso espedfico, em que o dialogo inten!tnico mos
trou-se possivel, vale dizer que os Hderes indigenas participantes em gran
de parte ja estavam socializados no mundo dos brancos - alguns deles 
ate mesmo graduados par universidades norte-americanas -, tivemos 
urn cenario em que o nivel de diston;:ao do discurso pode ser considerado 
como bastante tolerivel. Certamente, tal nao aconteceria nas situac;:oes mais 
comuns no Brasil e em muitos dos paises latino-americanos ,  em que a 
distancia cultural entre os interlocutores nao teria a mesma chance de ser 
diminuida. Com campos semanticos tao distintos ,  praticamente opostos, 
como o exemplo norte-americana mostra tao bern, o que esperar claque
las relac;:oes interetnicas em que uma das partes - a indigena - nao teria 
sequer as condic;:oes discursivas minimas para poder se opor ao ponto de 
vista manifestado pelo branco, urn ponto de vista muitas vezes ininteligivel 
para ele? Como falar em etica discursiva sem mostrar OS seus limites?  Tais 
limites e o que o debate em torno da etica discursiva de Apel procura 
identificar. 

* 

Diante desse quadro, bastante desfavorivel as lideranc;:as indigenas para 
levarem a born termo urn dialogo com eventuais interlocutores da socie
dade dominante, restaria saber quais as reais possibilidades de emergencia 
de uma etica discursiva que efetivamente leve em conta o contexto s6cio
econ6mico em que estao inseridos indios e brancos. A saber, urn contexto 
que, par sua 16gica perversa, exclui os povos indigenas da condic;:ao moral 
de "bem-viver" e os inclui na grande lista das minorias sociais, como os 
pobres urbanos, os camponeses sem terra e toda sorte de despossuidos. E 
no caso dos indios propriamente ditos,  o que nos acostumamos a chamar 

1 9  Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Indigenismo e moralidade", pp. 48-49. 
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de conflito interetnico - e que eu, ha trinta anos atras , cheguei a cunhar a 
expressao "friq:ao interetnica" -, devo alertar agora que as palavras "con
flito" ou "friq:ao" nao sao suficientes para indicar 0 conteudo substantivo 
das rela<;6es entre indios e brancos, pois muitas vezes encobrem a natureza 
especifica dessas mesmas rela<;6es. Como lembra o ja citado Dussel, 

Em realidade o eufemismo "conflito"20 nao indica claramente o que sao 
estruturas de domina<;ao, explora<;ao, aliena<;ao do outro. Na tematica que 
estamos expondo se manifesta como "exclusao" do outro da respectiva 
comunidade de comunica<;ao.21 

Ressaltados alguns dos problemas que envolvem a etnicidade, tanto 
quanto as dificuldades que uma comunidade de comunica<;ao e de argu
menta<;ao intercultural encontra em lograr instituir novas normas, capazes 
de regular e assegurar urn dialogo que seja democratico, creio que cabem 
ainda algumas reflex6es no espa<;o desta conferencia. Gostaria de retomar 
a questao critica sobre o papel do Estado no processo de media<;ao entre 
indios e brancos. Porem, penso que e melhor especificarmos a instancia 
em que a interven<;ao estatal deve ser requerida, observada e cobrada 
depois em seus resultados. 

Refiro-me a inst:incia da eticidade. Vimos, no inicio desta exposi<;ao, a 
importante distin<;ao aceita pela etica apeliana, relativa as tres esferas sociais 
onde se atualizam valores morais :  a micro, a meso e a macro-esfera. Anterior
mente, eu ja observara que 

"enquanto na mim-esfera as normas morais possuem car:iter particularista e 
sempre podem ser observadas nas instancias mais intimas (como as que 
regulam a vida sexual, por exemplo) , na mam-esfera encontram-se os interes
ses vitais da humanidade - e as normas marais que incorporam esses inte
resses ganham uma dimensao universalis ta (como as que regulam os direitos 
humanos, por exemplo) . Se na primeira esfera o ideario relativista da antro
pologia recobre facilmente de bons argumentos a intocabilidade dos valores 
marais contidos nessas normas , nao sendo muito dificil ao antrop6logo 
indigenista defender sua preserva<;ao, ja na macro-esfera esse mesmo indigenista 

20 E eu acrescentaria "fricc;:ao", se - e  somente se - desvinculada do modelo da fricc;:ao 

interetnica. 

21 C£ E. Dussel, "La razon del otro. La 'interpelaci6n' como acto-de-habla", p. 78. 

1 83 



&berto Cardoso de Oliveira 

ira encontrar uma maior complexidade na defesa  de certas normas 
particularis tas - como o infanticidio Tapirape - que infringem uma etica 
planetaria na qual esse mesmo infanticidio e visto de uma perspectiva 
universalista, portanto, como crime contra os  direitos humanos. Essas nor
mas morais universalistas, quando inscritas em convenc;:oes promulgadas 
por 6rgaos internacionais ,  como a Organizac;:ao das Nac;:oes Unidas, ja nao 
podem ser ignoradas, e por varias razoes, inclusive porque essas mesmas 
normas universalistas acabam por trabalhar a favor do discurso indigenista 
quando se trata - e este e urn caso cada vez mais co mum - da defesa do 
direito a vida dos povos indigenas ou do meio ambiente em que eles e todos 
nos vivemos .22 

E nao precisamos ir muito lange: vejam o caso dos Ianonami,  para 
imaginarmos se eles nao estariam ainda em pior situac;ao se nao fosse a 
grande pressao internacional em sua defesa, apoiada naturalmente na Car
ta dos Direitos Humanos. Esse exemplo e muitos outros mais que pode
rfamos encontrar em toda America Latina vern sustentar a ideia segundo a 
qual o processo de globalizac;ao em que as sociedades humanas estao en
volvidas , quaisquer que sejam elas , nao pode deixar de se tornar, hoje, urn 
dos focos de atenc;ao prioritaria da pesquisa, da reflexao te6rica e da pra
tica antropol6gica. 

Gostaria, assim, de concluir esta exposic;ao com algumas considera
c;oes sabre aquila que entendo como sendo o Iugar do Estado - natural
mente o Estado de direito - na indispensavel mediac;ao entre os interes
ses particularistas e os universalistas, situados respectivamente na micro-es
fera e na macro-esfera. Examinemos urn pouco essa meso-esfera, particular
mente no que diz respeito a polftica indigenista. Sabemos que OS Estados 
nacionais latino-americanos,  que, de modo geral, nao tern se mostrado 
muito sensfveis ao multiculturalismo, como polftica de governo, tern, pelo 
contrario, procurado dissolver as etnias indfgenas no interior da sociedade 
nacional, sem maiores preocupac;6es em respeitar suas especificidades cul
turais. A polftica assimilacionista rondoniana, de inspirac;ao positivista, e 
que encontra ainda seus defensores no Brasil, ou, de igual modo, as polfti
cas mexicana e peruana - entre outras - voltadas a mestic;agem, sao 
exemplos eloqiientes de uma atitude pouco afeita a defesa da diversidade 

22 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, ''Antropologia e moralidade", p. 1 20. 
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cultural. Pon!m, e curiosa observar que a defesa dessa mesma diversidade 
vern se constituindo em uma das posi<;6es mais firmemente assumidas 
nos foros internacionais ,  de modo a pressionar os Estados nacionais a 
!evarem a efeito 0 reconhecimento e 0 respeito as especificidades etnicas. 
Essa atitude, que nao deixa de se guiar por urn principia relativista - que 
tern seu Iugar original na micro-esfera - passa a ser adotado em nivel 
planetaria como pratica politica nos foros internacionais !  Como entender 
essa aparente contradi<;ao? Creio que devemos interpreta-la como o resul
tado da interse<;ao entre a micro-esfera, como o dominio da particularida
de, assegurada, por sua vez, pela vigencia do ponto de vista relativista, 
com a macro-esfera, na qual a defesa da diversidade cultural e do respeito 
aos direitos humanos passou a se constituir, notadamente nesta segunda 
metade do seculo, em pressuposto moral e etico universalista, pais de 
ado<;ao planetaria gra<;as aqueles foros. Uma tal interse<;ao, entretanto, nao 
se faz na pratica diretamente, mas por media<;ao da meso-esfera, na qual os 
Estados nacionais, de direito, por pres sao de orgaos internacionais - como 
a ONU ou a OIT - sao compelidos a administrar tal conjun<;ao entre 
valores particularistas e universalistas. 

Temos, assim, atualmente, urn cenario transnacional resultante do pro
cesso de globaliza<;ao que, envolvendo todo o mundo moderno, acabou 
por incorporar em sua dinamica tambem os povos indigenas, com suas 
demandas pela defesa dos direitos aos territorios que habitam, a identida
de etnica que devem poder assumir livremente e aos seus modos de vida 
particulares ,  sem os quais estariam pondo em risco sua propria existencia. 
Ao mesmo tempo, tal processo - como ja mencionei - integrou esses 
mesmos povos no horizonte de uma etica planetaria, portanto de carater 
universalista, em que direitos e deveres preconizados pelos foros interna
cionais sao a eles estendidos. Mas se isso, de algum modo, pode abrir 
possibilidades de interven<;ao discursiva, isto e, por meio da argumenta
<;ao persuasiva, nos valores vigentes na micro-esfera - como se viu no 
caso das missionarias entre os Tapirape -, ha de se admitir que gra<;as a 
essa eticidade institucionalizada no ambito da macro-esfera, vern podendo 
os povos indigenas - tanto quanta toda uma variedade de segmentos 
sociais dominados - obter apoio internacional na defesa de seus direitos 
diante de Estados nacionais frequentemente injustos. 

Nao gostaria de encerrar esta exposi<;ao sem antes oferecer urn born 
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exemplo de como a instincia internacional vern podendo desempenhar 
urn papel estrategico na sustentac;ao das reivindicac;oes dos povos indige
nas junto aos Estados nacionais. Em 1 990, tive a oportunidade de partici
par da elaborac;ao do Plano Qiiinqiienal do Instituto Indigenista Interame
ricano - 199 1 - 1 995 -, entao dirigido pelo antropologo peruano Jose 
Matos Mar. Durante a semana que passamos na Cidade do Mexico dedi
cados a redac;ao do texto, pudemos relacionar mais de uma dezena de 
documentos produzidos em organismos internacionais, sustentadores de 
ideias e de recomendac;oes aos governos do hemisferio, no sentido de 
promoverem com a maior rapidez possivel a democratizac;ao de suas 
relac;oes com os povos indigenas inseridos nos territorios nacionais. Pude
mos, assim, constatar que, nas ultimas decadas, tern ocorrido significativas 
mudanc;as no comportamento indigena, podendo-se destacar algumas 
bastante auspiciosas: o aumento da capacidade de organizac;ao etnica, per
mitindo uma atuac;ao mais eficiente no modo de pressionar os organis
mos governamentais ;  o crescimento de uma tendencia que leva a afirmar 
a identidade etnica bern como sua auto-estima, entendidas como nucleo 
de uma proposta politica em condic;oes de igualdade; a existencia de urn 
crescente numero de etnias que, por sua propria iniciativa, empreendem o 
desenvolvimento economico, como a integrac;ao no mercado nacional, 
sem abandonar sua identidade e sua tradic;ao cultural; a capacidade de se 
vincular com diversas organizac;oes nacionais e internacionais que apoiam 
o movimento indigena; o aparecimento de lideranc;a propria que inclui 
desde indios monolingues ate intelectuais graduados em universidades ;  o 
interesse pela politica, que os aproxima, com certas reservas, a partidos 
politicos; o reencontro com migrantes indios localizados em cidades ,  o 
que significa uma base de apoio que lhes facilita a vinculac;ao com organis
mos estatais e organizac;oes populares urbanas; e, finalmente, a identifica
c;ao, no plano mundial, com o destino de outros povos indigenas com os 
quais dividem problemas similares e com esses povos entram em entendi
mento.23 

Pode-se dizer que hoje os povos indigenas, apesar de todas as dificul-

23 Cf. lnstituto lndigenista lnteramericano - "Politica indigenista (1 991 - 1 995)",  in 

America Indigena, vol. L, 1 990, pp. 80-8 1 .  
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clades que encontram a todo instante e em todo lugar, come<;am a viver 
em urn novo cenario politico, resultante da globaliza<;ao. Se tomarmos, 
como ilustra<;ao disso a mudan<;a sofrida na famosa Conven<;ao 1 07,  da 
Organiza<;ao Internacional do Trabalho (OIT) , substitufda pela Conven
<;ao 1 69, de 27 de junho de 1 989, podemos verificar o quanta progrediu 
a luta indfgena em defesa de seus direitos. 0 Instituto Indigenista Intera
mericano, no texto de seu Plano Quinqi.ienal, reconhece isso e faz o se
guinte comentario: 

Esta nova convenc;ao e uma versao modificada da convenc;ao 1 07 que, desde 
19 57, havia sido a norma internacional mais importante em materia de defesa 
dos povos fndios, constitufda em lei nacional de 27 estados membro da OIT, 
entre eles, 1 4  da America Latina. As modificac;oes foram aprovadas depois de 
urn extenso, minucioso e arduo debate em que, durante tres anos consecuti
vos, participaram as principais instituic;oes e organizac;oes indfgenas e pr6-
indfgenas do mundo, junto com representantes dos governos, das organiza
c;oes patronais e de trabalhadores, de virtualmente todos os pafses.24 

E continua o documento: 

0 espfrito que orientou estas modificac;oes foi o rechac;o explfcito a referenci
as, enfoques ou propostas integracionistas .  Em seu Iugar, a nova convenc;ao 
con tern medidas que, ainda que com certas explicaveis salvaguardas, favore
cem ou preservam a autonomia e a singularidade etnica dos povos fndios. A 
diferenc;a da convenc;ao 1 07 que s6 os denominava "populac;oes", o 1 69 os 
chama "povos" e lhes reconhece o direito de possuir "territ6rios", alem das 
"terras" que lhes reconhecia o 1 07.25 

Entendo que muito ainda hi para se conquistar no plano internacional 
e, sobretudo, nos nacionais, come<;ando com a assinatura de todos os 
governos dessa nova conven<;ao em que, entre varias conquistas, esti - a 
meu ver - a principal: a das popula<;6es indfgenas serem, finalmente, 
reconhecidas como povos e, como tais, legftimos pretendentes a singulari
dade etnica e a autonomia, ainda que no ambito dos Estados nacionais. 0 
surgimento de urn instrumento politico dessa ordem s6 foi possfvel, em 

24 Cf. Instituto Indigenista Interamericano - "Politica indigenista (1 99 1 - 1 995)",  in 

America Indigena, vol. L, 1 990, pp. 82-83. 

25 Idem. 
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meu modo de ver, gra<,:as a percep<,:ao pelas entidades internacionais, situ
adas na macro-esfera, dos graves problemas de etnicidade gerados no inte
rior de paises como os da America Latina, ainda que, atualmente, nao se 
possa dizer que exista sequer urn continente livre desses mesmos proble
mas - ao se considerar os movimentos de autonomia que se espalham 
em todas as latitudes do planeta. Mais do que o "born sensa" cartesiano, 
pode-se dizer que a etnicidade e, hoje, Ia chose du monde Ia mieux partagie! E 
essa percep<,:ao da etnicidade explica-se, em grande medida, pela crescente 
participa<,:ao em organismos nacionais e internacionais de representantes 
dos povos indfgenas - tanto quanta de outros segmentos sociais 
despossuidos de plena cidadania -, que passam a ter seus povos reco
nhecidos como sujeitos marais ,  merecedores de melhores condi<,:oes de 
existencia. 0 "bem-viver", como fato moral vivido por uns poucos po
vos, passa a ser admitido - ainda que formalmente - como alvo de 
todos OS povos. Se isso nao e tudo, tambem nao e pouco, se olharmos 
para tras . . .  0 certo e que o crescimento, mesmo lento, da participa<,:ao 
gradativa de representantes etnicos nas comunidades cada vez mais am
plas de comunica<,:ao e de argumenta<,:ao - em que pesem todas as difi
culdades ja  apontadas para a plena efetiva<,:ao da etica discursiva -, e algo 
que devemos levar em conta para melhor entendermos o quadro em que 
se inserem atualmente as rela<,:oes interetnicas e, sempre que possfvel, pres
sionarmos por sua democratiza<,:ao. 
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Capitulo 1 0  

SOBRE 0 DIALOGO 
INTOLERANTE 

A tolerancia e urn fim em si mesmo. A 

eliminac;ao da violencia e a reduc;ao da 

repressao na extensao requerida para pro

teger homem e animais da crueldade e 

agressao sao precondic;oes para a criac;ao 

de uma sociedade humana.* 

A oportunidade deste Seminario, 1 em boa hora programado pela Unes
co e realizado pela USP, vern ao encontro de preocupa<;oes que tenho 
expressado em diferentes ocasioes, no Brasil e no exterior, por meio de 
conferencias em torno de questoes nao muito habituais entre meus colegas 
antrop6logos. Sao questoes associadas a temas tais como eticidade e mo
ralidade, que come<;am a penetrar nas fronteiras de minha disciplina. Gos
taria, assim, de retomar o assunto no ponto em que o deixei, em minha 
conferencia de abertura da Reuniao Brasileira de Antropologia, em 1 996, 
que teve lugar em Salvador, quando abordei o tema "Etnicidade, eticidade 
e globaliza<;ao", concentrando-me no exame da possibilidade - e sobre
tudo nas dificuldades - da constru<;ao de uma etica planetaria. 2 A saber, 
uma etica que seja Valida para todos OS povos do planeta e que concorra 
- sob o signa da tolerancia, acrescento agora - a realiza<;ao daquilo que 
Marcuse defendeu como "precondi<;oes para a cria<;ao de uma sociedade 
humana", conforme reza a epigrafe que acabo de ler. 

* Cf. Herbert Marcuse, "Repressive tolerance", in Robert P. Wolf , Barrington Moore, 

J r e Herbert Marcuse, A critique qf pure tolerance, p. 82. 

Semimirio lnternacional "Ciencia, cientistas e a tolerancia", Unesco/USP, novembro 

1 997 .  

2 0 texto em referenda foi publicado pela Revista Brasi/eira de Ciencias S ociais, ano 1 1 , 

n2 32, 1 996, pp. 6-17 .  Uma outra versao desse texto pude apresentar recentemente 

em Oaxaca, Mexico, em 25 de Junho de 1 997, como Conferencia Inaugural do 

"Simposio lnternacional 'Autonomias Etnicas y Estados Nacionales"', com o titulo 

"Etnicidad, eticidad y globalizaci6n", e consta como Capitulo 9 do presente volume. 
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Ap6s fazer uma breve retrospectiva da questao desenvolvida naquela 
ocasiao, vou deter-me, portanto, naquilo que reconhe<;o ser o n6 g6rdio 
do problema - o que nao significa, a bern da verdade, que me considere 
em condi<;6es de desata-lo ! Apenas gostaria de propor urn possivel enca
minhamento de uma discussao que possa levar-nos a urn consenso razoa
vel. E para uma reflexao coletiva, nao existe melhor oportunidade do que 
a de urn Seminario como o presente. Desde ja, aproveito para agradecer 
o convite que me foi feito pelos organizadores deste evento. 

N a mencionada conferencia, procurei mostrar que a etica discursiva, na 
maneira como ela vern sendo formulada por Karl-Otto Apel e Jiirgen Ha
bermas, deixa urn residua de incompreensao na rela<;ao dial6gica quando a 
interlocu<;ao envolve membros de culturas absolutamente diferentes, quando, 
por exemplo, ela tern lugar entre indios e nao-indios, marcada, portanto, por 
horizontes teoricamente incomensuraveis. Sabemos que a etica discursiva, na 
medida em que se ampara na possibilidade de uma hermeneutica - e aqui 
me refiro especialmente a hermeneutica gadameriana -, opera sabre uma 
tradi<;ao hist6rica que, em regra, e partilhada pelos interlocutores ,  ainda 
que pertencentes a periodos hist6ricos diferentes. Logo, poder-se-ia dizer, 
preexiste urn caldo de cultura com urn a sus ten tar a fusao de horizontes entre 
texto e leitor envolvidos em uma rela<;ao dial6gica; a saber, entre o hori
zonte do texto e o do leitor. Nao vejo  necessidade de recorrermos a 
Hans-George Gadamer para sustentar esse argumento, pais e muito conhe
cido. Ora, quando se trata de individuos inseridos em culturas tao diversas, 
como as que podemos observar entre indios e nao-indios, a probabilidade de 
ter lugar essa fusao de horizontes entre individuos contempor:ineos diminui 
expressivamente, ainda que nao se possa afirmar que ela se inviabilize, pais 
sempre se podera encontrar empiricamente - dai a contribui<_;:ao da an
tropologia - urn nexo entre horizontes diferentes ,  gra<;as ao exercicio da 
argumenta<;ao racional - como, alias, aponta a propria teoria da etica dis
cursiva. Na conferencia aludida, procurei trazer a reflexao urn elucidativo de
bate ocorrido no Mexico, na Universidade Aut6noma Metropolitana de 
Iztapalapa, em 1 99 1 ,  cujos resultados foram publicados no volume Debate en 
torno de Ia etica del discurso de Ape/, com o subtitulo - muito a prop6sito -
Dialogo filos6ftco Norte - Sur desde America Latina, organizado por Enrique 
Dussel, esse pensador argentino-mexicano, urn especialista na filosofia ape
liana. 0 que me pareceu importante naquele debate foi o que considero 
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uma abertura da discussao sobre a significa<;ao da etica discursiva - que 
se pretende planetaria - relativamente a instancias empiricas, na quais ra
ramente a filosofia como disciplina academica digna-se a examinar, o que 
deixa urn espa<;o interessante para o antrop6logo ocupar. Nesse sentido, 
cabe esclarecer, a "teologia da liberta<;ao", como tema recorrente naquele 
debate, ocupa aqui, oeste texto, urn Iugar secundario. A saber, nao sera 
tomada por referencia, enquanto doutrina religiosa ou ideologia politica, 
pela unica razao de meu interesse estar centrado nas condiroes de possibilidade 
de dialogo e nao no assunto propriamente dito da rela<;ao dial6gica. 

De minha conferencia de 1 996, gostaria de reter dois conceitos que me 
parecem basicos na condu<;ao de minha argumenta<;ao : sao os conceitos 
apelianos de "comunidade de comunica<;ao" e de "comunidade de argu
menta<;ao". Penso que sera suficiente dizer que uma comunidade de comunicarao e 
uma instancia constitutiva do conhecimento presente em qualquer discurso 
voltado para alcan<;ar consenso, tenha ele carater cientifico ou simplesmente 
produza discursos tangidos pelo "senso comum". E, portanto, uma ins
tancia marcada pela intersubjetividade, inerente, por sua vez, a toda comuni
dade de argumentarao - esse segundo conceito apeliano -, comunidade 
essa da qual nao escapa sequer o pensador solitario, como constata o pro
prio Apel. Ve-se, portanto, que ambos os conceitos sao co-extensos. Significa 
que tais comunidades estao constituidas por individuos de urn grupo cultural 
qualquer, desde que estejam inseridos em urn mesmo "jogo de linguagem" 
- para falarmos com Wittgenstein. Ha mesmo urn ar de familia observavel 
entre essa no<;ao wittgensteineana com os conceitos propostos por Apel. 
Acrescente-se, apenas, relativamente a comunidade de comunica<;ao, que 
essa e pensada por Apel em sua dupla dimensao: como comunidade ideal 
e como comunidade real; a primeira correspondendo apenas a possibili
dade 16gica de sua realiza<;ao - e funcionaria como uma "ideia regulado
ra" -, enquanto a segunda remete a sua realiza<;ao empirica, o que signi
fica implicar uma comunidade constituida por individuos "de carne e osso". 

Para ilustrar isso, tomemos como caso limite uma comunidade profis
sional altamente sofisticada, como, por exemplo, uma comunidade for
mada por cientistas. Apel vai dizer que a validade 16gica dos argumentos 
formulados no interior dessa comunidade pressup6e, necessariamente, urn 
acordo intersubjetivo em torno de regras explicitas ou tacitamente admiti
das. Isso quer dizer que, mesmo em uma comunidade de comunica<;ao e 
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de argumenta<;ao desse tipo, observa-se uma exigencia de consenso sobre 
normas e regras - como, por exemplo, as da 16gica formal - inerentes 
a argumenta<;ao e que devem nela prevalecer. A garantia de urn tal consen
so esta, precisamente, na existencia de uma etica que seja intersubjetivamente 
valida e signifique o dever de todos os membros da comunidade em obe
decer as regras e as normas institufdas por aquele consenso. E se isso e 
verdadeiro para uma comunidade cientifica, e igualmente para qualquer 
outra comunidade de comunica<;ao e de argumenta<;ao no interior da qual 
se constr6i todo e qualquer conhecimento. Essa e uma ideia que eu gosta
ria de deixar bern clara, uma vez que ocupa urn lugar central nos argumen
tos que pretendo apresentar a seguir. 

lmaginemos uma situa<;ao em que membros de diferentes etnias , inse
ridas em campos semanticos diferentes, busquem estabelecer urn dialogo. 
E - valha o exemplo - que esse dialogo se de entre a lideran<;a de urn 
determinado grupo indfgena e representantes da Funda<;ao Nacional do 
indio - Funai. Admitamos ,  ainda, que esses representantes estejam imbu
fdos dos principios da doutrina de desenvolvimento alternativo conhecida 
por "etnodesenvolvimento",3 em termos da qual torna-se indispensavel 
negociar com a popula<;ao indfgena as eventuais mudan<;as propostas pelo 
6rgao indigenista. Tal negocia<;ao, para ser levada moralmente a born ter
mo, deveria ocorrer, portanto, no ambito da etica discursiva. Nesse senti
do, a compatibiliza<;ao do modelo de etnodesenvolvimento com a etica 
do discurso nao pode merecer duvidas. Em urn texto anterior, "Praticas 
interetnicas e moralidade: Por urn indigenismo (auto)critico",4 estendi-me 
longamente sobre o assunto, sem, contudo, chegar a abordar as dificulda
des inerentes a plena efetiva<;ao do dialogo interetnico, sem 0 qual - seja 

3 0 etnodesenvolvimento e uma alternativa ao desenvolvimentismo intervencionista 

e, como tal, tern sido recomendado nos foros internacionais, como o que teve Iugar em 

San Jose de Costa Rica, em 1 98 1 ,  dele tendo se originado a chamada "Declaraci6n de 

San Jose", que publicamos em editorial no Anudrio Antropologico/ 81 ,  1 983, pp. 1 3-20. 

4 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira e Luis R. Cardoso de Oliveira, Ensaios antropologicos 
sobre moral e itica, pp. 33-49, livro que recebeu esse texto, ampliado, como seu Capitu

lo 2. Sua forma original, porem, foi publicada em Antonio A. Arantes, Guilhermo R. 

Ruben e Guita G. Debert (orgs.), Desenvolvimento e direitos humanos: A responsabilidade 
do antropologo, pp. 55-66.  
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dito - torna-se irrealizavel qualquer negocia<;ao. Uma negocia<;ao que 
envolva rela<;6es dialogicas simetricas , em que a questao do poder, ainda 
que irremovivel, possa de certo modo ser neutralizada por posturas de
mocriticas assumidas convictamente por indigenistas devotados a persua
dir o indio a aceitar as eventuais mudan<;as a serem introduzidas. 0 mode
lo de etnodesenvolvimento parece admitir essa situa<;ao sem maiores ques
tionamentos sobre os resultados positivos que, ao fim e ao cabo, deverao 
surgir. Porem, no meu modo de ver, entendo que hi dificuldades intrinse
cas na propria estrutura<;ao desse dialogo, mesmo que o polo dominante 
da rela<;ao interetnica assuma uma postura eminentemente democritica, a 
saber, quando os representantes da Funai aceitem o modelo de etnode
senvolvimento como a via mais correta orientada para a indu<;ao de mu
dan<;as no mundo indigena. E claro que essa via passa pela compreensao 
reciproca das partes envolvidas. Quanto a isso, nao parece haver duvidas !  
As duvidas que temos de examinar - volto a dizer - prendem-se a 
propria estrutura desse dialogo que, a rigor, ocorre entre individuos situa
dos em campos semanticos distintos. A supera<;ao desse semantical gap e 
que parece se constituir no grande desafio, mesmo entre pessoas de "boa 
fe' '  e preocupadas em chegar a urn consenso. 

Continuemos com o exemplo do dialogo indios versus Funai. Nesse 
dialogo imaginario, deve haver espa<;o para uma sorte de interpela[ao -

esse "ato de fala", como assim e definida por Henrique Dussel - de 
modo que as lideran<;as indigenas sempre possam dirigir-se ao orgao indi
genista, pois, sem esse ato, como assegurar as condi<;6es minimas necessa
rias ao cumprimento dos "requisitos de pretensao de validez" do dialogo 
recomendados pela etica discursiva? Entende-se com isso, e aqui permito
me transcrever urn longo trecho de minha conferencia, 

que qualquer interpelac;ao dirigida pelo cornponente dorninado da relac;ao 
interetnica ao cornponente dorninante - este branco, culturalrnente euro
peu, ocidental - nao pode cobrar do prirneiro a obediencia aos pn!-requisi
tos de inteligibilidade, verdade, veracidade e retidao que se espera estejarn 
presentes no exerdcio pleno da etica do discurso. A propria interpelac;ao feita 
pelo fndio ao branco dorninador - nao apenas por ser  parte do seg
rnento dorninante da sociedade nacional , mas ,  tarnbern, como domina
dar da linguagern do proprio discurso - torna rnuitas vezes diffcil a inteligi
bilidade da rnesrna interpelac;ao e, corn ela, sua natural pretensao de validade, 
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uma vez que falta aquela condi<;ao basica para o proferimento de urn ato de 
fala que seja "verdadeiro" - isto e, aceito como verdadeiro pelo ouvinte 
alienigena; que tenha "veracidade", sendo, portanto, aceito com for<;a 
ilocucionaria (de convic<;ao) pelo mesmo ouvinte; e que manifeste "retidao" 
ou, com outras palavras, que cumpra as normas da comunidade de argumen
ta<;ao eticamente constituida, normas essas estabelecidas - e institucionaliza
das - nos termos da racionalidade vigente no polo dominante da rela<;ao 
interetnica.5 

Essa institucionalidade dominadora tern sido, a rigor, se nao a causa, 
pelo menos urn serio fator de domina<;ao politica - e social - dos 
povos indigenas, incapaz de ser eludida pelo indigenismo militante - ofi
cial ou particular -, ainda que ungido de boa fe. E para Dussel, a unica 
alternativa seria substitui-la por uma nova institucionalidade capaz de asse
gurar normatividade de uma interpela<;ao feita pela parte dominada da 
rela<;ao interetnica. Diz, assim, que 

a nao-normatividade da "interpela<;ao" e exigida por se encontrar em urn 
momenta fundador ou originario da nova normatividade - a institucionali
dade futura de onde 0 "interpelante" tera direitos vigentes que agora nao 
tem.6  

A importancia dessa nova normatividade esta precisamente no fato 
de, com ela, poder-se viabilizar urn discurso em que nenhuma das partes ,  
eventualmente litigantes ,  veja-se impedida de comunicar-se sem embrenhar
se no cipoal de uma "comunica<;ao distorcida" - para usarmos esse uti
lissimo conceito habermasiano. Ha, portanto, a imperiosa necessidade de 
transcender 0 discurso hegemonico, basicamente eurocentrico, compro
metedor da dimensao etica de urn discurso argumentativo que deveria 
fluir naturalmente no interior do dialogo interetnico. 

V arias caminhos poderiam ser examinados aqui. Caminhos que nos 
levassem a investigar - e eventualmente propor - meios tendentes a 
superar esse impasse gerado pela necessidade de uma nova normativida-

5 Roberto Cardoso de Oliveira, "Etnicidade, eticidade e globaliza<;ao", pp. 1 1 - 1 2. 

6 Cf. Enrique Dussel, "La razon del otro. La 'interpelaci6n' como acto-de-habla", in 

Debate en torno a Ia etica del discurso de Ape!. Didlogo filosrifico Norte - Sur desde America 
Latina, Enrique Dussel (org.), p. 7 1 .  
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de. No momenta, prefiro escolher apenas urn, sugerido, alias, pelo tema
rio deste seminario: o da elucida<;ao do conceito de tolerancia e de sua 
aplicabilidade no dialogo interetnico e, por via de conseqiiencia, na etica 
discursiva. Mas para urn fil6sofo como Robert Paul Wolf/ o melhor ca
minho para o encaminhamento - ou solu<;ao, como prefere Wolf - do 
problema parece estar em seu equacionamento em termos politicos e, em 
certo sentido, psicol6gicos! Diz ele: 

Uma soluc;:ao para 0 problema da intoler:incia, naturalmente, e enfraquecer OS 

elos que ligam 0 indivfduo aos seus grupos etnicos ,  religiosos ou econ6mi
cos.8 

E explica, 

Somas todos irmaos sob a pele, e a mensagem do humanista [ . . .  ]. Mas o 
perigo de dissolver lealdades paroquiais e que sem elas 0 homem nao pode 
viver.9 

E dada a impossibilidade real de transformar toda uma na<;ao em urn 
grupo primario - o que poderia teoricamente transcender ao simples 
paroquiamento -, isso seria evidentemente impossivel. Por is so, seria "de
sastroso enfraquecer os elos primarios mesmo em nome da fraternidade" 
nacional. Diante disso, Wolf procura urn caminho em dire<;ao ao "plura
lismo" como condi<;ao de democratiza<;ao de uma moderna sociedade 
industrial; portanto, parece-lhe suficiente uma solu<;ao polftica, na qual a 
toler:incia, como "estado de espirito", cumpriria uma fun<;ao basica, uma 
vez que a "toler:incia e verdadeiramente a virtude de uma democracia 
pluralista" . 1 0  De minha parte, entendo que o encaminhamento do proble
ma para uma solu<;ao apenas polftica, ainda que importante, nao e sufi
ciente para armar-nos de urn ponto de vista que, com maior profundida
de, possa levar a uma reflexao preferencialmente em dire<;ao da moralida
de e da eticidade, em detrimento da polftica. Sugiro, assim, uma outra 
dire<;ao para o exame do problema da intoler:incia. 

7 C£ R. P. Wolf, "Beyond tolerance", in A critique of pure tolerance, pp. 3-52. 

8 Idem, p. 7. 

9 Ibidem. 

1 0 Ibidem, p. 23. 
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Entre as varias acepc,:6es do termo tolerancia inscritas em dicionarios, 
tomaria aquela que parece mais condizente com a problematica que esta
mos tratando. Quero me valer aqui do sentido c do termo, registrado no 
Vocabulaire technique et critique de Ia philosophie de Andre Lalande. 1 1  0 verbete 
reza o seguinte: "Disposic,:ao do espirito, ou regra de conduta, consistente 
em deixar a cada urn a liberdade de exprimir suas opini6es, mesmo que 
delas nao participe". 1 2  A ideia de tolerincia assim formulada expressa uma 
atitude que, sabre ser democratica, e profundamente moral! Tem-se aqui a 
virtude da tolerancia que, a rigor, esta Ionge de caracterizar o dialogo inte
retnico. Pode-se dizer que a etnografia, nao s6 no Brasil, mas no mundo, 
registra de forma bastante eloqiiente dificuldades que parecem ser ineren
tes ao tipo de dialogo comumente observavel no interior de sistemas inte
retnicos. Nesse sentido, nao ha nenhuma novidade em reconhecermos que 
existem dificuldades nas relac,:6es sociais que neles tern Iugar; e que engen
dram representac,:6es preconceituosas e profundamente discriminadoras 
do outro - particularmente quando este outro mais se distancia dos pa
rametros culturais do polo dominante da sociedade global. 

Mas o que nem sempre nos chama a atenc,:ao, por carecer de espessura 
social empiricamente resgatavel pela etnografia, e 0 plano da linguagem, 
ou melhor, do discurso enquanto modo de relacionamento intercultural. 
E verdade que o chamado linguistic turn, originario do pensamento filos6-
fico contemporaneo, vern se introduzindo gradativamente na antropolo
gia e, certamente, tern contribuido para trazer ao horizonte da disciplina o 
fenomeno do discurso e, particularmente - para os nossos interesses -, o 
problema do discurso interetnico. E se pudessemos atribuir uma marca a 
esse discurso, diriamos que essa seria a da intolerancia. E e essa intolerancia 
que as monografias registram ad nauseam. Mas, sem querer reduzir o pro
blema da persistencia do discurso hegemonico - habitual no dialogo 
interetnico - a exclusividade de urn fator de ordem psicol6gica, estou, 
antes, procurando situa-lo alem de qualquer psicologismo, para examina
lo em termos de uma moralidade - o do compromisso com a ideia do 

1 1  Andre Lalande, Vocabulaire technique et critique de Ia philosophie, 5• ed. , Paris, Presses 

Universitaires de France, 1 947. 

1 2  Idem, p. 1 . 1 1 1 .  
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bem-viver do outro - e de uma eticidade - o do comprom1sso com a 
ideia do dever de negociar democraticamente a possibilidade de se chegar a 
urn consenso com o outro. Entendo - ainda valendo-me de Lalande -
que e imperioso separar da noc;:ao de tolerancia qualquer sentido que a 
vincule a urn certo sentimento de caridade diante do outro, tratado como 
urn ser subalterno; pais tolerancia deve ser compreendida como respeito, 
sem o qual a dignidade moral nao e atingida. Nesse sentido, para Lalande 
- seguindo Renouvier - "o que se chama tolerancia e uma virtude da 
justic;:a, nao da caridade" . 1 3  Desfeito esse possfvel equfvoco, podemos for
mular finalmente o conceito de tolerancia como uma questao de direito, 
ademais de poder situa-lo no patamar da moralidade e da eticidade. Com 
isso, a rejeic;:ao ao dialogo intolerante pas sa a ser urn caso de justira e as 
relac;:oes interetnicas subjacentes passam a ser tratadas em urn plano de 
lfdima moralidade e nao apenas como realidade polftica a ser administra
da exclusivamente pela democratizac;:ao daquelas relac;:oes. Destarte, nao se 
trataria mais de uma concessao do polo dominante, isto e do Estado, mas 
urn imperativo moral. 

Nao vejo outro rumo a tamar para melhor encaminharmos o proble
ma criado com a constatac;:ao da necessidade de se institucionalizar uma 
nova normatividade - como sugere Dussel - capaz de substituir o dis
curso hegem6nico exercitado pelo polo dominante do sistema interetnico. 
Ao indigenista, voltado para o aperfeic;:oamento de priticas interetnicas e 
eventualmente interessado em uma sorte de "antropologia da ac;:ao", as 
quest6es aqui desenvolvidas podem ter algum apelo, pais serao sempre 
capazes de conduzi-lo a repensar modalidades habituais de relacionamen
to, comumente fadadas ao fracasso. Quanta ao papel da antropologia, 
como disciplina academica, entendo caber a ela procurar - mediante a 
elucidac;:ao do conceito de tolerancia, bern como do lugar que ocupa no 
dialogo interetnico -, nao apenas a conduzir a reflexao teorica para a 
dimensao empfrica - etnografica - de urn certo genera de dialogo -
reflexao esta mais afeita as incurs6es filosoficas -, mas tambem contri
buir indiretamente para a formulac;:ao de polfticas indigenistas que sejam 
compatfveis com os imperativos de eticidade e de moralidade. 

1 3 Andre Lalande, Vocabu/aire technique et critique de Ia pbi/osopbie. 
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