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INTRODU(:ÁO 

ntes dos anos 60, eram poucos os que se denominavam 
antropólogos. Ainda nos anos 50, talvez apenas Darcy 
Ribeiro - e nessa época muito apropriadamente - de

clarasse, de maneira plenamente confortável, ser antropólogo. 
Essa autodefini<;ao, geralmente, pouco significava. O mesmo aconte
cia com sociólogos e com cientistas políticos. Era mais comum que o 
profissional das chamadas Ciencias Sociais se identificasse como pro
fessor, atividade mais conhecida, em vez de adotar para si urna iden
tificac;ao profissional que certamente teria de ser seguida de explica
c;oes e que poucos esclarecimentos traziam para os outros. Embora a 
literatura brasileira anterior aos anos 50 fosse contemplada com pu
blicac;6es que permitiam identificar claros conteúdos sócio-antropo
lógicos e políticos, seus autores nao costumavam intitular-se antro
pólogos, nem sociólogos, muito menos cientistas políticos. Antes de 
tudo, consideravam-se escritores. 

A rápida consulta a urna publicac;ao de 19491 demonstra que a 
bibliografia referente a Etnologia - organizada por Herbert Baldus 
- e a Sociologia - sob a responsabilidade de Donald Pierson -
relativa a autores nacionais nao permite identificar profissionais des
sas disciplinas e, sim, autores que tratam de assuntos classificados 

1 Cf. Rubens Borba de Moraes e Williarn Berrien, Manual bibliográfico 
de estudos brasíleíros, Rio de Janeiro, Gráfica Editora Souza, 1949, 
pp. 199-255 e 789-857. 
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como a elas pertencentes. Entende-se assim que, ao encontrar temas 
de interesse antropológico e sociológico na literatura brasileira, fica a 
critério do leitor atribuir ou nao aos autores a denomina\ao caracte
rística de profissionais dessas disciplinas. Na publica\ao citada, ne
nhuma parte específica contempla a ciencia política. É interessante 
notar que os livros relacionados, basicamente, fazem boas descri\oes 
de situa\oes, retratam-nas - até mesmo em romances - ou tem o 
estilo de manuais, chegando mesmo a abrigar relevantes informa\oes. 
O que neles se destaca é tanto a ausencia do propósito de um "fazer a 
ciencia social" como a predominancia de urna retórica sobre elas. 
Mas essa fragilidade de identifica\ªº profissional anterior aos anos 
60 nao ocorreu apenas no Brasil. Na Alemanha do final do século XIX 
e início do XX, Max Weber se denominava um "historiador da Econo
mia", jamais um sociólogo, o que nao impediu que seus leitores ine
quivocamente assim o fizessem. 

No Brasil dos anos 50, ainda que houvesse alguns antropólogos, 
certamente ser antropólogo era algo muito diferente de Roberto Car
doso de Oliveira e do padrao que ele imprimiu nessa profissao a par
tir dos anos 60. Pode-se dizer que a Antropología como profissao foi 
recentemente construída no Brasil e que, no processo de sua institui
\ao, Roberto Cardoso de Oliveira teve participa\ao ímpar. Particular
mente na cidade do Rio de Janeiro, onde suas atividades se iniciaram, 
f oi um pioneiro na dedica\ªº integral a f orma\ao avan\ada de antro
pólogos profissionais. Este livro presta urna justa homenagem ao tra
balho que realizou em várias frentes, ao longo de mais de 40 anos de 
trabalho em favor da Antropologia brasileira. 

Em razao do amplo reconhecimento que é concedido a Roberto 
Cardoso de Oliveira pelos antropólogos da atualidade, divido com eles 
este ensaio. E o fa\o na certeza de que, embora muitos deles pudes
sem explorar melhor que eu a trajetória singular de mestre Cardoso 
de Oliveira, estariam de acordo coma homenagem prestada por oca
siao do cinqüentenário da Capes. 

Na década atual, a considera\ªº pelo trabalho que realizou vai 
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muito além da comunidade de antropólogos brasileiros, como demons
tram os títulos com que foi agraciado. No mesmo ano em que a Capes 
comemora meio século de existencia, Roberto Cardoso de Oliveira f oi 
admitido como membro da Academia Brasileira de Ciencias. Além 
disso, receben a insigne Gra-Cruz da Ordem do Mérito Científi
co, concedida pelo Ministério da Ciencia e Tecnología da Repúbli
ca Federativa do Brasil; recebeu o Premio Intemazionale di Studi 
Etnoantropologici Pitre Salomone Marino Sigillo d'Oro ( edizione 
1997), concedido por júri internacional do Centro Intemazionale di 
Etnostoria (Itália); é professor emérito do Instituto de Filosofia e Cien
cias Humanas, da Unicamp; detém o diploma de colaborador emérito 
do Museu Paraense Emilio Goeldi, que também lhe concedeu a me
dalha comemorativa Esta\ao Científica Ferreira Pena; recebeu o 
Premio Anísio Teixeira, concedido pela Capes; é Doutor Honoris 
Causa por proposta do Instituto de Filosofia e Ciencias Sociais, da 
UFRJ, por ter colaborado ativamente na institucionaliza\ao da pes
quisa em Ciencias Sociais; é Honorary Fellow do Royal Anthropo
logical Institute of Great Britain and Ireland (Londres); recebeu o 
International Award for the Promotion of Human Understan
ding concedido pela Intemational Organization f or the Elimination of 
All Forms of Racial Discrimination - Eaford, sediada em Londres. 

Este livro procura focal.izar algumas dimensoes das variadas ativi
dades realizadas pelo nosso homenageado. O Capítulo 1 fornece ao 
leitor informa\5es sobre a sua pessoa e sua atua~ao profissional, 
em que se destaca a conjuga\ªº entre o ensino e a pesquisa, tanto na 
constru~ao de seu próprio ofício de antropólogo como na institui
~ao da forma~ao pós-graduada de profissionais para a Antropolo
gia. O Capítulo 2 percorre itinerários que, até o momento, podem ser 
encontrados em sua obra por intermédio de tres eixos temáticos: 1. 

" Rela9oes Interétnicas; 2. Epistemología e Antropología; e 3. Eti-
ca Discursiva e Antropología. O Capítulo 3 trata da institucionali
za~ao da Antropología, como projeto de vida, urna maneira de ser de 
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Roberto Cardoso de Oliveira, que assuroe versoes particulares nas 
principais instituic;oes ero que roanteve vínculos docentes permanen
tes e se dedicou a programas pós-graduados stricto sensu: Museu 
Nacional!UFRJ, UnB e Unicamp. 

Como qualquer processo de institucionalizac;ao de saberes aca
demicos, extrapola os limites de unidades onde se realizam o ensino 
e a pesquisa, o Capítulo 3 destaca ainda a participac;ao de Roberto 
Cardoso de Oliveira ero instancias governamentais que formulam e 
aplicam a política oficial para as pós-graduac;oes e também no ambito 
da sociedade civil, onde esta.o associac;oes profissionais e publica
c;oes especializadas que contribuíram de maneira relevante para a 
f ormac;ao de identidades internas ao segmento de profissionais da 
Antropología. 

A segunda parte do livro reune dois anexos que permitem o con
tato mais direto do leitor como nosso homenageado. Em entrevista 
concedida em novembro de 1999 a antropóloga Priscila Faulhaber, 
ele nos fala de especificidades da Antropologia e de sua importancia 
para estudar temas brasileiros da atualidade que nao tem sido privile
giados por outras Ciencias Sociais. Relata aspectos importantes do 
eixo epistemológico de sua obra, oferecendo valiosa complementa
c;ao ao Capítulo 2. Encerra essa parte do livro urna bibliografia com
pleta e atualizada de Roberto Cardoso de Oliveira destinada a conce
der ao leitor a oportunidade de dispor de indicac;oes sobre todos os 
seus escritos publicados até o momento, muitos dos quais deixaram 
de ser tratados na abordagem de sua obra empreendida neste ensaio. 

Por lembranc;as reavivadas e pela generosidade com que incenti
varam e se associaram a esta homenagem ao nosso professor, sou 
grata a Cecilia Maria Vieira Helm e a Sílvio Coelho dos Santos, res
pectivamente, professores titulares de Antropología da Universi
dade Federal do Paraná e da Universidade Federal de Santa Cata
rina, meus colegas da turma de 1962, no curso de especializac;ao 
em Antropología Social do Museu Nacional. Registro ainda a dis-
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posic;ao de dois professores do Programa de Pós-Graduac;ao em 
Antropologia Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Yonne 
Leite e Gilberto Velho, para ler e comentar a versao final <leste texto, 
contribuindo com importantes sugesto es que f oram incorporadas. 
Com gentileza, o professor Roque Laraia, do Instituto de Ciencias Hu
manas da Universidade de Brasilia, fomeceu-me inf ormac;oes impres
cindíveis sobre o Programa de Pós-Graduac;ao em Antropología 
Social dessa universidade. De modo especial agradec;o a Gilda Car
doso de Oliveira, a Rodolfo e a Luís Roberto - esposa e filhos de 
Roberto Cardoso de Oliveira - pela atenc;ao que dispensaram a inú
meras solicitac;oes minhas, concedendo informac;oes e esclarecimen
tos sobre a vida, a obra e o trabalho de nosso homenageado em insti
tuic;oes de ensino superior. Todos os valiosos auxilios aqui registra
dos nao me eximem de interpretac;oes e de avaliac;oes emitidas neste 
ensaio e elas atribuo minha exclusiva responsabilidade. 

A autora. 

Rio deJaneiro, maio de 2001 
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SOBRE A INSTITIJI~O 
DE UM ANTROPÓLOGO 

o recordar o percurso do prof essor Roberto Cardoso de 
Oliveira, retomo urna das li\oes recebidas em 1962, quan
do fui sua aluna. Discutíamos um texto que tratava da di

feren\a entre biografia e pessoa. Naquele texto, cujo autor mi

nha memória trai agora, ficava estabelecido que a Ciencia Social trata 
de "pessoa" e que "biografia" é ocupa\ao de biólogos, que lidam com 
a vida do indivíduo enquanto categoria biológica, ou de biógrafos, 
escritores que retratam a vida e a individualidade de alguém. Urna bio
grafia registra fatos da vida sem a preocupa~o de interpretá-los em 
qualquer dir~o e o enfoque da pessoa visa descreve-la como ator inse
rido em contextos sociais que lhe conferem significados apropriados. 

Perdida no tempo, a li\ao pouco me vale neste momento, pois nem 
urna nem outra seria suficientemente explorada aquí. Por esse moti
vo, valho-me das duas, provavelmente para compensar outras possí
veis falhas de memória neste ensaio dedicado ao professor. Poderla 
parecer inadequado introduzir o leitor na intimidarle do homenagea
do, mas seus empreendimentos estao ancorados em sua personali
dade. Nao fossem as características pessoais de Roberto Cardoso de 
Oliveira, as realiza\oes de sua vida nao assumiriam a dimensao que 
Luiz de Castro Faria chamo u apropriadamente de ''vía triunfal". 1 

1 Luiz de Castro Faria, "Devo~ao antropológica - As quatro esta~oes de 
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Roberto Cardoso de Oliveira nasceu em 11 de julho de 1928, na 
capital paulista. Seu pai, Jahy Cardoso de Oliveira, era empresário 
exportador de café e faleceu jovem, quando Roberto tinha quatro 
anos. Foi criado na casa de seus avós matemos pela mae, Marina 
Mattos Cardoso de Oliveira, neta do Barao de Araraquara e bisneta do 
Visconde de Rio Claro. Dona Marina era urna senhora de educa<;ao 
imperial, de ascetismo religioso católico e rígidos padroes morais 
que a acompanharam-na até seus últimos dias, em 1997, quando 
faleceu aos 99 anos. 

Foi neste ambiente familiar, fortemente ancorado em valores ine
rentes a linhagem materna, que cresceu Roberto. Seu mais antigo an
cestral conhecido foi Estanislau José de Oliveira, portugues de nasci
mento, que, juntamente com outros intelectuais pombalinos, fora com
pulsoriamente deportado de Portugal. Estanislau José radicou-se em 
Campinas, em 1785. Constituiu familia- sendo pai do visconde de 
Rio Claro e avo do barao de Araraquara - e foi professor de retórica 
daquele que mais tarde ficaria conhecido como regente Feijó. 

Depois de concluir o primário no Extemato Ofélia Fonseca, tradi
cional escolado bairro de Higienópolis que ficava próxima a residen
cia da farru1ia, Roberto cursou o secundário nos colégios Carlos Go
mes e Rio Branco. Nao seguiu linearmente o segundo grau, que na
quela época oferecia duas modalidades: o cúrso "científico" e o cur
so "clássico". Durante tres anos afastou-se do curso "científico" para 
realizar intensas leituras de textos filosóficos, urna nova voca<;ao que 
lhe fazia desinteressar-se da op<;ao anterior de estudar medicina. Rein
gressa en tao no segundo grau, no curso "clássico", já disposto a 
candidatar-se ao bacharelado em Filosofia. Aos 20 anos, inicia o Cur
so de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Ciencias e Letras ~ FFCL, da 
Universidade de Sao Paulo - USP. A decisao contrariou sua mae, 

urna via triunfal", in Mariza Correa e Roque Laraia ( orgs.) , Roberto Cardoso 
de Olivei.ra: Homenagem, Campinas, Unicamp, 1992, pp. 9-16. 
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que almejava para o filho urna estável carreira como funcionário do 
Banco do Brasil. Aos 21 anos, perdeu sua única inna, Atice, vítima de 
um acidente. Mas, gra\as ao convívio familiar com sua prima Neide, 
óña da inna de Dona Marina, pode-se dizer que ele nao pennaneceu 
filho único, construindo com ela urna bela fratemidade que se man
tém até hoje. 

Foi na USP que conheceu, como aluna do mesmo curso e colega 
de turma, Gilda Cardoso, filha do entao general do exército, Leónidas 
Cardoso, que tatnbém foi deputado federal e ganhou notoriedade, entre 
outros feitos, por sua ativa participa<;ao como presidente do Centro 
de Defesa do Petróleo e da Economia Nacional na campanha "O pe
tróleo é nosso!", na primeira metade dos anos 50. Roberto e Gilda 
casaram-se ainda estudantes, tiveram quatro filhos - Luís Roberto, 
Rodolfo, Maria Femanda e Lúcia - e tem seis netos. 

Com o nascimento do primogenito, Gilda, já fonnada em Filosofia 
pela USP, abandonou qualquer pretensao a vida academica para tor
nar-se companheira do marido e mae dedicada aos filhos e a familia, 
o que deu a Roberto condi<;oes muito favoráveis para se dedicar ao 
trabalho. Ela chegou a acompanhar o marido na primeira viagem de 
campo aos índios Terena, do Mato Grosso do Sul, levando o pequeno 
Luís Roberto2 

- que desde muito cedo come<;oli a se familiarizar 
com o trabalho antropológico e, quando adulto, terminou por abra
<;ar a profissao. Na ocasiao, a pennanencia de Gilda e do filho, entao 
com dois anos, na aldeia dos Terena de Cachoeirinha foi por um cur
to período. Ela retomou para dar a luz ao segundo filho, Rodolfo. 

O ambiente da FFCL no início dos anos 50 pennitiu a Roberto con
tatos importantes para sua forma<;ao. A USP, a exemplo de outras ins
titui<;oes de ensino superior do país, beneficiara-se com a presen<;a 
de professores franceses qtre vinham lecionar no Brasil por meio de 

2 Luís Roberto Cardoso de Oliveira é PhD ero Antropología pela Harvard 
University e professor-adjunto do Departamento de Antropologia da UnB. 
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acordos culturais chamados Missao Francesa, celebrados desde a 
década de 30 e que nos anos 50 já chegavam ao fim. Como muitos 
es tu dantes brasileiros formados até aquela época, Roberto recebeu 
influencia do pensamento frances. Foi aluno de Gilles-Gaston Gran
ger, Marcel Guerroult, Claude Lefort e Roger Bastide, quando a FFCL 
ainda ficava na rua Maria Antonia. Entre seus prof essores brasileiros 
estavam Cruz Costa e Lívio Teixeira, ambos no curso de Filosofía; no 
de Ciencias Sociais, Florestan Femandes, coro quem o jovem estu
dante de filosofia procurou ampliar sua forma~ao academica na área 
das humanidades. 

Cruz Costa, estudioso da História das Idéias no Brasil, e Lívio Tei
xeira, prof essor de História da Filosofia, com seus cursos monográficos 
sobre Platao, Descartes, Kant, despertavam em Roberto grande admi
ra~ao pelo domínio que possuíam. Mas Florestan Femandes foi cer
tamente o verdadeiro responsável por sua introdu~ao na Sociologia e 
pelos contatos iniciais com a literatura sobre os índios brasileiros. 3 

No último ano do curso de gradua<;ao da FFCL, o aluno tinha de 
optar por urna disciplina para "especializa~ao". Roberto foi o único 
estudante de Filosofía a escolher Sociologia, na expectativa de se apro
fundar na Epistemologia das Ciencias Sociais. Por ser o único matri
culado e por residir na mesma rua que Florestan, a rua Nebrasca, as 
aulas acabaram sen do no gabinete que o prof essor mantinha em casa. 
Durante o ano letivo de 1953, passaram trabalhando dois textos teóri
cos escritos por Florestan. 4 Esse con tato tao próximo f oi gratificante 
para Roberto de duas maneiras: primeiro, porque fez com seu mestre 

3 Florestan Femandes apresentou disserta~ao de mestrado e tese de dou
torado, ambas na FFCL da USP, sobre os índios Tupinambá, baseado em 
informa~óes registradas por cronistas dos séculos XVI e XVII. 

4 Esses textos de Florestan sao: "Ensaio sobre o método de interpreta~ao 
funcionalista na sociología", de 1953, tese de livre-docencia apresen
tada a cadeira de Sociologia da FFCL da USP, editada em Sao Paulo, 
Indústria Gráfica José Magalhaes e "Apontamentos sobre o problema 
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incursoes teóricas e metodológicas na Sociologia, o que atendía seus 
interesses pela Epistemologia das Ciencias Sociais; depois, porque Flo
restan e ele tomaram-se amigos desde entao. 

Naquela época, Florestan iniciava um empreendimento institucio
nal com alguns alunos, dando origem aoque depois se chamaria "es
cola sociológica paulista", que nao só frutificou na USP, como se irra
diou para os demais cursos de Ciencias Sociais do país. Roberto foi 
incluído por seu mestre entre os que com ele partilharam desse etn
preendimento. 5 

Entre os colegas da Faculdade de Filosofía, Otavio lanni, José Ar
thur Giannotti, Femando Henrique Cardoso - irmao de Gilda - e 
Rodolf o Azzi estao entre os seus principais interlocutores. Particular
mente Giannotti, interessado na Epistemologia da Matemática, e Azzi, 
motivado pela Psicologia, tomarám-se interlocutores privilegiados, 
porque com eles exercitava distin~oes e aproxima\ües entre essas 
disciplinas e a Epistemologia das Ciencias Sociais. 

Enquanto estudava, Roberto trabalhou como jomalista e se sentia 
motivado na profissao até ser conquistado pela Antropologia. Em fins 
de 1953, Darcy Ribeiro foi a Sao Paulo para fazer urna conferencia na 
Biblioteca Municipal - atual Biblioteca Mário de Andrade - sobre a 
situa~ao dos índios brasileiros. Um amigo em comum, o economista 
Og Leme, convidou Roberto para lhe fazer companhia. Og conhecia 
Darcy desde a época em que estudaram na Escola Llvre de Sociología 
e Política, 6 em Sao Paulo. Aceitando o convite do amigo - que dizia 

da indu~ao na Sociologia", de 1954, posteriormente incluído na série 
"Cursos e Conferencias", n. 3, FFCL-USP. Mais tarde, esses dois textos 
foram reunidos no livro Fundamentos empíricos da explic{lfao soci
ológica, Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, 1959. 

5 Cf. Florestan Fernandes, Sociedade de classes e subdesenvolvimento, 
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1968, p. 12. 

6 A Escola Livre de Sociologia e Política, fundada em 1933, foi a primeira 
institui~ao brasileira a ministrar cursos de Ciencias Sociais. 
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ser Darcy a pessoa mais inteligente que conhecera - , Roberto foi 
assistir a conferencia e ficou muito bem impressionado coma manei
ra viva, perspicaz e brilhante com que o problema indígena brasileiro 
era tratado pelo antropólogo. Foi também Og que apresentou Rober
to a Darcy. Nao tardou para que Darcy convidasse Roberto para inte
grar o Servi<;o de Prote<;ao aos indios - SPI, onde trabalhava desde 
1947. 

Ainda sem muita certeza sobre a proposta, Roberto avaliou a mu
dan<;a de suas preocupa<;oes da Epistemologia das Ciencias Sociais 
para a Antropologia, cujo domínio de conhecimentos lhe era pouco 
familiar. Mas quem resistirla ao ímpeto de Darcy, um homem com enor
me capacidade de convencimento, com idéias sedutoras e que sabia 
muito bem conseguir o que queria? "Considere o meu convite como 
urna bolsa de estudos: voce terá um ano exclusivamente de leitura em 
Etnologia Indígena e orientado por mim". Esse foi o argumento defi
nitivo. A oferta nao poderla ser descartada. 

Darcy Ribeiro procurava um assistente e encontrou no jovem re
cém-graduado em Filosofia a pessoa para ocupar o lugar. Roberto 
iniciou, entao, seu trabalho de antropólogo, op<;ao que assumiu e que 
se tomou objeto de suas múltiplas preocupa<;oes intelectuais durante 
a vida. Coragem para aceitar desafíos e destemor por mudan<;as sem
pre f oram tra<;os mareantes de sua personalidade. 

Em janeiro de 1954, Roberto mudou-se, com a mulher e o filho, 
para o Rio de }aneiro e come<;ou a trabalhar na Se<;ao de Estudos do 
SPI. Lá, ao mesmo tempo em que se familiarizava com a literatura an
tropológica, enfrentava problemas concretos - conflitos resultantes 
do contato entre índios e brancos - e desfrutava de fecundo conví
vio com um outro destacado antropólogo do SPI, Eduardo Galvao.7 

Além disso, tomava conhecimento do Brasil indígena vivo, analisando 

7 Na época, Eduardo Galvao era o único antropólogo com doutorado 
obtido no exterior, na Columbia University. 

2.0 

Roberto Cardoso de Oliveira, um artífice da Antropologia 

os relatórios anuais das inspetorias regionais espalhadas pelo territó
rio nacional, o que lhe pennitia experimentar aproxima<;ao com rea
lidades que antes lhe eram distantes. 

Sua f onna<;ao inicial de etnólogo decorre desse ambiente. A partir 
de sua familiariza<;ao como problema indígena brasileiro, combina
da a leitura diligente dos clássicos e modernos da Antropologia, em
preendeu a supera<;ao de um engajamento pessoal e até mesmo au
todidata na nova disciplina que adotou e que, nos anos seguintes, o 
levaria a desenvolver um trabalho institucional de f orma<;ao de antro
pólogos sem precedentes no Brasil. No conjunto de sua prática aca
demica, a plena adesao a modalidade de forma<;ao intelectual de com
petencias dentro de institui<;ües alija a identifica<;ao com o autodidatis
mo típico, que tanto bloqueou a fonna<;ao de profissionais no Brasil. 

Em trecho de urna homenagem prestada pela Unicamp a Roberto 
Cardoso de Oliveira, seu ex-aluno Roque Laraia considera ser ele 

o produto de urna fase de transi~ao entre o autodidatismo, do tipo de 
Nimuendaju-desprovido de qualquer grau ou título academico - , e 
a forma~ao stricto sensu, que só foi possível entre nós, na segunda 
metade do século.8 

Isso é verdade, pois, diferentemente de Curt Nimuendaju que nao 
tinha qualquer preocupa<;ao com a reprodu<;ao de competencias, 
parece pertinente assinalar que Roberto come<;ou a ministrar forma
<;ao pós-graduada e a liderar programas de pesquisa institucionais 
antes de ser doutor, o que só ocorreria em 1966. Essa antecipa<;ao 
pennitiu o acesso de urna gera<;ao, entre os anos 50 e 60, a pesquisa 
antropológica, entao praticamente inexistente no Rio de }aneiro. 

Tudo isso teve início em 1954, quando Roberto foi admitido como 
etnólogo do Museu do Índio - criado pela Se<;ao de Estudos do SPI. 
Em julho de 1955, come<;ou sua atividade de pesquisador com seu 

8 Roque Laraia, "A comunidade de origem", in Mariza Correia e Roque 
Laraia, Roberto Cardoso de Oliveira: Homenagem, op. cit. , p. 17. · 

2.I 



1 

1 ft 

Maria Stetla de Amorim 

trabalho sobre os índios Terena, que habitavam o sul do entao estado 
de Mato Grosso. Nesse mesmo ano, iniciou também sua atividade do
cente como professor assistente no curso de aperfei~oamento em 
Antropologia Cultural,9 ministrado no próptio Museu do Índio sob pa
trocínio da campanha que deu origem a atual Capes. No ano seguinte, 
esse curso se repetiria e mais dois outros foram ministrados no Cen
tro Brasileiro de Pesquisas Educacionais - CPBE, vinculado ao Inep. 

Em 1958, demitiu-se do SPI por discordar de otienta~oes da entao 
diretoria. Sua saída deu continuidade aos desliga1nentos anteriores e 
sucessivos de Eduardo Galvao, em 1956, e de Darcy Ribeiro, em 1957. 

Luiz de Castro Faria, entao naturalista do Museu Nacional, o convi
dou para trabalhar na Divisao de Antropologia do Museu Nacional, 
institui~ao que já havia consolidado a tradi~ao de pesquisa e onde 
Robe110 encontrou espa\o estimulante para desenvolver a voca\ao 
antropológica já despertada. Daí em diante, desligou-se de Darcy Ri
beiro e come~ou a construir com independencia a carreira academi
ca que lhe confetiu o reconhecimento de que hoje desfruta. 

Fundado em 1818, o Museu Nacional era a mais antiga e sólida 
institui~ao de pesquisa do Brasil, mantida como independente até os 
anos 1940, quando passou a integrar a Universidade do Brasil, atual 
Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Foi lá que Roberto 
iniciou, em 1960, urna série de tres cursos anuais de pós-gradua\ao 
lato sensu em Antropología Social. 

Outras expetiencias de magistério se sucederam em diferentes 
universidades brasileiras. 10 E em todas as institui~oes pelas quais pas-

9 Foram doís os cursos ministrados no Museu do fndio. Entre os alunos 
desses cursos estavam: María Laís Mousinho, Úrsula Albenheim, Carlos 
Araújo Moreira Neto, Maria Heloísa Fenelon Costa, Maria David Azeve
do, Marcelo Moretzon de Andrade, entre outros. 

1 O Depois do Museu Nacional - UFRJ, Roberto integro u os quadros do
centes da UnB e, mais tarde, da Unicamp, onde se aposentou e recebeu 
o título de professor emérito. 
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sou, imprimiu na forma\ao dos estudantes a rela\ao do ensino com a 
pesquisa, urna alian~a que se tomou indissociável em toda a sua tra
jetória docente. No Río de Janeiro, todos os seus alunos foram por ele 
engajados em trabalhos de campo, numa época em que a associa\aO 
ensino-pesquisa era institucionalmente inexistente. 

Logo que iniciou sua carreira de professor, Roberto teve de en
frentar urna das tarefas mais intrincadas do métier e para a qual até 
boje nao se dispoe de conhecimentos seguros: associar o trabalho de 
sala de aula com a pesquisa. Ensinar era, entao, basicamente infor-
1nar, no sentido de oferecer oportunidade de aquisi~ao de co1npeten
cia para alguém interessado em dada área do conhecimento. Pesqui
sar já envolvia opera\oes mais complexas, como identificar proble
mas relativos ao desconhecimento de determinado assunto, situá-los 
discursivamente no estágio do saber relativo disponível a eles e cons
truir os caminhos adeqnados para a busca do conhecimento. Nesse 
sentido, ensinar e pesquisar envolviam dois momentos epistemicos 
distintos e sua associa\ao requeria habilidades intelectuais muito difí
ceis de serem encontradas de modo compatível entre o prof essor e o 
aluno. Por esse motivo, a pesquisa se mantinha divorciada do ensino, 
sendo sediada em institui\oes isoladas, como previa a legisla\ao vi
gente até a década de 60. 

Como ninguém sabia de que maneira trabalhar sitnultaneamente 
esses dois momentos - e é possível que até hoje nao se saiba bem -, 
fazer era relativamente mais fácil do que explicitar como isso era feito. 
Na medida em que se realizava a associa\ao entre ensino e pesquisa, 
era possível perceber que aliar teoria e prática requeria qualidades 
pessoais muito especiais do professor e também do aluno. Tratava-se de 
urna rel~o assimétrica, carregada de tensao, em que a parte que gal
gou estágio mais avan\ado do conhecimento - no caso, o professor 
- orienta-se por urna fenomenologia que nem sempre o aluno con
segue pensar de imediato, quando atualiza a rela\ao com seu mestre. 

Nas Ciencias Sociais - e particularmente na Antropología- onde 
nao se dispoe de urna linguagem rigorosa e consensualmente aceita, 
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que possa of erecer urna metodologia previamente estabelecida para 
transmitir conhecimentos e para aprende-los, o processo de capaci
ta\ªº profissional parece ser ainda mais difícil que em outras áreas 
científicas. Nessas circunstancias, o processo formador de compe
tencia envolve dimensoes subjetivas, impossíveis de serem descarta
das, tanto na posi\ao do docente como na do aluno. Assim sendo, o 
sucesso ou fracasso dessa rela\ao é avallado pela produ\ao dela re
sultante, o que só ocorre objetivamente depois de transcorrida a rela
\ªº entre orientador e orientado. 

A tradi\ao do ensinar é mais antiga e tem raízes escolásticas pre
sentes nos canones do saber ministrado.11 Isso explica o fato de, ain
da boje, os métodos de ensinar serem tao difundidos para os níveis de 
escolaridade menos avan\ados, nos quais reproduzir conhecimen
tos em formatos predeterminados constitui meta privilegiada. Já o 
aprender a pesquisar requer a mobiliza\ao do espírito, o questiona
mento do conhecimento posto, já conquistado, comunicado e difun
dido. É oeste aspecto que reside a dificuldade do ensinar a pesquisar, 
um desafio que o prof essor Roberto Cardoso de Oliveira seguiu en
frentando desde que inaugurou seus cursos de especializa\ªº no 
Museu Nacional, em 1960, e que continuaría enfrentando nos cursos 
de forma\ao avan\ada que ministrou desde entao. 

A propósito da f enomenologia que envolve a rela\ao do prof essor 
de ciencia com seus alunos, diz Gaston Bachelard ser esta "urna rela
\ªº facilmente patogenica e que requer urna psicanálise especial". 12 

No caso da Antropologia, "desnaturalizar" o mundo e, por exemplo, 
"desreificar" as categorias da ciencia, entre outros obstáculos, en
cerra tarefas bastante complexas que de modo particular o prof essor 

11 Pierre Bourdieu, "Campo intelectual e projeto criador", in Problemas 
do estruturalismo, Rio dejaneiro, Zahar, 1968, pp. 105-143. 

12 Gaston Bachelard, La formation de !'esprit scientifique, París, Vrin, 
1938, p. 19. 
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tem de enfrentar. Mas que método teria o professor Roberto pratica
do para obter tao bons resultados constatados no expressivo número 
de profissionais qualificados que aj u do u a formar? 

Suas qualidades pessoais de prof essor f oram decisivas para esse 
sucesso. Porém, alguns dos alunos, especialmente os que estiveram 
presentes em suas experiencias docentes iniciais, poderiam identifi
car o seu método como sendo o da "marca\ao cerrada" - o que 
parecerla inadequado para caracterizar urna pedagogia bem-sucedi
da do ponto de vista dos educadores. 

Para fazer os cursos de especializa\ao ero antropologia social mi
nistrados pelo professor Roberto, era necessário que o aluno se sub
metesse a urna sele\ao prévia, que se dedicasse exclusivamente as 
atividades do curso, fazendo jus a urna bolsa, e que cumprisse um 
expediente diário - das oito horas da manha as cinco da tarde -
no Museu Nacional. Deveria ainda assistir a duas aulas semanais mi
nistradas por ele em horário matinal e dar conta da pesada bibliogra
fia indicada, que era de leitura obrigatória e geralmente cumprida na 
parte da tarde e também nas manhas em que nao havia aula. 13 Os tex
tos tinham de ser lidos - ou "torrados", como dizia ele -, porque 
eram objeto de discussao em dia e horário de sua escolha, urna vez 
que os alunos estavam presentes durante todo o expediente. Os alu
nos tinham ainda de passar urna temporada realizando trabalho de 
campo em alguma sociedade indígena, treinando a observa\ao parti
cipante, colhendo material para escrever um relatório de pesquisa ou 

13 O expediente na institui~ao era insuficiente para dar conta da exigen
cia. Segundo avalia~ao de um ex-aluno - Roque Laraia, in Roberto 
Cardoso de Oliveira: Homenagem, op. cit. -, a carga de leitura era de 
cerca de 900 páginas por semana, o que levava os alunos a se apelida
rem de "os mal dormidos" de RCO. Outro ex-aluno - Carlos Brandao, 
"O professor Roberto", in Mariza Correia e Roque Laraia, Roberto Car
doso de Oliveira: Homenagem, op. cit. - descreve as exigencias dos 
cursos de RCO no mestrado. 
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um trabalho para ser publicado. Assim descrito poderla parecer urna 
experiencia mais apropriada para receber explica\oes de alguma teo
ria do sacrificio referida por Durkheim, para tratar o suicídio altruís
ta, do que o exemplo de um curso bem-sucedido. Mas havia inesque
cíveis momentos de alegria e de bom humor partilhados entre alunos 
e também entre estese o professor. 

O segredo de mestre Cardoso de Oliveira nao era o controle vigi
lante ne1n as pesadas atividades cobradas. Era outro, e estava em sua 
pessoa. No sentido sóbrio da palavra, o carisma era seu guia, pois 
fazia coisas só permitidas a santos ou a heróis. 14 Um de seus ex-alu
nos descreve o incansável controle que exercia sobre a forma~ao in
dividual de cada um. 15 Cobrava as leituras recomendadas, discutia 
os textos com cada aluno, reorientava compreensoes. Ao perce
ber a demora do aluno em concluir um trabalho, chamava-o para 
conversar. Lia e criticava duramente o que os alunos escreviam. 
Devolvía o texto rigorosamente anotado e muitas vezes era difícil 
reformulá-lo de modo a atender as exigencias do mestre, que sempre 
pretendía que se aceitasse desafio mais alto. Exigir sempre mais e 
melhor era quase urna obstina~ao contumaz. Em compensa\ao, ti-, 
nha incansável disposi~ao para atender alunos e orientandos. As 
vezes, acabava por opor-se a decisoes na esfera íntima dos alunos 
e de pesquisadores vinculados a projetos por ele dirigidos, sem
pre que percebia que algo iria interferir na f orma~ao discente. Por 
esse motivo era fatal que se escondesse dele assuntos como casa
mento, gravidez da mulher e similares. Lembro de um episódio em 
que Roberto Da Matta, por um tempo, escondeu a primeira gravidez 
da esposa e que, neste estado, ela o acompanhava em trabalho de 

14 Max Weber, "La política como vocación", in El político y el científico, 
Madri, Alianza Editorial, pp. 169-179. 

15 Carlos Brandao, "O professor Roberto", in Mariza Correia e Roque La
raia, Roberto Cardoso de Oliveira: Homenagem, op. cit. , pp. 25-30. 
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campo na aldeia dos índios Apinajé. Segredos como esse ficavam 
longo tempo guardados entre discentes e pesquisadores até que o 
professor os descobrisse e fizesse a habitual prela\ao monástica con
tra o fato. 

No entanto, especialmente depois de 1964, conseguiu obter apoio 
para transferir ex-alunos de institui\oes que lhes retiravam as condi
~oes de trabalho e engajá-los em outras institui\oes, onde seriam pou
pados de persegui~oes ou complementariam a forma~ao avan~ada 
no exterior. A preocupa~ao com a continuidade da forma\ao e com o 
engajamento profissional e academico das pessoas que orientou es
teve sempre presente, desde antes de 1968, quando a pós-gradua~ao 
stricto sensu em Antropologia nao existia no Rio de Janeiro e, de
pois, quando ficou limitada apenas ao mestrado. 

Momentos de tensao acentuada eram vividos na rela~ao com o 
mestre, mas, estranhamente, esses cursos tinham baixa ou inexistente 
evasao. Sob o manto do controle rígido, o aluno sentía-se protegido e 
cultivava a esperan~a de tornar-se um profissional competente. O ex
plícito significado do mérito academico permeava a tensao nas rela
~oes com os alunos e talvez essa sóbria no~ao de valor concedido ao 
mérito seja o principal pilar que assegurou sucesso ao prof essor Rober
to na difícil tarefa de ensinar. Nao se estava na pós-gradua~ao somen
te para aprender Antropología Social ou método de trabalho de cam
po, mas algo 1nuito importante, como o compromisso com o ethos em 
que se funda a prática academica das Ciencias Sociais - o já referido 
mérito. Quando algum aluno valla-se de procedimento inadequado 
ern seu trabalho ou quando alguém se afastava de padroes de com
portamento compatíveis com a institui~ao - como se beneficiar de 
promo~ao ou ingresso favorecidos - , era certo ouvir o discurso do 
professor Roberto sobre a falta de "compostura academica", expres
sao que se desconhecia nos cursos de gradua~ao anteriormente fre
qüentados. 

Ternpos mais tarde, em plena maturidade, Roberto explicita o sig
nificado do ethos que, provavelmente, procurava transmitir desde os 
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primeiros tempos de suas experiencias docentes na pós-gradua\:aO. 
Ao responder a seus entrevistadores sobre o que seria esse ethos diz: 

/ 

E assumir a profissao de professor universitário tendo como referen-
cia um campo de honra básico, sentir-se honrado de ter essa profis
sao. Voce atu~a essa honra diuturnamente, o famoso ful/ time, o 
tempo integral. E mais do que um simples contrato de trabalho, é um 
contrato divino, no seu sentido mais clássico. Desde que voce assume 
a profissao de professor universitário voce carrega todos os deveres e 
voce se compraz desses deveres. É o conjunto desses deveres que 
constituí alguém como pessoa. É voce procurar ensinar, dialogar, pro
curar exercitar a profissao, nas suas duas faces, o ensino e a pesqui
sa, a comunica~ao e a produ~ao de conhecimentos. 16 

Apesar de ocupar muito de seu tempo com a aten\:ªº dedicada 
individualmente aos alunos - e talvez por este motivo - Roberto 
era um empreendedor nato. Elaborava projetos, desgastava-se para 
obter recursos e sempre conseguia engajar na profissao os estudan
tes em fase de forma\:ªº avan\ada. 

Depois da pesquisa que resultou no livro O processo de assimi
lafiiO dos Terena, em 1960 - iniciada no SPI e concluída já no Museu 
Nacional, onde o texto foi publicado -, Roberto elaborou um projeto 
mais amplo destinado a comparar algumas sociedades indígenas. Esse 
projeto, chamado "Estudo comparativo das sociedades indígenas do 
Brasil", foi patrocinado pela recém-criada Universidade de Brasília -
UnB e realizado no ambito da Divisao de Antropología do Museu Na
cional entre 1961 e 1964. Pretendia o projeto nao só inventariar so
ciedades indígenas já estudadas, como a elabora\:ªº de novas mono
grafías tribais, o que requeria tempo demasiado. Deste derivou-se 

/ 

outro projeto: "Areas de fric\ao interétnica no Brasil" que, entre 1962 
e 1965, recebeu apoio do Centro Latino-Americano de Ciencias So-

16 Carlos Fausto, Yonne Leite, Carmem Weingril e Vera Rita Costa, "Dos 
filósofos europeus aos índios brasileiros", Ciencia Hoje, Vol. 15, n. 88, 
Rio de Janeiro, 1993, p. 15. 
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ciais - Clapcs, instituí\:ªº criada em 1957 no Rio de Janeiro, sob o 
patrocínio da Unesco. Também apoiava o novo projeto o Instituto de 
Ciencias Sociais - ICS, criado em 1958, na antiga Universidade do 
Brasil - atual UFRJ. O ICS deu apoio relevante para a realiza\:ªº dos 
cursos de pós-gradua\ao lato sensu em Antropología Social, conce
dendo bolsas para os estudantes em regime de dedica\:ªº exclusiva 
nos tres anos em que foi ministrado no Museu Nacional. 

Os projetos iniciais coordenados por Roberto Cardoso de Olivei
ra, que realizava seus estudos com os Terena e os Tükúna, absorve
ram muitos alunos dos cursos de especializa\ao, que passaram a es
tudar as rela\oes de outras sociedades indígenas comas manifesta
~oes locais da sociedade nacional. Os participantes foram: Roque La
raia, com os Suruí; Roberto da Matta, com os Gaviao (localizados pró
ximo a cidade de Marabá) e, depois, com os Apinajé; Alcida Rita Ra
mos, com os poveiros da Ponta do Caju; Edson Diniz Soares, com os 
Makuxi, de Roraima; Julio Cézar Melatti, com os Krahó; Marcos Maga
lhaes Rubinger e Maria Stella de Amorim, com os Maxakali; Silvio Co
elho dos Santos, com os Xokleng; Cecilia Helm, com os Kaingang; Paulo 
Marcos Pires de Amorim, já no mestrado do PPGAS, com os Potiguara 
da baía da Trai~ao. Todos trabalharam soba coordena\:ao de Rober
to e impulsionaram suas produ\oes independentes a partir dessa expe
riencia inicial. Os primeiros resultados da produ\:aO individual de al
guns participantes f oram publicados gra~as as gestoes que o profes
sor desenvolveu junto a revistas ou a institui\:oes de pesquisa que fi
nanciavam publica\oes. Na época, com raras exce\oes, essa literatu
ra nao despertava o interesse de editoras comerciais. 

De modo geral, além do grupo citado, todos os estudantes dos 
cursos de especializa\:ªº participavam de estágios no campo, 17 reali-

17 Em 1960, Roberto Augusto Da Matta, Roque de Barros Laraia, Alcida 
Rita Ramos, Edson Diniz Soares, Hortencia de Magalhaes Caminha e 
Onídia Benvenuttti, todos da primeira turma, acompanharam Roberto 
Cardoso de Oliveira em estada entre os Terena. Em 1961, Julio Cézar 
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zados em algum grupo indígena integrante dos projetos dirigidos por 
Roberto. Nessas ocasioes, treinavam o uso do método de trabalho de 
campo e colhiam material para a reda\ao de relatórios e outros tra
balhos destinados a publica\ao. Como as primeiras experiencias dis
centes ocorreram nos mesmos grupos indígenas estudados por Ro
berto, ao mesmo tempo em que realizava sua pesquisa, oferecia a fu
turos profissionais a oportunidade de criar a profunda e continua iden
tidade como trabalho de campo. Era urna iniciativa inédita, realizada 
em moldes institucionais e que mais tarde se runpliou na Antropologia 
do Museu Nacional. 

Nos cursos de especializa\ao posteriores, pesquisadores mais 
experientes, como Roque Laraia e Roberto Da Matta, passaram a le
var consigo alguns novatos para lhes proporcionar a vivencia do tra
balho de campo. Um enorme anedotário resultou dessas excursoes 
compartilhadas, que surtiam as mais variadas re~oes subjetivas, en
tre choros e risos, desde os próprios índios até os seus estudiosos. 
Mas, por serem tao particulares, ainda nao foram contadas. Um in
ventário delas tomaría esses momentos mais vivos e intrigantes. 

Embora esse núcleo seminal fosse, na maioria das vezes, dedica
do ao estudo de grupos indígenas, a concep\ao de zonas de fric\ao 
interétnica, orientadora de um dos projetos coordenados por Rober
to, sofreu urna notável inflexao ao abrigar o estudo de Alcida Rita Ra
mos sobre os poveiros da Ponta do Caju, no Rio de Janeiro. 18 Seu 

Melatti viajou rumo a aldeia dos Suruí com Roque Laraia; Marcos Maga
lhaes Rubinger esteve entre os Maxakali e Andréa Loyola participou de 
expedi~ao arqueológica, por ser esse o seu interesse na época. Em 1962, 
Silvio Coelho dos Santos e Cecilia Helm estiveram nos Tükúna na com
panhia do professor Roberto. Maria Stella de Amorim e Marcos Maga
lhaes Rubinger escolheram estar com os Maxakali. 

18 Embora tenha iniciado sua forma~ao com os poveiros (imigrantes por
tugueses) do Caju, bairro do Rio de Janeiro, mais tarde Alcida se dedi
cou aos Ianomami e tornou-se a principal especialista nesse grupo. 
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orientador foi o professor Luiz de Castro Faria, 19 que mantinha gran
de familiaridade com essa popula\ao de imigrantes portugueses. 
Enquanto os demais pesquisadores tratavam a sociedade nacional 
em suas manif esta\6es no interior do Brasil, Alcida tratava de ques
toes que envolviam urna grande metrópole, urna sociedade verdadei
ramente complexa, e que abrigava bolsoes de pobreza e variadas sub
culturas. 

Como nos demais estudos indígenas, o trabalho de Alcida descar
tou a abordagem empregada no estudo de comunidades, tao comum 
aos trabalhos de antropologia e de sociologia realizados no Brasil na 
década de 50. Todos deram espa\o para perspectivas da Antropolo
gia Social, incorporando visoes européias dessa disciplina - mais 
precisamente a inglesa e a francesa - e, tambétn norte-americanas, 
que Roberto incentivava, of erecendo assim total abertura para os es
tudos antropológicos de grupos específicos, sem descartar a rela~o 
desses grupos com a sociedade brasileira envolvente. Esse caminho 
f oi consagrado posteriormente quando teve início o curso de pós
gradua\ao stricto sensu (mestrado) em Antropologia Social do Mu
seu Nacional, também criado por Roberto Cardoso de Oliveira, que 
passara a dirigir a Divisao de Antropologia - que depois veio a ser 
Departamento de Antropologia - do Museu Nacional. Os trabalhos 
de conclusao das primeiras turmas do mestrado evidenciaram esse 
tra\ado, que tanto ampliou o número de interessados pela antropolo
gia no Rio de Janeiro e fez da institui\ao um pólo de atra\ao preferen
cial para estudantes de Ciencias Sociais em sentido lato - como Filo-

19 Luiz de Castro Faria, antigo integrante da equipe de antropólogos da 
Divisao de Antropología do Museu Nacional, sempre foi solidário cola
borador nas realiza~oes de Roberto Cardoso de Oliveira. Foi também 
professor de antropologia da Universidade Federal Fluminense - UFF e 
muitos de seus alunos o seguiram em busca de forma~ao pós-graduada 
no Museu Nacional. Lecionou no PPGAS-UFRJ desde sua cria~ao. É pro
fessor emérito da UFRJ e da UFF. 
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sofia, Economia, Direito e Psicologia, entre outras - oriundos de di
versas partes do país. Assim, iniciava-se, em 1968, o Programa de 
Pós-Gradua\ao em Antropologia Social - PPGAS. 

Nao f oram poucas as críticas que Roberto recebe u de cientistas 
sociais prestigiosos nos anos 50 e 60. Acusavam-no de ser mais so
ciólogo do que antropólogo e de que a forma\ao que administrava a 
profissionais retirava deles a identidade com a Etnología. No entanto, 
para aqueles que se aproximavam de Roberto para aprender e para 
trabalhar, tais afirma\ües eram de pronto recha\adas. Nos estudos 
que envolvem rela~oes de caráter capitalista, consideradas mais com
plexas, a separa~ao entre Sociologia e Antropologia é tenue ainda hoje, 
mas a identidade com a prática do método antropológico nunca se 
ausentou do rigor das forma\oes que propiciou. 

A flexibilidade intelectual de mestre Cardoso nao combinava muito 
bem com o rigor dispensado no trato com os alunos. Tanto que nao 
se entende bem como os alunos passavam dessa condi~ao para a de 
seus amigos. O fato é que isso acontecía com freqüencia inexplicável, 
como descreve um de seus ex-alunos- Carlos Brandao.20 É que sua 
voca~ao de professor jamais rendida e a lideran\a nas programa~oes 
de forma\ao que geria permitiam acolher as voca~oes alheias, ainda 
que nao expressamente manifestas ou dirigidas no aprendiz. Corria 
esse risco junto com o formando, o que alargava consideravehnente a 
vía criativa, para ele próprio - acredito eu - e para o estudioso em 
forma\ao. 

De forma resumida, Roberto Cardoso de Oliveira esteve vinculado 
as principais institui\úes de pesquisa do Rio de Janeiro em fins dos 
anos 50 e início dos 60, quando com~ou a formar profissionais. Desde 
1958 pertencia ao quadro do Museu Nacional e, como antropólogo, 
manteve estreitos contatos com o Centro Latino-Americano de Cien-

2 O Carlos Brandao, "O professor Roberto", in Mariza Correia e Roque La
raia, Roberto Cardoso de Oliveira: Homenagem, op. c~t. 
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cias Sociais-Clapcs e como Instituto de Ciencias Sociais- ICS. Deste 
último chegou a ser membro do Conselho Diretor e vice-presidente 
da institui~ao . O ICS era, no ambito da universidade, um órgao articu
lador das áreas de Antropologia, Sociología, Direito e Economia mi
nistradas em várias faculdades e no Museu Nacional. 

Conhecido por ser urna institui<;ao com vasta tradi<;ao de pesqui
sa, até os anos 60 o Museu Nacional nao ministrava ensino regular 
nem se dedicava a forma<;ao avan<;ada, especialmente em Antropolo
gía, a única ciencia social a figurar em sua estrutura. Antes dessa dé
cada, nao era usual a concessao de apoio para pesquisas antropoló
gicas. Assim, era bastante comum que os antropólogos acompanhas
sem expedi\oes de botanicos e zoólogos para realizar trabalhos de 
campo no interior do Brasil. Nessas expedi\oes, além de estudos lo
cais, objetivavam recolher material para abastecer o valioso acervo 
mantido na institui~o e para exposi<;ao ao público. Apesar da pre
sen~a de pesquisadores na Divisao de Antropología, nao se havia im
plantado ali um ambiente academico propriamente dito, o que acon
teceria a partir de 1960, quando se iniciaram os cursos de especiali
za<;ao em Antropología Social. É bem verdade que pelo Museu Nacio
nal passara urna cepa de antropólogos internacionalmente reconhe
cidos em busca de apoio para suas expedi~oes a tribos indígenas. 
Alguns deles também traziam pe<;as para o acervo ou deixavam rela
tórios manuscritos sobre os grupos visitados, que até hoje integram o 
acervo do Museu Nacional. No entanto, por mais que o contato com 
esses ilustres profissionais f osse gratificante, nao era suficiente para 
dar lugar a um processo institucional de reprodu\ao de competen
cias em Antropología, embora muitos estagiários fossem recebidos, 
desde longa data na Divisao de Antropologia, em busca de aprimora
mento pessoal. De fato, até a década de 60, nao havia registros na 
Antropologia do Museu Nacional de eventos academicos envolvendo 
a presen<;a desses ilustres visitantes, apesar do quadro da institui<;ao 
já contar com nomes como Heloísa Alberto Torres. 

Com razao, Roque Laraia, admitido como antropólogo do Museu 
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nos primeiros anos da década de 60, reconhece ali o que sugestiva
mente chama de "A comunidade de origem" ,21 pois muitos antropólo
gos iniciaram suas carreiras na institui~o naquela década e muitas 
outras ali tiveram origem em anos posteriores.22 Contudo, vale desta
car que o núcleo seminal dos anos 60 teve na pessoa do professor 
Roberto Cardoso de Oliveira todo o fundamento inicial. 

Ao reler urna das entrevistas de Roberto,23 encontro-o narrando o 
impacto que a vinda de Sao Paulo para o Rio de Janeiro lhe causou e 
percebo o significado dessa mudan~a naquele jovem. Urna nova opor
tunidade de trabalho, um novo saber a desafiá-lo e urna nova tarefa 
para si mesmo: construir a própria carreira. Essa leitura me leva a 
dizer, com um certo risco, que aquele foi o momento em que ele con
cebeu a transfonna\ao de si, do que poderla ser e do que deveria 
fazer. Nao se furtou a realizar o que concebera. Instituiu a si mesmo 
como antropólogo e, ao faze-lo, instituiu para outros as condi\ües 
necessárias a f onna\ao de novos antropólogos. 

A institui\ao de si mesmo como profissional e como academico 
parece ser urna experiencia cada vez mais rara. Na atualidade, quan
do se ingressa em cursos stricto sensu, por mais que se queira em
preender a fonna\ao de si mesmo, já se detém padroes externamente 
instituídos, ainda que se preserve a própria e indispensável individua
lidade. É até bastante comum identificar estilos de forma\ües. Quem 
estudou na USP é diferente de quem f oi titulado pelo Iuperj ou pelo 

21 Carlos Brandao, ""A comunidade de origem", in Mariza Correia e Ro
que Laraia, Roberto Cardoso de Oliveira: Homenagem, op. cit. 

2 2 Roque Laraia transferiu-se depois para o Departamento de Antropolo
gía da Universidade de Brasilia, onde se aposentou e recebeu o título 
de professor emérito. 

2 3 Refiro-me a entrevista inédita concedida por Roberto Cardoso de Oli
veira ao professor canadense Robert Crepeau, da Universidade de Mon
treal, em Brasilia, fev 1994. 
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PPGAS. Do mesmo modo, quem se titula pela Universidade de París é 
diferente de quem estudou em Harvard ou na London School. Essas 
diferen\as sao salutares, pois o pretendido é ressaltar a incorpora
~ªº de padroes institucionais externos, que independem de quem in
gressa. Isso nao descarta a possibilidade de que, futuratnente, alguns 
profissionais possam imprimir o estilo de sua produ\ao na institui\ao 
de que sao oriundos. 

Por isso mesmo a experiencia vivida por Roberto merece aprecia
\ªº especial: ela tanto o distancia dos verdadeiros autodidatas como 
nao permite identificar plenamente o padrao externo instituído em sua 
fonna~ao. A identifica~ao está impressa na trajetória de sua vida pro
fissional, como marca singular. Nao se trata aqui de apenas louvar sua 
capacidad e de transf onnar-se a si, mas de apreciar a generosidade 
com que, ao mesmo tempo em que se instituía, empreendia e geren
ciava condi~oes para a transfonna\ao de tantos estudantes em antro
pólogos. Esse ato difere radicalmente de um personagem a se coroar 
para afinnar sua singularidade sobre os outros. Instituir-se para ins
tituir é missao partilhada com seus semelhantes, é abrir-lhes pers
pectiva de ser igual ao instituído e até de ser melhor. Esta é a voca\ao 
de um verdadeiro professor e que Roberto bem cumpriu, desde 1955, 
quando come~ou a empreender realiza~oes que definitivamente abri
ram caminhos para a f orma\ao de tantas gera\oes de antropólogos 
brasileiros. Em considera\ües sobre sua própria fonna\ao, ele diz: 

Rememorando meu plano pessoal de a~ao voltado para um programa 
avan~ado em Antropologia, que, nos termos do "Parecer Sucupira" 
se enquadraria na categoria de pós-gradua~ao stricto sensu, urgia o 
cumprimento de um pré-requisito academico: a realiza~ao de meu 
próprio doutoramento. Por ter estado vários anos fora do sistema 
universitário, voltado mais para a pesquisa etnológica- primeiro no 
Museu do Índio, depois, no Museu Nacional - , praticamente nao 
sentia como necessário o título de doutor. Além do mais, vindo origi
nalmente da área da filosofia, achava que deveria acumular muita ex
periencia de pesquisa empírica para almejar um título que, na época, 
segundo os padroes da USP, era padrao de indiscutível senioridade ... 
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Naquele momento, metade dos anos 60, eu já me sentia mais seguro 
com as pesquisas que havia realizado entre os Terena e os Tükúna, ao 
mesmo tempo que o doutorado passava a se tomar indispensável para 
a implanta~ao, sob minha responsabilidade, do Programa de Pós-Gra
dua~ao em Antropologia Social no Museu Nacional. 24 

Um dos dilemas de todo o prof essor - especialmente daqueles 
que estao envolvidos em cursos de rnestrado e de doutorado - é 
conseguir dar aulas, pesquisar, atender seus 01ientandos, examinar 
teses e disserta\ües, escrever e publicar trabalhos, fazer contatos, com
parecer a congressos e ter de administrar atividades e recursos. Como 
o dilema nao tem solu\ao, <losar o tempo para atender be1n a todas as 
demandas do oficio toma-se, senao urna quimera, ao menos dá lugar 
ao desejo incontido de diminuir alguma delas. Mas qual? Quem nao 
teve urna vontade incontrolável de largar tudo e de se dedicar a um 
trabalho idealizado, que poderla resultar em gratifica\ües pessoais e 
profissionais relevantes? 

O que diferencia Roberto é justamente nao ter esses dilemas. Para 
ele, todas as demandas sao exaustivamente atendidas em seu cotidia
no, deixando o outro perceber que foram realizadas de maneir"a quase 
rotineira. Somente seu entusiasmo, seu prazer pela busca da novidade, 
quebra a cómoda aceita\ao de que f oram f eitas dentro de sua ro tina. 

Em meio as aulas, Roberto escreve, coordena atividades e realiza 
todas as tarefas inerentes ao oficio que abra\ou. Elas estao registra
das em seu currículum vitae. Allás, sao muito mais do que um regis
tro, porque revelam a via de um profissional que professa sua voca
\ªº e de urna pessoa que desfruta de profundo reconhecimento de 
seus alunos, ex-alunos e colegas. 

24 Roberto Cardoso de Oliveira, "Depoimento: Rememorando um Progra
ma", Antropología Social, Comunicac;oes do PPGAS, 2, Rio de Janeiro, 
Museu Nacional, p. 50. 

ITINERÁRIOS 
NA OBRA DE UM PIONEIRO 

obra de Roberto Cardoso de Oliveira vai além do que ele 
escreveu ao longo de sua carreira academica, que teve 
início em 1955. A característica mais mareante de seus 

trabalhos é que f oram escritos nas institui\oes a que pertencia 
e em meio a todas as interferencias decorrentes do conjunto de suas 
obriga\ües academicas. Seus escritos nao seguem urna trajetória li
near, pois os temas com que se preocupou entrecortam muitos de 
seus trabalhos de épocas diferentes. Sao mais de urna centena de ar
tigos publicados no Brasil e no exterior e 15 livros. Esse montante vai 
aumentar, porque Roberto é um aposentado atípico. Depois que se 
aposentou pela Universidade de Campinas- Unicamp, mudou-se para 
Brasilia e envolveu-se, novamente, com tarefas docentes na Universi
dade de Brasilia - UnB. Atualmente é pesquisador visitante no Centro 
de Pesquisa e Pós-Gradua\ao sobre a América-Latina e Caribe, da 
UnB, onde leciona, orienta pós-graduandos e coordena um projeto 
de pesquisa sobre "Identidade, etnicidade e nacionalidade em fron
teiras". Ainda assim, dizque lhe sobra mais tempo para escrever. Em 
breve, lan~ará mais dois livros: Os diários e suas ma-rgens - viagem 
aos territórios Terena e Tükuna, de sua autoría, e aindaAs aventu
ras da etnicidade -Antropología e ideología étnica na Catalunha 
e no Quebec, em co-autoria com Guillermo Raul Rubem. Em anda
mento está outro texto: urna coleta.nea reunindo recentes ensaios e 
conferencias, cujo título será Identidades comparadas. 
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A primeira publicac;ao de Roberto Cardoso de Oliveira data de 
195 5, ano seguinte ao seu ingresso como etnólogo do SPI. No perío
do de 1955 a 1958, publicou seis artigos, a maioria sobre os índios 
Terena. Em 1960, publicou seu primeiro livro, O processo de assi
milar;iio dos Teréna, já trabalhando no Museu Nacional. Resultado 
de su as pesquisas de campo, o livro f ocaliza o grupo indígena com 
mais de 150 anos de contato coma sociedade nacional e é enriqueci
do com investigac;ao histórica de grande valla para reconstruir a cul
tura tribal. Os Terena eram índios que nao mais pareciam índios, mas 
que ainda guardavam sua identidade tribal, embora estivessem clara
mente em processo de integrac;ao na economia nacional. Já 1nitigan
do a visao culturalista dominante, Roberto enfatiza mais as relac;oes 
sociais e o processo identitário grupal do que a cultura, sem, contu
do, descartar sua presenc;a no contexto das relac;oes estudadas. Mes
mo que boa parte do livro esteja dedicada a reconstruc;ao da cultura 
tribal, esse f oi um estudo pioneiro na medida em que se si tu a como 
um marco na investigac;ao etnográfica das relac;oes interétnicas. Até 
1960, a literatura antropológica brasileira nao dispunha de trabalhos 
sobre índios vestidos e vivendo co1no se fosse1n camponeses, brasi
leiros interioranos, apesar do registro dessas características em inú
meras descric;oes de antropólogos e de viajantes. 

Procurando distanciar a perspectiva culturalista, que dominava a 
Etnologia brasileira, Roberto privilegia a visao conflituosa do contato 
e a ela agrega a reconstruc;ao histórica desse contato. A seguir, enca
minha dois temas que estao destacados em suas publicac;oes: "os sis
temas interétnicos" e a "identidade étnica", ambos por ele introduzi
dos na Antropología brasileira. Mais do que quaisquer outros, esses 
dois temas permanecem como objetos de conhecimento recorrentes 
no conjunto de sua obra, estando conectados com suas retlex6es me
todológicas, epistemológicas e sobre ética no exercício do trabalho 
de antropólogo. 

Ao prefaciar o livro sobre os Terena, diz Darcy Ribeiro: 
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indios, assim, tao pouco indígenas, fogem do interesse do etnólogo 
clássico, interessado precisamente naqueles grupos intocados que 
melhor conservam as singularidades da cultura tradicional. [ ... ] To
davia, eles oferecem um interesse científico igual, senao maior que as 
tribos isoladas, porque somente seu estudo no~ poderá levar a urna 
compreensao melhor do processo pelo qual os povos tribais se inte
gram em sociedades nacionais e como e por que resistem a fundi
rem-se na popula~ao regional.' 

Roberto retoma os estudos sobre os Terena na metade dos anos 
60 e sobre eles lanc;a novo olhar. Mostra-os como índios citadinos, 
parte do processo de urbanizac;ao que os envolve nas cidades de 
Aquidauana e Campo Grande, no atual estado do Mato Grosso do Sul. 
,. 
E esse o tema de sua tese de doutorado, na USP, em 1966, soba orien-
tac;ao de seu antigo mestre Florestan Femandes. O livro resultante, 
Urbanizayao e tribalismo,2 oferece urna perspectiva tao interessan
te quanto a anteriormente adotada por Florestan ao tratar o negro na 
sociedade de classes. Em processo avanc;ado de integrac;ao economi
ca, se comparados a outras tribos mais preservadas do contato com o 
branco, os Terena passavam por processo de incorporac;ao nas clas
ses sociais constitutivas da sociedade regional. Embora alguns estu
dos de negros no Brasil já tivessem abandonado o tratamento do ne
gro como "rac;a" e como etnia, passando a considerá-los co1n as dife
renc;as culturais que os inseriam na sociedade de classes, 3 Urbani-

1 Darcy Ribeiro, "Prefácio", in Roberto Cardoso de Oliveira, O processo 
de assimilayiio dos Terena, Rio de Janeiro, Museu Nacional, 1960, pp. 
9-10. 

2 Roberto Cardoso de Oliveira, Urbanizayiio e tribalismo: A integrayii-0 
dos Terena numa sociedade de classe, Rio de Janeiro, Zahar, 1968. 

3 Estudos pioneiros que tratarn o negro brasileiro na sociedade de clas
ses sao: Luiz de Aguiar Costa Pinto, O negro no Río de ]aneiro: Rela
fOes de rayas numa sociedade em mudanya, "Cole~ao Brasiliana", 
Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, 1953; Florestan Fernandes, 
Relayoes raciais entre negros e brancos em Sao Paulo, Sao Paulo, 
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zayiio e tribalismo introduz o tratamento de índios brasileiros na 
sociedade de classes e sugere nexos contemporaneos originais entre 
a tribo e a cidade, costumeiramente vistas como tipos organizacionais 
e culturais separadas pelo tempo e pela estrutura. 

Em 1964, Roberto publica um de seus mais belos livros: O índio e 
o mundo dos brancos, 4 no qual trabalha a "fric\ao interétnica", con
ceito por ele introduzido para tratar as rela\ües entre os Tükúna do 
alto Solimoes, na Amazonia. Nesse estudo está presente urna certa ins
pira~ao de Claude Lévi-Strauss - outro filósofo que se instituiu an
tropólogo -, mas nao com exclusividade, pois a maneira peculiar 
com que engendra a constru\ao das concep\oes empregadas denota 
pertinencia e criatividade, o que nao pennite filiá-las a um autor espe
cífico ou a urna corrente de pensamento particular. O notável esfor\o 
de elabora~ao de no\oes e de conceitos, e dos nexos lógicos que os 
aproximam, se nao o leva a estabelecer teorias fechadas, en cerra, sem 
dúvida, um trabalho de constru~ao teórica sempre presente. Mais 
notável ainda se torna esse estilo - e isso explica a ausencia de in
ten\ao de produzir teorias fechadas - porque seu trabalho de cons
tru\ao teórica é feíto sobre situa\ües empíricamente documentadas 
por suas experiencias de campo, muitas delas corroboradas em estu-

Anhembi, 1955; A integrafiio do negro na sociedade de classes, Sao 
Paulo, FFCL-USP, 1964; O negro no mundo dos brancas, Sao Paulo, Difu
sao Européia do Livro, 1972. 
Este último livro de mestre Florestan tern título similar ao de seu ex-aluno 

' 
Roberto Cardoso de Oliveira, O índio e o mundo dos brancas, Sao Paulo, 
Difusao Européia do Livro, 1964. É que a arnizade de ambos levou o mestre 
a perguntar ao ex-aluno se podia compartilhar, com título similar, as des
venturas dos negros no mundo dos brancos, com a dos índios no mundo 
que também os discriminava. Claro que Roberto Cardoso de Oliveira con
cordou. 

4 Roberto Cardoso de Oliveira, O índio e o mundo dos brancas, Sao 
Paulo, Difusao Européia do livro, 1964. 
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dos de outros pesquisadores envolvidos em projetos de pesquisa di
rigidos por ele e que investigaram as rela\oes entre índios e brancos. 

A respeito da maneira como lan~a mao de autores e de perspecti
vas em suas retlexoes sobre a fric\ao interétnica entre os Terena e os 
Tükúna, diz: 

[ ... ] a combina~ao da observa~ao com a reconstru~ao está presente, 
ainda que de maneira desigual, considerando-se cada livro de per si: 
em nenhum momento se deixou de considerar que as rela~oes inte
rétnicas nao poderiam deixar de ser compreendidas senao em ter
mos de seu desenvolvimento, ao mesmo tempo em que nao se pode
rla deixar de considerar igualmente - num plano mais alto de abs
tra~ao - o caráter sistemico dessas rela~oes, elegendo-se o sistema 
interétnico como foco privilegiado de análise. É nesse sentido que se 
deve entender a elabora~o da no~ao de "fric~ao interétnica" ( em 
1962), e do "modelo do potencial da integra~ao" (em 1967) , e do 
"modelo do potencial da integra~o" ( em 1967), como meios de ins
trumentaliza~ao da pesquisa das rela~oes interétnicas e das formas 
de suas manifesta~oes no Brasil. 5 

Nesse trecho, refere-se a maneira como utilizou a reconstru\ao 
histórica e a combinou com a observa\ao participante de que resulta
ram os livros sobre os Terena e os Tükúna. Essa aproxima\ao ocorre 
no ambito das rela\oes sociais focalizadas, o que lhe propicia com
preender as dimensoes sincronica e diacrónica tanto do grupo estu
dado como, sobretudo, do contato com o branco. E, acrescenta: 

Quando, em 1967, afirmávamos que a "fric~ao interétnica" deveria 
ser entendida como o "equivalente lógico" (mas nao ontológico) do 
que os sociólogos chamam de luta de classes, estávamos remetendo o 
leitor a urna tradi~ao dialética das Ciencias Sociais que - através dos 
trabalhos de Althusser, Balibar e Poulantzas - estava deixando de se 
confinar aos estudos infra-estruturais para dar maior aten\ao a supe
restrutura, praticamente desconsiderada como objeto de investiga-

5 Roberto Cardoso de Oliveira, Jdentídade, etnia e estrutura social, Sao 
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1976, p. x11. 
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~ao teórica desde o jovem Marx de A ideología alemii. Essa recupe
ra~ao das "ideologías", ao lado do grande impulso dado a considera
~ªº dos fenomenos de superestrutura a partir de 1962, coma publi
ca~ao de Le totémisme aujourd'hui e La pensée sauvage, de Lévi
Strauss, chamaram-nos a aten~o para a inviabilidade de explicarmos 
as rela~oes (sociais) interétnicas tomadas como um "fato social to
tal", sem apreendermos a dimensao ideológica daquelas rela~oes, ou 
seja, suas próprias representa~oes. A literatura teórica estava ali: de 
Marx a Poulantzas, de Mauss a Lévi-Strauss, de Weber a Bourdieu, 
como a esti1nular a leitura crítica dos funcionalistas e empiristas anglo
saxoes [ ... ] . 6 

Muito mais do que a nao-descendencia de qualquer filia~ao espe
cífica, identificada com um autor ou urna corrente particular, os tre
chos citados expressam a preocupa~ao com constru~oes teórico
metodológicas relativas a procedimentos, interpreta~oes e conceitos 
empregados na pesquisa. Escrito em 1996, depois dos estudos sobre 
os Terena e os Tükúna, Roberto revela a capacidade de tornar-se lei
tor de si mesmo7 para esclarecer aspectos que julga merecerem re
paros ou complementa~oes de no~oes, de procedimentos e de pers
pectivas em trabalhos anteriores.8 

Esses artificios de sua postura intelectual permitem apreciar as
pectos ilnportantes de sua pessoa <liante de sua própria obra e tam
bém quanto ao modo como concebe a elabora~ao da Antropología 

6 Roberto Cardoso de Oliveira, Identidade, etnia e estrutura social, op. 
Cit. , p. XIV. 

7 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Postfácio: 1964 - Trinta anos de
pois", in O índio e o mundo dos brancas, 4. ed., Campinas, Editora 
Unicamp, 1996, pp. 183-192. 
Nesse texto, Roberto Cardoso de Oliveira se autodiferencia como autor, 
como leitor e como comentador de si mesmo: RC0/1, RC0/2 e RC0/3 
respectivamente. Aproveitantando a deno1nina¡;ao que Roberto Cardo
so de OLiveira dá a si mesmo - RCO - , utilizo suas iniciais neste texto. 

8 Idem. 
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como ciencia. Antes de tudo, reconhece-se o abandono de inten~oes 
de dar pleno acabamento as no~oes com que trabalha, o que as salva
guarda de compreensoes em sistemas fechados, totais ou hegemoni
cos. Uma preciosa intimidade com duas fenomenologias está sempre 
presente: urna construída no nível do pensamento dos atores estuda
dos - os índios, por exemplo - e outra, no nível do sujeito do co
nhecimento - RCO, como autor. A partir dessas posturas, sao cons
truídos nexos que interligam conceitos e idéias próprias do autor com 
a realidade estudada. Idéias e conceitos de outros autores tambérn 
ficam envolvidos nas suas reflexoes, sem a preocupa~ao de reprodu
zi-los integr~ente. Em expressao bachelardiana, tais idéias e con
ceitos sao "deformados" para serern conformados as situa~oes estu
dadas e, assim, transformados pelo pensamento na no~ao de "fric~ao 
interétnica", se tomarmos esta como exernplo de urna de suas elabo
ra~oes. 

Os exercícios levados a efeito em questoes de método e de teoria 
contribuem para tornar a leitura de seus livros rnuito vantajosa, so
bretudo para antropólogos em forma~ao. Neles nao se encontram 
conceitos fechados e, nessa medida, a leitura enseja sempre um desa
fio para participar da constru~ao dos mesmos. Enquanto a constru
~ao de conceitos na ciencia decorre mesmo da prática, formalizá-los 
em demasía poderia estancar o próprio avan~o do conhecimento, 
sempre em andamento na pesquisa. Outro aspecto positivo resultante 
da leitura de seus livros está em permitir que se acompanhe suas apro
xima~oes entre idéias de diferentes autores, ensejando um convite para 
que mais as complexifique, a elas agregando idéias de outros autores 
preferidos pelo leitor. Desse convite resulta um exercício estimulante 
e motivador para o leitor. Mais um ponto de destaque nos seus livros 
é que sobretudo a no~o de "fric~ao interétnica" ganha urna certa 
continuidade em sua obra, urna vez que novos temas a ela se agregam 

. . ' e a faze1n retornar de muitas maneiras, em escritos postenores aque-
les que ein que se originou. É o que acontece corn as no~oes de "co
lonialis1no interno", de "campesinato indígena" e de "identidade étni-
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ca", que se destacam como contribui\oes de Roberto Cardoso de Oli
veira para a antropologia indígena brasileira. 

Em 1970, quando li os relatos de Curt Nimuendaju sobre os Tükúna 
e, depois, voltei a ler O índio e o mundo dos brancos,9 pude fazer 
urna nova aprecia\ao desse livro. Parecia encontrar idéias que o au
tor nao explicitava, mas que estavam presentes. Saltava-me aos olhos 
urna interessante lógica de trocas amalgamadas nas rela\oes vividas 
pelos índios, tal como Lévi-Strauss sugería num artigo10 em que pro
curava ampliar o universo significativo tribal interno para as rela\oes 
economicas relativamente mais abertas que o parentesco, mas ainda 
assim em sociedades diferenciadas por castas. Na medida em que as 
rela\oes de trocas internas envolviam o parentesco dentro do sistema 
ciánico, as trocas externas a esse sistema, nas rela\oes entre ascas
tas, envolviam aspectos economicos (bens e servi\os) indispensáveis 
a sobrevivencia da organiza\ªº grupal. 

Entre os Tükúna descritos por Roberto, o sistema ciánico manti
nha regras de casamento e de parentesco ainda vigentes - apesar 
de inevitáveis desvíos provenientes do contato e de trocas externas, 
decorrentes da participa\ªº dos índios na economia regional. A ocu
pa\ao dos índios como seringueiros, lavradores e pescadores permi
tía a eles o acesso a bens disponíveis na sociedade nacional, embora 
com consumo limitado. Na medida em que Roberto chamava a aten
\ªº para a identidade Tükúna, os elementos étnicos tendiam a fechar 
a estratifica\ao na zona do contato, o que permitia fazer aproxima
\Oes comas castas de que tratava Lévi-Strauss. 

A despeito das disposi\oes pessoais que a minha leitura de O ín
dio e o mundo dos brancos despertou, o texto nao incorporava uso 
privilegiado do estruturalismo lévi-straussiano, mas mostrava que as 

9 Roberto Cardoso de Oliveira, O índio e o mundo dos brancos, op. cit. 
10 Claude Lévi-Strauss, "The bear and the barber", in Voght e Lessa (ed.), 

Reader in comparative religion, Nova York, Harper & Row, 1970, pp. 
181-188. 
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representa\5es feitas pelos índios nas rela\5es regidas pelo sistema 
ciánico eram opostas as pertinentes ao mundo dos brancos de que 
participavam. Enquanto o cla assegurava a identidade grupal, as rela
\ Ües no contato como mundo dos brancos - rela\oes economicas 
- diferenciavam os índios de maneira extremamente desigual em 
rela\ao aos brancos. Essas duas esferas em oposi\ao forrun assinala
das por Roberto que, na verdade, estava mais interessado e1n estabe
lecer os fundamentos da no<;ao de "fric\ao interétnica", tao explora
da por ele desde entao e que já come<;ava a agu\ar-lhe a percep<;ao 
de que os índios poderiam ser tratados como urna modalidade de 
camponeses, se analisados soba ótica das rela\5es de dependencia 
mantidas com a sociedade nacional. A visao do "índio-campones" é 
por ele introduzida na antropologia brasileira e tanto está insinuada 
entre os Tükúna como entre os Terena. O tema campesinato se expli
cita em trabalhos posteriores11 e em cursos ministrados no mestrado, 
no início do PPGAS. 

No entanto, se o livro sobre os Tükúna nao concedia especial pri
vilégio ao estruturalismo, a influencia de Lévi-Strauss em outro traba
lho se evidencia com grande destaque. Refiro-me a "Totemismo 
Tükúna?", artigo publicado em homenagem aos 65 anos de Herbert 
Baldus, que mostra o sistema totemico como um cálculo nativo de 
classifica\ao social. 12 Mas, de meados dos anos 60 até a década de 

11 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Por urna sociología do campesinato 
indígena no Brasil", comunica~ao apresentada no IX Congresso Latino
Americano de Sociología, realizado ero novembro de 1969, no México. 
Publicada em Roberto Cardoso de Oliveira, A sociología do Brasil in
dígena, Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1972, pp. 141-149. 

12 Roberto Cardoso de Oliveira, "Totemismo Tükúna?", in Hans Becher 
(ed.) , Beitragem zur volkerkunde Sudamerikas, Berlim, 1964, pp. 
23 1-2li8, ed i ~ao comemoraliva dos 65 anos de llerbcrt Baldus. 
Republicado in Revista do Instituto de Ciencias Sociais, Vol 11, n. 1, 
Rio de Janeiro, 1965, pp. 5-22. 
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70, a obra de Roberto Cardoso de Oliveira se mantém marcada pelos 
frutos das rela\ües interétnicas. 

A presen\a da mao-de-obra indígena em atividades agrícolas re
gionais - sejam extrativas, de plantio ou de colheita - e também o 
fato de seremos índios proprietários de terras cobi\adas pelo bran
co ensejam situa\ües apropriadas ao trato de um campesinato de ex
pressao particularizada, variando conforme o grau de integra~ao dos 
índios e a natureza da frente da sociedade nacional na regiao. Como 
trabalhador, o índio se insere na escala mais baixa da estratifica\ao 
local, sendo o seu trabalho mais desvalorizado que o do branco po
bre campones. Como produtor, que of erece nos mercados locais pro
dutos agrícolas excedentes da sua ro\a de subsistencia, ve-se preteri
do na concorrencia com produtores brancos, que utilizam tecnologia 
capaz de imprimir melhor qualidade e melhor pre\O na oferta de pro
dutos a compradores. Vitimados por remunera\ües do trabalho infe
riores as de camponeses brancos e sem competitividade com produ
tores brancos, os índios figuram no nível mais inferiorizado da estra
tifica\ao em regioes do interior do Brasil. Essa superinferioridade do 
índio ancora-se em razoes étnicas e nao apenas em decorrencia de 
aspectos económicos. Como bem demonstra o autor, a etnia se apre
senta como fator preponderante na estratifica\ao social das regioes 
onde os índios se defrontam com o mundo dos brancos. Essa situa
\ao, tao comum nas áreas de fric\ao interétnica estudadas, vai suge
rir a idéia de "colonialismo interno", desenvolvidas por Roberto a 
partir do artigo do sociólogo mexicano Rodolf o Stavenhagen, que a 
este respeito escreve: 

As regioes subdesenvolvidas de nossos países fazem as vezes de colo
nias internas, e em lugar de colocar a situa~o dos países da América 
Latina em termos de "sociedade dual" conviria melhor colocá-la em 
termos de "colonialismo interno". 13 

13 Rodolfo Stavenhagen, "Siete teses equivocadas sobre América Latina", 
Política Externa Independiente, n. 1, mai 1965. 
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Sempre considerados em estágio relativamente mais "primitivo" 
do que os índios de outros países latino-americanos, os índios brasi
leiros eram descartados de análises em que sociedades regionais de 
estrutura classista estavam presentes, perspectiva que f oi revista por 
Roberto Cardoso de Oliveira em seus estudos sobre os índios brasi
leiros. Isso fica constatado na no\ao de fric\ao interétnica por ele 
elaborada, como está expresso na introdu~ao de seu livro A Sociolo
gía do Brasil indígena. 14 

Diferentemente de perspectivas que tomavam a cultura tribal ape
nas como urna comunidade com organiza~ao e cultura diferentes, 
Roberto ve nas rela\oes entre índios e brancos um grande potencial 
compreensivo e explicativo de manifesta~oes interioranas das estru
turas da sociedade nacional. Em sua obra nao há um corte entre o 
trato de sociedades de índios e sociedade dos brancos, mas urna con
tinuidade expressa na maneira como as rela\oes entre esses dois con
juntos diversos se combinam em urna nova estrutura abrigada pela 
"fric\ao interétnica". Essa perspectiva nao secciona as rela\oes man
tidas entre índios e brancos como regidas por dois sistemas étnicos, 
mas identifica o modo como estao estruturadas em um único sistema, 
tomando a zona da fric\ao como unidade analítica e conceitual desti
nada a oferecer potencial cognitivo sobre a natureza do contato in
vestigado. Pode-se dizer que essa contribui~ao de Roberto Cardoso 
de Oliveira entra com rigor teórico e metodológico na antropologia 
indígena brasileira, lan\ando novas motiva\oes para o estudo de so
ciedades tribais, pennitindo que a elas se agreguem questoes pró
prias as sociedades complexas locais, regionais e nacionais contem
poraneas das sociedades indígenas estudadas. 

Nao me refiro a abordagens que depois se desenvolveram no cam
po da atualmente chamada Antropologia de Sociedades Complexas. 

14 Roberto Cardoso de Oliveira, A Sociología do Brasil indígena, Rio de 
Janeiro, Tempo Brasileiro, 1972. 
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Pretendo registrar um passo anterior, 1nas nem por isso menos im
portante, trazido pela no<;ao de fric<;ao interétnica para a Antropolo
gia brasileira, qual seja a supera<;ao da precariedade nela presente 
até fins dos anos 60, para o estudo de sociedades indígenas em conta
to como branco. Um dos tra<;os da produ<;ao intelectual de Roberto 
Cardoso de Oliveira é nao descartar autores e conceitos, sejam clássi
cos ou contemporáneos, em estudos sobre a sociedade brasileira, 
fugindo de distin<;oes entre campos de conhecimento que foram di
vorciados para atender a classifica<;oes formais necessárias empro
cessos de institucionaliza<;ao dos saberes. Nesse sentido, a fric<;ao in
terétnica nao apenas se apresenta como no<;ao destinada a estudos 
de áreas de fronteiras étnicas, mas sua própria constru<;ao motiva o 
emba<;amento da demarca<;ao, ou da fronteira, entre antropología e 
sociologia, como se ve emA sociología do Brasil indígena. 

A Antropología que se configura nessas contribui<;oes nem segue 
qualquer n1odelo tradicional estabelecido nessa ciencia e até foge do 
tipo que a identifica apenas com o estudo de sociedades tribais. Tam
bém nao é urna Antropología identificada com correntes ou "linha
gens" vigentes em círculos académicos estrangeiros dominantes em 
urna ou outra universidade em que essa ciencia desfrute de prestígio. 
Nao é sistémica, nem funcionalista, nem culturalista, nem estruturalis
ta de qualquer modalidade, mas aqui e ali pode-se encontrar tra<;os 
dessas e de outras tradi<;oes. Seu perfil é interdisciplinar, sem dúvida, 
pois incorpora contribui<;oes da Sociologia, da História e da Filosofia 
e de outros conhecimentos que auxiliem na feitura dos produtos de 
conhecimento que seus profissionais elaboram. Mais acertado seria 
talvez, buscar sua identidade no método de trabalho utilizado para 
produzir conhecimentos. 

O fato de Roberto ter iniciado seus empreendimentos institucio
nais e de seus escritos e de seus colaboradores terem sido divulgados 
para o público, envolvendo a Antropología con1 outras ciencias hu
manas, provocou, nos anos 60, algumas rea<;oes de estranheza, con
forme já foi mencionado. Esse ponto de vista insatisfeito identificava 
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suas realiza<;oes como urna Antropología f eita com Socio logia ou urna 
Sociología com etiqueta de Antropologia. Nada mais parecido com o 
perfil de Roberto Cardoso de Oliveira: graduado em Filosofia, preo
cupado coma Epistemología das Ciencias Sociais, tendo passado um 
ano como o único estudante do sociólogo Florestan Femandes e, pos
teriormente, etnólogo do SPI com Darcy Ribeiro e Eduardo Galvao. 
Enfim, doutor em Sociologia, depois de se ter instituído antropólogo, 
porque como tal trabalhou e, com muitos matizes, instituiu aAntropo
logia onde a ministrou. Urna Antropologia brasileira, abrigando mui
tas influencias e que hoje se mostra ainda mais diversificada, com ín
dios, mas bastante envolvida com temas e aspectos da sociedade com
plexa, como acontece comas antropologías de universidades estran
geiras da atualidade. 

A respeito desse estranhamento que sobre a Antropología e sobre 
os antropólogos, ainda hoje, costuma se manifestar, o que parece ser 
bastante singular é que os de f ora estranham, mas os de dentro se 
reconhecem muito bem como antropólogos em qualquer parte. Nin
guém jamais deixou de reconhecer Max Glukmann, como antropólo
go porque estudou Direito antes de se tomar antropólogo, nem Clau
de Lévi-Strauss porque tinha f orma<;ao em Filosofia. 

A postura de Roberto Cardoso de Oliveira em rela<;ao aos índios 
brasileiros está registrada em inúmeras passagens de seus livros e 
artigos, especialmente quando analisa a política indigenista, a atua<;ao 
de postos do SPI e vários tipos de mentalidade que expressam repre
senta<;oes elaboradas na sociedade nacional a respeito dos índios. 
Distanciadas de suas realidades sociais e sem considerar ''o índio de 
carne e osso" - para usar urna das eloqüentes metáforas do profes
sor -, essas representa<;oes só contribuem para difundir descaso, 
preconceitos e ignorancia sobre os primitivos habitantes de nosso país. 
Como indigenista que foi - como etnólogo do SPI - nunca se omi
tiu de um posicionamento intransigente na def esa dos direitos e da 
prote<;ao a eles devida pelo Estado. Sua visao do problema indígena 
incorpora, com apre<;o e sem qualquer demagogia, urna moral irre-
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tocável, da mesma estirpe com que trata na atualidade questoes epis
temológicas e metodológicas relativas a prática da antropologia como 
ciencia. 15 A sociología do Brasil indígena, reúne alguns dos ensaios 
sobre indigenismo e sua leitura indica a presen\a de urna Antropolo
gia aplicada, sobretudo em rela\ao a política estatal voltada para os 
índios, que, em grande maioria, resulta das pesquisas sobre rela\6es 
interétnicas. 

Na década de 70, dedicou-se ao estudo da identidade étnica, tema 
sobre o qual publicou vários artigos, alguns dos quais estao reunidos 
em Jdentidade, etnia estrutura social.16 Desde a pesquisa sobre a 
assimila\ao dos Terena, realizada na segunda metade dos anos 50, 
Roberto chamava a aten\ao para o fato de que, apesar desses índios 
estarem em avan\ado processo de integra\ªº na sociedade nacional, 
nao perdiam a identidade grupal indígena, situa\ao que se repetía com 
os Tükúna e com outros grupos estudados por diversos pesquisado
res. A recorrencia desse fato levou-o a debru~ar-se sobre a "identi
dade étnica", que, por ganhar destaque em seus escritos, quase se 
insinua como temática independente. Ainda na década de 70, mais 
dois artigos sobre identidade foram escritos e posteriormente publi
cados em Enigmas e solu9oes: exercícios de etnología e de críti
ca.17 Em fun~ao da relevancia concedida ao problema da identidade 
em seus escritos, tive dúvidas em considerá-la ou nao como temática 
que merecesse trato especial, distinto do espa~o concedido ao con
junto de assuntos reunidos no eixo das rela~oes interétnicas. No en-

15 Roberto Cardoso de Oliveira, "A~¡io indigenista, eticidade e diálogo in
terétnico", Estudos Avanfados, Vol. XIV, n. 40, Sao Paulo, USP, 2000, 
pp. 213-230. 

16 Roberto Cardoso de Oliveira, Identidade, etnia e estrutura social, Sao 
Paulo, Livraria Pioneira Editora, 1976. 

1 7 Roberto Cardoso de Oliveira, Enigmas e solufoes: Exercícios de etno
logía e de crítica, Río de Janeiro. Tempo Brasileiro, 1983. 
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tanto, como a identidade é um tema que desfruta de intimidarle com 
seus estudos sobre fric~o interétnica, pareceu-me pertinente manté
la no conjunto de assuntos reunidos no itinerário das rela~oes inte
rétnicas. 

A identidade indígena tornou-se tema estratégico para a compre
ensao da complexidade da situa~ao do índio em face do contato, pelo 
fato desse ator participar de vários contextos ideológicos: da tribo e 
daquele em que ocorria a conjun~ao do sistema tribal com o nacio
·nal, formando um sistema que, na visao do autor, constituía o conjun
to privilegiado no trato das rela~oes interétnicas, pois nele residiam 
os antagonismos de classe e de etnia presentes nas regioes interiora
nas estudadas. Essas instancias envolviam: a "identidade étnica", no 
plano ideológico; o "grupo étnico", no plano da organiza~ao; a "arti
cula~ao étnica", no plano das rela~oes interétnicas a serem estuda
das. Tal diferencia~ao, contudo, pode levar a incompreensoes sobre 
o enfoque predominante nos estudos de identidade, urna vez que o 
autor nao estava limitado a nenhuma visao fonnal ou sistemica da iden
tidade étnica, nem mesmo essa visao estava presente nas rela~oes in
terétnicas. Ao contrário, sua disposi~ao era captar, através das repre
senta~oes dos atores - índios e brancos -, as ideologias étnicas 
que classificavam as diferencia~oes de si e do outro e que assim lhes 
pennitia mútua identifica~ao. Pode-se assim dizer que a identidade 
introduz em seus estudos de rela~oes interétnicas urna nova dimen
sao: a ideologia. Segundo Roberto - e diferentemente dos psicólo
gos - , a identidade se configura f enomeno social, como preceituava 
a melhor tradi~ao clássica legada por Durkheim e Mauss. 

Depois dos anos 70, o tema da identidade é retomado em "Identi
dade catala e ideologia étnica". 19 Fruto de trabalho de campo realiza-

19 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "Identidade catala e ideología étnica", 
Mana. Estudos de Antropología Social, Vol. 1, n. 1, Rio de Janeiro, 
PPGAS-UFRJ, 1995, pp. 9-47. 
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do na Espanha, a etnia catala abriga os aspectos essenciais da no<_;ao 
de identidade desenvolvida nas pesquisas anteriormente realizadas, 
em que o autor estudara a identidade indígena brasileira, introduzin
do valiosa perspectiva comparativa em seus estudos sobre o assunto. 

Urna observa<_;ao se faz necessária: dos trabalhos publicados por 
Roberto Cardoso de Oliveira, apenas os livros estao sendo destaca
dos oeste ensaio. Seus artigos sao referidos na medida em que articu
lem ou esclare<;am o foco principal do comentário sobre o tema em 
apre<;o. Na apresenta<;ao do capítulo, procuro seguir tres eixos temá
ticos, ou itinerários, sugeridos em sua obra: 

a. Relafoes interétnicas 

Nessa temática insere-se a fric<;ao interétnica, o colonialismo in
terno, o campesinato ~ndígena e a identidade étnica, temas já focaliza
dos até aquí. Integram este eixo os seguintes livros: O processo de 
assimilafiio dos Terena ( 1960); O índio e o mundo dos brancos 
(1964); Urbaniz(lfao e tribalismo: A integr(lfao dos Terena numa 
sociedade de classes ( 1968); A Sociología do Brasil indígena 
(1972); Jdentidade, etnia e estrutura social (1976); A crise do 
indigenismo ( 1988). 

b. Epistemología e Antropología 

A reflexao epistemológica presente na fenomenología de trabalho 
expressa na obra de Roberto Cardoso de Oliveira é incentivada de 
muitas maneiras. Seja quanto a identifica<_;ao e a constru<;ao de obje
tos, seja quanto a elabora<;ao de no<;oes de caráter teórico utilizadas 
em seus estudos. Essa reflexao permanece como sentinela em seu 
trabalho até mesmo nas constru<;oes das representa<;oes dos atores 
presentes no trabalho de campo. No entanto, o que caracteriza o eixo 
em apre<;o sao reflexoes sobre as epistemes constitutivas da Ciencia 
Antropológica, destacadas como tentativa de "organizar" a Antropo
logía brasileira e de situá-la frente a tradi<;oes que figuram no desen
volvimento dessa ciencia, cujas origens estao principalmente no pen
samento europeu e norte-americano. Nesse eixo,, sua forma<;ao filo-
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sófica, ao mesmo tempo em que se expande para outros saberes, nao 
abandona o compromisso com a Antropología sempre declarada por 
ele como "a minha disciplina". 

Na tentativa de explicitar a razoabilidade da tradi<_;ao - e diga-se 
também da história - da Ciencia Antropológica e de nela situar a 
Antropología brasileira, Roberto persegue caminhos trilhados por dis
ciplinas como Filosofia da Ciencia, Sociología do Conhecimento, e, sem 
deixar de inovar, introduz questoes que bem poderiam instituir urna 
"Antropología do Conhecimento Antropológico" e/ou urna "Episte
mología Histórica da Antropología". Integram esse eixo vários artigos 
e livros, mas um livro reúne suas principais idéias acerca da vertente 
em questao: Sobre o pensamento antropológico (1988) . Outras pu
blica<;oes dedicadas a Epistemología da Antropología sao: Marce/ 
Mauss (1979); A Antropología de Rivers (1991) ; Raziio e afetivi
dade (1991) ; Estilos de antropología (1995) , coletanea em co-au
toria coro G. R. Ruben; O trabalho do antropólogo (1999) , primeira 
e segunda partes. 

Retomando este eixo, Roberto Cardoso de Oliveira reencontra-se 
abertatnente coma Filosofía em 1985, quando se vincula ao doutora
do em Ciencias Sociais, na Unicamp, e cria urna das áreas temáticas 
do curso: "Itinerários Intelectuais e Etnografia do Saber". Ele se en
volve com doutorandos que se interessam em fazer explora<;oes em 
tomo de questoes epistemológicas da Antropología. Da mesma f or
ma, sua vincula<;ao ao Centro de Lógica, Epistemología e História da 
Ciencia - CLE, da mesma universidade, propicia o retomo a sua for
ma<;ao filosófica, resgatando urna certa descontinuidade velada em 
outras vertentes de sua obra. Voltado para questoes como caracteri
za<;ao da Antropología em novas na<;oes, das antropologías "peri
féricas" e da diversidade de estilos19 - urna estilística na Antro-

19 Roberto Cardoso de Oliveira, "Antropologias periféricas versus antro
pologías centrais'\ in O trabalho do antropólogo, 2. ed. , Brasilia/Sao 
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pologia! - , produz alguns trabalhos dedicados a esses assuntos. Se
gundo ele, o estilo na Antropologia tende a estar relacionado com a 
etnicidade quando esta se toma fortemente presente na sociedade em 
que a cultura científica é produzida, como é o caso da Antropologia 
catala, por ele estudada. 20 

Valen do-se de Thomas Kuhn, 21 define urna "matriz disciplinar" na 
ciencia antropológica que pode abrigar diferentes antropologias. Essa 
matriz seria: 

[ ... ] constituí da por um conjunto de paradigmas articulados num cam
po de tensao epistemica de maneira que nenhum dos paradigmas 
consiga superar ou anular o outro [ ... ] . Diria que na antropologia 
[ ... ] essa matriz disciplinar nao chega a alterar sua estrutura em quais
quer das latitudes em que se atualiza. 22 

Ainda segundo Roberto, a matriz disciplinar seria constituída ao 
menos pelos seguintes paradigmas principais: 

a. o estruturalista lévi-straussiano 

b. o estrutural funcionalista de inspirt19iio britanica 
c. o culturalista norte-americano e 
d o interpretativista geertziano. 

Paulo, Paralelo 15/Editora Unesp, 2000, pp. 107-133; Roberto Cardo
so de OUveira, "Notas sobre urna estilística da antropología", in Rober
to Cardo so de Oliveira e Guillermo Rubio ( orgs.), Estilos de antropo
logía, Campinas, Editora Unicamp, 1995, pp. 177-190. 

2 O Cf. Roberto Cardoso de OUveira, "A etnjcidade como fator de estilo", in 
O trabalho do antropólogo, op. cit. , pp. 135-156. 

21 Thomas Kuhn, The structure of the scientific revolutions, Chicago, 
University of Chicago Press, 1962. A estrutura das revolu~oes cientí
ficas, 5. ed., Sao Paulo, Perspectiva, 1998 [ 1962] . · 

22 Roberto Cardoso de Oliveira, O trabalho do antropólogo, op. cit. , p. 
113. 
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No caso da Antropologia brasileira, os paradigmas de sua consti
tui\:aO se formaram nos períodos que chama de "heróico" e "caris
mático", presentes nas tradi\:oes dos paradigmas iniciais da Etnow
gia Indígena (I) e da Antropowgia da Sociedade Nacional (11) e 
indicados, respectivamente, como primeira e segunda tradi\:6es. Am
bas estariam dispostas horizontalmente em um sistema de coordena
das cartesianas. Na dire\:aO horizontal estariam justapostas as no\6es 
de Cultura (A) e de Estrutura (B). Tem-se, entao, quatro domínios 
resultantes do cruzamento das variáveis indicadas, com os paradig
mas da matriz gerando outros paradiginas assim imaginados pelo autor: 

1/ A Etnología Indígena Culturalista/Cultura: representada nos es-
tudos indígenas realizados por Curt Nimuendaju, Herbert Baldus, 
Egon Schaden, Charles Wagley, Eduardo Galvao e Darcy Ribeiro, 
todos com trabalhos de 1939 a 1977. Nesse novo paradigma, a 
fase "heróica" tem Nimuendaju como representante típico, en
quanto na fase "carismática" figura Darcy Ribeiro, surgindo nes
se cruzamento um Culturalísmo Funcional. 

II/ A Antropología da Sociedade NacionaVCultura: indica a presen\a 
da mesma abordagem do cruzamento anterior (I/ A) empregada 
em objeto distinto, a sociedade nacional. Exemplificam este pa
radigma os trabalhos realizados, entre 1933 e 1964, por Gilber
to Freyre, Emilio Willems, Thales de Azevedo, René Ribeiro, Ed
son Cameiro, Manuel Diegues Jr., Charles Wagley (de Amazon 
Town) , Eduardo Galvao (de Santos e visagens) entre outros. 
Gilberto Freyre representarla o tipo "heróico" e Charles Wagley 
seria o "carismático" nesse cruzamento, cujo paradigma pode
rla ser chamado de Culturalismo Histórico. 

I/B Etnowgia Jndígena/Estrutura: esse cruzamento resulta em um 
paradigma que poderla chamar-se Antropología Funcional-Es
trntural, exemplificada claramente na obra de Florestan Feman
des, Roberto Cardoso de Oliveira e David Maybury-Lewis, com 
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trabalhos realizados do final dos anos 1940 a 1968. Essa fase 
encontra seu tipo "carismático" em Florestan Femandes. 

11/B Antropología da Sociedade Nacional/Estrutura: configura um 
cruzamento que resulta na associa~ao estreita entre a Antropo
logia e a Sociologia, abrigando a no~ao de estrutura vinculada 
aos estudos de comunidade tal como se encontra nos trabalhos 
de Donald Pierson, Emilio Williams, Gioconda Mussolini, Antonio 
Candido, Oracy Nogueira e outros, publicados entre 1948 e 1964. 
Esse paradigma recebeu acirrada crítica no início dos anos 60, 
sendo quase alijado desde entao. Mas, no período em que esteve 
vigente, reuniu, sem distin~oes, antropólogos e sociólogos e, ainda 
hoje, conta com raros afiliados. 

Seguindo essa argumenta~ao em tomo de u1na possível "organi
za~ao" da Antropología brasileira, Roberto Cardoso de Oliveira con
sidera que, a partir dos anos 70, surge urna nova gera~ao de antropó
logos, oriunda dos programas de pós-gradua~ao (mestrado e douto
rado) , o que provoca considerável flexibilidade nos paradigmas aci
ma identificados. Ao mesmo tempo, a tensao gerada na matriz disci
plinar da ciencia antropológica dos centros europeus e norte-ameri
canos faz-se repercutir no Brasil e encontra rea~oes muito favorá
veis, tanto com rela~ao a diversifica~ao co1no no que diz respeito a 
qualidade dos trabalhos, o que se verifica com as expressivas mudan
~as nos conceitos de "cultura" e de "estrutura". Faz, entao, o autor de 
"O que é isso que chamamos de Antropologia brasileira?"23 conside
ra~oes sobre a situa~ao atual da matriz disciplinar da Antropologia 
contemporanea, mostrando a polissemia de que sao tomadas as con
cep~oes de "cultura" e de "estrutura" nos Estados Unidos e em paí
ses europeus, sugerindo a necessidade de mais estudos que permi-

23 Roberto Cardoso de Oliveira, Sobre o pensamento antropol6gico, op. 
cit. , pp. 109-128. 
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tatn identificar melhor, a partir da matriz disciplinar, as expressoes 
dela manifestadas na Antropología brasileira da atualidade. 

A visao particularmente interessante que Roberto agrega as ques
toes epistemológicas da Antropología na atualidade e a maneira com 
que analisa debates internos a um mesmo paradigma e entre distintos 
paradigmas vigentes na Antropología contemporanea estao reprodu
zidas nos anexos, em entrevista concedida por ele a Priscila Faulha
ber, em 1999. 24 

O conjunto de livros apresentados nesse eixo indica o interesse 
pela epistemologia histórica. Os paradigmas nao te1n apenas dimen
sao sincrónica, mas sao tratados diacronicamente. Nesse sentido, se
riara "tipos idealizados" de antropologías. De certo modo, na busca 
por conhecer a constitui~ao da ciencia antropológica nao se pode 
deixar de registrar a contribui~ao de seus estudos sobre autores da
tados: Mauss (Marce/ Mauss, 1979), Rivers (¡t Antropología de Ri
vers, 1991) e Lévy-Bruhl (Raziio e afetividade: O pensamento de 
Lucien Lévy-Bruhl, 1991) para a perspectiva da epistemología histó
rica que desejava empreender. 

Sem pretender desigualar a relevancia de cada um dos tres ensai
os, o tributo de Roberto Cardoso de Oliveira para com Mauss é maior 
e está destacado em vários de seus escritos. Embora o livro dedicado 
a esse importante clássico do pensamento sociológico frances tenha 
sido publicado em 1979, Roberto pretendia com ele homenagear 
Mauss em 1972, por ocasiao do centenário de seu nascimento. No 
entanto, compromissos institucionais ilnpediram a conclusao do tra
balho naquele ano e - perdida a oportunidade - o livro só foi edi
tado sete anos depois. 

24 Cf. Parte II , Priscila Faulhaber, '·Entrevista com Roberto Cardoso de 
Oliveira", Republica~ao de Anpocs-BIB, Revista Brasileira de Infor
ma~ao Bibliográfica em Ciéncias Sociais, n. 48, segundo semestre, 
1999, pp. 3-14. Para evitar repeti~oes foi suprimida uma breve apre
senta~ao do entrevistado, a quem todo este livro é dedicado. 
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A vertente epistemológica é solidária coma que será tratada a se
guir, referente a ética e a moral no contexto da Antropologia. Tanto 
assim que tive dúvidas quanto a inclusao de o trabalho do antropó
logo em urna ou outra vertente. A solu<;ao encontrada f oi fazer este 
livro constar de ambas, com as partes respectivas a cada vertente. 
Especialmente "O trabalho do antropólogo: olhar, ouvir e escrever", 
do primeiro capítulo do livro, expressa urna valiosa aprecia<;ao de 
momentos episternicos constitutivos do procedimento familiar ao an
tropólogo, que é pesquisar - olhar e ouvir - e escrever. A apre
senta<;ao de estilos de textos antropológicos enriquece o capítulo, que 
também sugere a presen<;a da ética discursiva. 

Para Roberto, o conhecimento produzido nao é resultado de um 
trabalho continuo entre pesquisar e escrever, embora algumas etno
grafias clássicas assim pare<;am. Resulta de diferentes momentos da 
subjetividade do pesquisador, pois o momento de escrever nao é ape
nas o ato de comunicar o resultado do trabalho de campo: envolve 
atitude crucial na constru<;ao do conhecimento, por ele chamada de 
"textualiza<;ao da cultura". Seria essa textualiza<;ao, o ato criativo por 
excelencia, urna vez que nao se faz a descoberta e depois se escreve. 
Considera entao que o conhecimento, enquanto meta que se busca 
atingir, tem lugar com o ato de escrever. Sobre esse ato diz: 

[ ... ] é no processo de reda\ao de um texto que o nosso pensamento 
caminha, encontrando solu\oes que difícilmente aparecerao antes da 
textualiza\ao dos dados provenientes da observa\ao sistemática. As
sim, seria um equívoco imaginar que, primeiro, chegamos a conclu
s6es relativas a esses mesmos dados, para, em seguida, podermos 
inscrever essas conclus6es no texto. Portanto, dissociando-se open
sar do escrever. Pelo menos minha experiencia indica que o ato de 
escrever e o de pensar sao de tal fonna solidários entre si que, juntos, 
formam praticamente uro mesmo ato cognitivo.25 

2 5 Roberto Cardoso de Oliveira, O trabalho do antropólogo, op. cit. , 
p. 32. 
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c. A ética discursiva no contexto da antropología 

A articula<;ao entre Epistemologia e Ética é manifestada quando 
Roberto Cardoso de Oliveira sugere que a discussao tensa entre dife
rentes paradigmas vigentes na Antropologia da atualidade ocorreria 
em urna comunidade de comunica<;ao formada por profissionais que, 
democraticamente, constroem regras e as aceitam no diálogo inter
subjetivo que entre si empreendem. Essa comunidade de comunica
<;ao, também admitida como comunidade de argumenta<;ao, segundo 
Roberto, tanto pode come<;ar numa sala de aula como pode estender
se a encontros intemacionais. A comunidade também poderia ter iní
cio no trabalho de campo - ou "encontro etnográfico", como é por 
ele chamado26 - com um diálogo interétnico entre o pesquisador e 
os atores do grupo estudado e ganhar dimensao universal. Em distin
tas esferas (da micro a macro) o diálogo argumentativo sobre a cons
titui<;ao da ciencia e da ética estao presentes. No itinerário que trata 
da ética discursiva no contexto da antropologia, encontram-se os li
vros: Ensaios antropológicos sobre moral e ética ( 1996 ) em co
autoria com Luís R. Cardoso de Oliveira; O trabalho do antropólogo 
( 1999), terceira parte. 

Roberto Cardoso de Oliveira inspira-se em dois importantes auto
res da escola crítica -Jürgen Habermas e Karl Otto-Apel - para 
discutir a Antropologia como ciencia, focalizando as a<;oes teóricas e 
práticas inerentes ao métier do antropólogo. E o faz de maneira sen
sível, pois a Antropologia of erece condi\Oes muito favoráveis para urna 
possível demonstra<;ao do desempenho da ética discursiva sediada, 
sobretudo, na Filosofia apeliana. Do mesmo modo como procede com 
as incursoes na Epistemologia destacada no eixo anterior, Roberto 

2 6 Cf. Roberto Cardoso de Oliveira, "O saber e a ética", in Roberto Cardo
so de Oliveira e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, Ensaios antropoló
gicos sobre moral e ética, Río de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1996, pp. 
13-3 1. 
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leva consigo a Antropologia para dentro da Filosofia, co1no quem está 
revisitando sua forma\ao inicial, a gradua\ao obtida na USP. Essa in
cursao parece fechar um círculo em seus trabalhos, mas sem caráter 
temporal, urna vez que sua atividade produtiva permanece aberta, seja 
retomando antigos temas ou introduzindo novos. Parece significativo 
registrar que em seus escritos relativos a Ética e a Filosofia da Ciencia, 
em nenhum momento Roberto se define como filósofo. Afirma sua 
identidade com a Antropologia - "a minha disciplina", como acen
tua repetidas vezes - indicando o lugar onde se situam suas refle
xoes e sempre as considera de caráter exploratório. Sem dúvida, no 
terreno da Filosofia e mesmo em seu entorno, ninguém se arvora em 
apresentar proposi\oes experimentais, resguardando assitn a pró
pria constitui\ao da Filosofia, que é diferente da tradi\ao empírica, 
das Ciencias Naturais. No entanto, as Ciencias Humanas, que contam 
com distinta tradi\ao, podem oferecer aspectos, se nao completamente 
af etos a demonstra\ao de opera\oes praticadas pelo sujeito do saber, 
pelo menos mais favoráveis a aprecia\ao dessas opera\oes. 

A esse respeito, a crítica bachelardiana as filosofias generalistas e 
hegemonicas da ciencia, acerca do desprezo que endere\am as ex
periencias vividas por pesquisadores em regioes diferenciais da pro
du\ao científica, parece encontrar eco nas reflexoes de Roberto Car
doso de Oliveira sobre a Antropologia, ao resguardar as especificida
des do "fazer" essa ciencia. Isso é possível porque muito antes de 
Bachelard introduzir a perspectiva do discurso, como evidencia ma
nifestada ciencia do século XX e, no seu rastro, tenha Perelman ex
plorado o assunto em sua teoría da argumenta\ao, já havia Durkheim 
- nas páginas iniciais de Les formes élémentaires de la vie religieuse 
- legado as Ciencias Sociais sua teoria das representa\oes, com im-
pecáveis analogías entre diversas formas de manifesta\aO do pensa
mento, nele incluindo as ciencias. Esse ponto de vista admite que a 
descri\ao de processos cognitivos nada mais é do que representa
\Ües mentais a respeito do fazer urna ciencia particular, seja ela a Bi
ologia, a Física ou a Antropologia. Do mesmo modo, manifestar a ex-
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periencia subjetiva na constru\ao de um conhecimento - como faz 
RCO - é, a um só tempo, oferecer-se ao diálogo com outro sujeito e 
fornecer material descritivo para demonstra\ao da prática da ciencia 
e da maneira específica como ela se realiza. 

Os escritos de Roberto Cardoso de Oliveira sobre a ética na cien
cia antropológica indicam a possibilidade de examinar a "eticidade" 
por ele entendida como 

a expectativa de aceita\ao de nonnas instituídas intersubjetivamente, 
implicando o dever de cumpri-las pelas partes envolvidas no diálogo 
interétnico.27 

Entre os aspectos tratados na aproxima\ao do discurso ético com 
a Antropologia, alguns deles mereceriam aten\ao, mas nem todos fo
ram ainda suficientemente explorados, embora estejam sugeridos pelo 
autor. Por esse motivo, sao feitas apenas referencias breves com a 
inten\ao de ref or\ar a possibilidade da recente aproxima\ao empre
endida entre a Ética e a Antropologia. Em situa\ao de trabalho de cam
po, estando o pesquisador em contato com popula\oes de etnias es
pecíficas, a rela\ao entre pesquisador e pesquisado pode assumir urna 
modalidade específica de rela\ao interétnica carregada de diferen
\as, de tensoes e, até mesmo, de possíveis conflitos decorrentes do 
encontro de duas culturas distintas, que certamente os profissionais 
da Antropología estao preparados para enfrentar. O mais importante, 
no entanto, é destacar esse "encontro etnográfico" como a situa\ao 
em que, por parte do pesquisador, ocorrem os atos de "olhar" e de 
"ouvir" e que, com eles e além deles, pode ser experimentada a situa
\ªº de diálogo interpessoal, "cara a cara", como condü;ao essencial 
de o antropólogo obter material para sua pesquisa. Nessas circuns
tancias, a ética do diálogo pode desempenhar importante papel na 

2 7 Roberto Cardoso de Oliveira, "A~ao indigenista, eticidade e diálogo in
terétnico", Estudos Avanfados, Vol. 14, n. 40, Sao Paulo, Edusp, 2000, 
p. 220. 
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intera~ao observador-observado, seja quanto a autonomía étnica do 
grupo estudado, seja com respeito a integridade do material colhido. 
A propósito do assunto, diz Roberto: 

[ ... ] para o pesquisador enquanto tal, estritamente voltado para a cog
ni~ao dos valores rnorais de determinada etnia, qualquer que seja ela, 
ou desses mesmos valores inerentes a um dado sistema interétnico, o 
que prevalece na ótica desse pesquisador é a possibilidade de tomar 
os valores morais tangíveis a investiga~ao etnográfica. E para tomar a 
pro posta "habermasiana" da ética do discurso, [ ... ] melhor seria fa
larmos de u1n "quase-discurso" sempre que mencionarmos o produ
to de urna comunica~ao intercultural, seja a que ocorre entre o antro
pólogo e aqueles que ele pesquisa, seja aquela que ten1 lugar entre 
grupos étnicos ern contato. Todavía, gostaria de acentuar que inde
pendentemente da posi~ao teórica adotada pelo antropólogo em sua 
investiga~ao da esfera da rnoralidade em tal ou qual etnia, ou em tal 
ou qual sistema interétnico, essa esfera deve merecer urna aten~ao 
que nao tem recebido regularmente em nossas etnografias e, nem 
mesmo, em nossos ensaios indigenistas.28 

Mas é em situac;oes menos pacíficas que o autor explicita a aproxi
ma~ao das duas disciplinas: a Ética e a Antropología. Os problemas da 
política indigenista29 podem ser tomados como situa~oes exemplares 
na apreciac;ao da relevancia da Ética discursiva. Valendo-se das suas 
e de outras experiencias relacionadas com o indigenismo, Roberto 
introduz questoes a respeito das relac;oes entre povos originários e o 
Estado-Nac;ao, indagando sobre a possibilidade de haver negociac;ao 
consensual em comunidades interétnicas e interculturais. Tal possibi
lidade poderla ocorrer, segundo o autor, em fun~ao da idéia comple
mentar de que fronteiras entre campos semanticos diferentes apre
sentam porosidade, permitindo urna "fusao de horizontes", confor
me expressao de Gadamer. Essa proposic;ao ton1a-se ponto de partí-

28 Roberto Cardoso de Oliveira e Luís Roberto Cardoso de Oliveira En-' 
saios antropológicos sobre moral e ética, op. cit. , p. 69. 

29 Idem, pp. 33-49. 
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da para o autor tratar a interlocuc;ao entre membros de domínios cul
turais assimétricos - como entre índios e nao-índios - , em que 
seria possível construir "pontes" de entenditnento, desde que as par
tes sigam regras previamente estabelecidas entre si, e que essas este
jam vinculadas aos distintos campos semanticos em interac;ao. Na au
sencia de tal concepc;ao, a formulac;ao de urna política indigenista, no 
sentido de política pública, nao teria como fundamentar eticamente as 
rela~oes entre o Estado-Nac;ao e os povos originários, como quase 
sempre acontece. Ao contrário, a adoc;ao da referida concepc;ao as
seguraria nao apenas que a rela~ao entre essas partes seriam demo
cráticas, mas que, sobretudo, seriam éticas. 

Na instancia em que esse Estado é o interlocutor, Roberto discute 
questoes que envolvem aspectos interessantes e que merecem apre
ciac;ao. Um deles refere-se a programas de mudanc;a, ou ac;oes de
senvolvimentistas, levadas a ef eito pelo Estado em áreas indígenas, 
retomando neste ponto Rodolf o Stavenhagen, 30 agora sinalizando para 
o "etnodesenvolvimento" como assunto descartado nas perspectivas 
desenvolvimentistas. Sob esse enfoque, a ausencia de conteúdo ético 
acirra a oposic;ao entre as partes interlocutoras, pois os interesses 
relativos a sobrevivencia da etnia dominada ficam ausentes no plane
jamento concebido pelo poder estatal. Urna análise das rela~oes da 
Funai - brac;o do Estado encarregado de conceder tratamento aos 
assuntos indigenistas - com os índios, as quais Roberto agrega a 
ética do discurso, pode ser encontrada na primeira parte de seu livro 
Ensaios antropológicos sobre Moral e Ética. 

Outro aspecto destacado na aproximac;ao entre a Ética discursiva 
e a Ciencia é registrado quando Roberto Cardoso de Oliveira aprecia 
o diálogo entre cientistas em comunidades de argumentac;ao. Nesse 
diálogo, a Ética discursiva permite, entre outras vantagens, a busca de 

30 Roberto Cardoso de Oliveira e Luís Roberto Cardoso de OUveira En-
' 

saíos antropológicos sobre moral e ética, op. cit. , pp. 36-48. 
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consensos construídos intersubjetivamente, que, a despeito de varia
~oes paradigmáticas, reafirmam a vigencia da matriz disciplinar, até 
mesmo enriquecendo-a com observa~oes que podem favorecer sua 
atualiza\:ªº· Docu1nentado na entrevista anexa - concedida por Ro
berto a Priscila Faulhaber - esse ponto de vista nao exclui a voca~ao 
dos antropólogos para o envolvimento com assuntos relativos a auto
nomia e a autodetermina~ao de etnias específicas dentro da esfera 
global, que boje absorve de maneira acesa debates sobre o multicul
turalismo e, com disposi\:ªº aberta e democrática, aceita a livre con
vivencia de etnias distintas. Segundo Roberto, a Antropología, benefi
ciada pela Ética discursiva, poderla encaminhar e consagrar os re
sultados positivos desse debate de teor universalista. A esse respeito, 
diz ele: 

Penso que a maior contribui~ao da ética discursiva para urna refor
mula~ao do problema da moralidade no ambito de nossa disciplina 
seja considerá-lo nao mais a partir das questoes axiológicas tradicio
nalmente discutidas - quando se instala de forma irreversível na 
antropología nao necessariamente o relativismo, enquanto ideología 
(portanto com certa <lose de perversidade ... ) mas a saudável idéia 
relativista de que os valores só podem ser compreendidos no interior 
de culturas concretas - [ ... ] . Isso significa - como pretendo mos
trar - que a no~ao de cultura nao é suficiente para permitir sequer 
urna correta coloca~ao do problema da moralidade; e que, ªº contrá
rio, essa no~ao tem sido responsável por ton1ar o problema até certo 
ponto opaco aos olhos do antropólogo. E, nesse sentido, a primeira 
distin~ao a ser feita será entre cultura, tomada aquí como costume, e 
norma. O que significa dizer que aquilo q'll'1 já está na tradifáo ou 
no costume náo pode ser tomado necessariamente como sendo 
normativo. Isso me parece ser o ponto crucial.31 

Os tres itinerários percorridos na obra de Roberto Cardoso de 
Oliveira - rela\:oes interétnicas, Epistemología e Antropología e, por 

31 Roberto Cardoso de Oliveira e Luís Roberto Cardoso de Oliveira, En
saios antropológicos sobre moral e ética, op. cit. , pp. 57-58. 
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fun, Ética discursiva no contexto da Antropología- representam ape
nas um dos recortes possíveis para a leitura de sua obra. Para efeitos 
de organiza\:ªº <leste capítulo, foram adotadas essas tres vertentes, 
cada urna identificada com urna temática que percorria seus escritos 
entre 1955 e 2000. Em muitas ocasioes, a sensa~ao de que tais ver
tentes se entrecruzavam, mas nem por isso perdiam a relativa inde
pendencia, permitindo que fossem a seguir reencontradas. Outros 
leitores poderao relevar temáticas nao privilegiadas neste ensaio e se 
dedicar ao aprofundarnento de assuntos que nao receberam a devida 
considera~ao. Este trabalho nao pretendeu empreender urna análise 
da obra do referido prof essor, mas destacar a importancia dos temas 
por ele tratados na forma~o de antropólogos brasileiros. 

Urna particularidade <leste capítulo é nao tratar de urna obra con
cluída, urna vez que seu autor lhe concede profícua continuidade, 
permitindo admitir que ela ainda venha abrigar questoes nao explíci
tas neste texto. A possibilidade de que outras temáticas sejam introdu
zidas também <leve ser levada em conta, pois sua disposi~ao para ex
plorar novos terrenos é francamente favorável. 

Atualmente, as reflexoes do professor Roberto Cardoso de Olivei
ra estao voltadas para questoes da intersubjetividade no contexto do 
diálogo argumentativo na e da Ciencia Antropológica. Essa intersub
jetividade é trunbém mola propulsora da continuidade de seu próprio 
trabalho, em grande parte comprometido com a análise de aspectos 
contemporaneos da produ~ao dessa ciencia no Brasil e no exterior. 
O diálogo intersubjetivo tem para ele um outro significado especial: 
conforma o perfil do scholar, a meta a ser atingida por todos aqueles 
que se dedicam ao exercício da Antropología, especialmente quando 
estao envolvidos no ensino universitário. 
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A INSTITUCIONAIJZA(iO 
DA ANTROPOLOGIA COMO PROJETO 

desempenho do professor Roberto Cardoso de Oliveira 
na institucionaliza\ao de programas de pós-gradua\ao e 

... ~ de pesquisa em Antropología é muito mais um projeto exis
tencial do que dever profissional. A meu ver, seu projeto se aproxima 
da concep\ao sartriana, embora ele jamais tenha manifestado essa 
inten\ao deliberada. Invoco Jean-Paul Sartre porque a participa\ao 
devotada a tarefa de formar profissionais da Antropología assemelha
se ao projeto existencial concebido pelo filósofo frances, sendo esse 
o seu modo de ser e de viver. Nao é apenas sujeito do projeto existen
cial, mas sujeito histórico no processo institucional da Antropología, 
que come\OU no Museu do Índio, em 1955, passou pelo Centro Bra
sileiro de Pesquisas Educacionais - CBPE, pelo Museu Nacional, pelo 
Instituto de Ciencias Sociais - ICS/UFRJ e pelo Centro Latino-Ameri
cano de Pesquisa em Ciencias Sociais-Clapcs, pelo Instituto de Cien
cias Humanas da UnB e pelo Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas 
da Unicamp. Em todas essas institui\oes, sua presen\a foi motivada 
por interesses em programas de ensino, de pesquisa, ou de an1bos. 
Nao é sem razao que o chamam "Semeador de Programas". 

De sua passagem pelo SPI, já ternos a noticia de que lecionou -
1955 e 1956 - em dois cursos de aperfei\oamento no Museu do 
Índio e em mais dois outros cursos similares no Centro Brasileiro de 
Pesquisas Educacionais-1957 e 1958-, todos patrocinados pela 
Capes. Em fun\ao desses cursos, alguns antropólogos iniciaram a pro-
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fissao, embora nem todos dessem continuidade a carreira. No Rio de 
janeiro dessa época, ser antropólogo era diletantismo de pessoas 
abastadas ou algo assemelhado a "biscateiro", pois nao havia, ressal
vadas excec;oes raríssimas, oferta de trabalho contínuo para o oficio. 

Na década de 50, o CBPE era urna excec;ao, pois além de preten
der fonnar pesquisadores sociais, contava com urna dezena de pro
jetos em andamento, coordenados por cientistas sociais estrangeiros 
enviados pela Unesco - que apoiava a criac;ao desse centro -, por 
alguns cientistas sociais de Sao Paulo e poucos do Rio de Janeiro. 1 

Ainda no rastro de um apoio financeiro anterior, concedido pela Unesco 
em 1951 para pesquisa sobre rac;as no Brasil,2 o CBPE, ao mesmo 
tempo em que enfrentava um longo processo burocrático de criac;ao, 
empreendia a formac;ao de novos pesquisadores sociais, comos dois 
cursos mencionados, que tiveram a participac;ao de Roberto Cardoso 
de Oliveira. Essas primeiras atividades docentes, embora tenham tra
zido valiosa experiencia, o mantinham no circuito de Darcy Ribeiro, 
cujos projetos existenciais eram bem mais amplos e nunca se con
centraram na reproduc;ao de competencias especializadas nas Cien
cias Sociais. 

1 Para urna breve descri<;ao das atividades do CBPE e de outras institui
<;oes de pesquisa social no Rio de Janeiro, entre os anos 50 e 60, cf. 
Maria Stella de Amorim, "Costa Pinto e a missao sociológica", in M. C. 
Maio e G. Villas Boas, Jdeais de modernidade e sociología no Brasil, 
Porto Alegre, Editora da UFRGS, 1999, pp. 23-38. 

2 O Projeto Unesco merece registro porque reuniu dentistas sociais de 
vários estados do Brasil e contribuiu para imprimir um padrao de tra
balho profissional as Ciencias Sociais brasileiras. Os dois primeiros es
tudos sobre negros mencionados na nota 4 da página 43, de Costa Pin
to e de Florestan Femandes, resultararn desse projeto. Urn estudo apro
fundado do assunto está ern Marcos Chor Maio, "A história do Projeto 
Unesco: Estudo de rela<;oes raciais e Ciencias Sociais no Brasil", Río de 
Janeiro, Iuperj, 1997, tese de doutoramento em Ciencia Política, mi
meo. 
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A fase que de fato marca o estabelecimento da posic;ao de Robe110 
.como grande incentivador da formac;ao de antropólogos comec;a com 
o seu ingresso na Divisao de Antropología do Museu Nacional, em 
1958, quando inicia realmente seu trabalho docente na pós-gradua
c;ao, coma instituic;ao dos tres primeiros cursos de especializac;ao em 
Antropología Social, de 1960 a 1962. 

O desenvolvimento de alguns projetos de pesquisa na Divisao de 
Antropologia no início dos anos 60, juntamente com os cursos de es
pecializac;ao ali ministrados, contribuíram para a criac;ao de um am
biente muito favorável para abrigar o futuro Prograina de Pós-Gra
duac;ao em Antropología Social - PPGAS. Pela importancia, vale men
cionar os projetos "Estudo de áreas de fricc;ao interétnica no Brasil" 
sob a coordenac;ao de Roberto Cardoso de Oliveira, 3 e o "Harvard 
Central Brazil research project", sob a coordenac;ao de David Maybury
Lewis, que contava com a participa~ao de seus estudantes de Har
vard. Enquanto no primeiro projeto estavam engajados ex-alunos dos 
cursos de especializac;ao, alguns <lestes - como Roberto Da Matta e 
julio Cézar Melatti- passaram também a integrar o projeto dirigido 
por Maybury-Lewis. Os dois estudos deram frutos importantes, ren
dendo cerca de dez livros de autoria dos seus integrantes, muitos de
les pesquisadores estrangeiros abrigados na Divisao de Antropología 
e cuja presen~a contribuía para ajudar a consolidar um padrao de 
trabalho academico que depois prosperou no PPGAS. 

Mas como surgiu a idéia de fazer o PPGAS? Em 1966, Maybury
Lewis realizou em Cambridge, nos Estados Unidos, u1n seminário so
bre os primeiros resultados do "Harvard Central Brazil researcb 
project", do qual participaram os estudantes americanos, os brasilei
ros e Roberto Cardoso de Oliveira. Nessa ocasiao, Roberto Cardoso 

3 Roberto Cardoso de Oliveira, "Problema5 e hipóteses relativos a fric<;ao 
interétnica: Sugestoes para urna metodología", América Indígena, Vol. 
XXVIII, n. 2, abr 1968, pp. 340-387. 
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de Oliveira e Maybury-Lewis conversaram sobre a possibilidade de 
realizarem um projeto no Brasil que abrigasse os interesses de am
bos. Roberto assumiu a elabora~o do projeto, que veio a chamar-se 
"Estudo comparativo do desenvolvimento regional", envolvendo duas 
regioes, o Nordeste e o Centro-Oeste brasileiros. Desde a conversa 
inicial, alguns pontos ficaram acertados. O projeto deveria acolher as 
inten\'.oes de Maybury-Lewis de estudar as elites e o parentesco na 
regiao nordestina e a co-dire\'.ao do mesmo seria compartida entre 
os dois, ficando Cardoso de Oliveira com a regiao Centro-Oeste e 
Maybury-Lewis como Nordeste. Roberto, entao diretor da Divisao de 
Antropología do Museu Nacional, fez a oferta de abrigar completa
mente o projeto, dando-lhe finalidades muito mais amplas. Sua inten
~ao era tomá-lo um espa\'.o aberto para várias outras pesquisas nas 
regioes Nordeste e Brasil Central e destiná-lo ao treinamento avan\'.a
do de pesquisadores em Antropologia Social, dentro de um programa 
de pós-gradua\'.ªº stricto sensu. Aliando o ensino a pesquisa - es
tilo mareante de suas realiza\'.oes - o projeto foi apresentado e acei
to com entusiasmo pela Ford Foundation. Designado consultor do pro
jeto pela Funda\'.ao, Maybury-Lewis teve condi\'.oes de permanecer no 
Brasil entre 1968 e 1969, licenciado do Departamento de Antropolo
gia da Universidade de Harvard, para onde retornou e permanece até 
hoje. 

Diferentemente dos pesquisadores estrangeiros, que por tradi\'.ªº 
buscavam apoio para seu trabalho no Museu Nacional, David Maybury
Le\vis incorporou-se ao projeto destinado a instala\'.ao de um progra
ma para forma\'.ªº avan~ada de antropólogos na Divisao de Antropo
logia. Nao só coordenou pesquisas discentes na regiao Nordeste -
muitas delas depois transformadas em disserta\'.oes -, mas empres
tando valiosa colabora\'.ªº a cria\'.ao e implanta\'.ªº do PPGAS. David e 
Castro Faria - este, antigo antropólogo do Museu Nacional - foram 
grandes aliados de Roberto Cardoso de Oliveira no processo que an
tecedeu a cria\'.ao do PPGAS, inaugurado em agosto de 1968, quando 
recebeu a primeira turma de mestrandos. 
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De 1968 a 1971, Roberto dirigiu o PPGAS, urna realiza\'.ªº que, 
embora tenha contado com colabora\'.oes valiosas, é, antes de tudo, 
fruto de seu espírito empreendedor, urna continua\'.ªº bem-sucedida 
de suas experiencias anteriores, em que associava ensillo e pesquisa. 
Na primeira turma do mestrado, foram selecionados 13 alunos e, nas 
turmas subseqüentes, o número aumentou consideravelmente, pois 
muito cedo o PPGAS conquistou a preferencia dos candidatos a for
ma\'.ªº pós-graduada em Antropología. E, até hoje, as sucessivas sele
\'.Oes para o ingresso de estudantes contam com acirrada concorren
cia para as vagas disponíveis. 

Mesmo sendo um programa novo, o PPGAS logo se internaciona
lizou, contando com vários professores de universidades estrangei
ras. Além da presen\'.a de David Maybury-Lewis, lecionaram nos pri
meiros anos da pós-gradua\'.ªº Richard Adams, da Universidade do 
Texas; Shelton Davis, da Universidade de Harvard; Henry Selby, da 
Universidade do Texas; Guillermo Bonfil Batalla, do Instituto Nacional 
de Antropologia e História do México; Jorge Graciarena, da Universi
dade de Buenos Aires; Sidney Greenfield, da Universidade de Wisconsin; 
Anthony Leeds, da Universidade do Texas. Todos foram contratados 
com recursos do convenio PPGAS-Ford Foundation, a exce\'.ªº dos 
dois últimos, que lecionaram como bolsistas da Fulbright Comission. 
Cabe registrar ainda a presen\'.a de Neuma Aguiar - que depois tor
nou-se professora do Iuperj - e de Roger Walker - doutor pela 
Universidade de Harvard -, ambos contratados com verba da Ford. 

Incorporando desde a origem urna tradi~ao de pesquisa institu
cionalizada, o que é raro em cursos de pós-gradua\'.ao em Ciencias 
Sociais, as atividades iniciais do PPGAS tinham como base um único 
projeto, o "Estudo comparativo do desenvolvimento regional: Nordeste
Brasil Central", que abrigava considerável variedade de assuntos: re
la\'.oes entre índios e brancos, campesinato, frentes de expansao, eli
tes, burocracias, entre outros. Com o passar dos anos, urna expressi
va diversifica~ao de temas passou a caracterizar a pesquisa no PPGAS. 

De 1970 a 1973, as disciplinas do PPGAS foram ministradas na 
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sede do Centro Latino-Americano de Pesquisas em Ciencias Sociais -
Clapcs, levado por Roberto Cardoso de Oliveira, que mantinha rela
~6es com essa institui~ao desde os anos 50. Essa liga~ao tomou-se 
mais estreita em meados dos anos 60, depois que o professor Manuel 
Diegues Júruor assumiu a dire~ao do Centro e patrocinou o já citado 
projeto de Roberto - "Estudo das áreas de fric~ao interétruca no 
Brasil" - com recursos da Unesco. 

Evidentemente, o PPGAS quebrava antigas rotinas do Museu Na
cional, consolidadas e1n seu cotidiano tranqüilo, preocupado com suas 
cole~oes e com suas pesquisas naturalistas. Era a primeira experien
cia de forma~ao avan~ada regular ali ilnplantada, abrigando profis
sionais estrangeiros e com recursos independentes. O PPGAS come
~ou a acumular acervo próprio, iillciou urna biblioteca especializada 
em Antropología, em que as consultas eram extremamente ativas se 
comparadas com a tradicional e preciosa Biblioteca do Museu Nacio
nal entregue a zelosos funcionários. Ressentimentos surgiam com a 
duplica~ao do acervo e com outros aspectos nao-rotineiros no coti
diano da institui~ao . Todas essas questoes levaram a urna incompati
bilidade maior entre as dire~oes do Museu Nacional e do PPGAS, que, 
se nao fossem interrompidas, poderiam afetar o progra1na recém
criado. Foi nessa ocasiao que as aulas dos cursos de pós-gradua~ao 
em Antropología passaram a ser ministradas na sede no Clapcs, etn 
Botafogo, na Rua Dona Mariana, antiga residencia do jurista Santiago 
Dantas. A presen~a do PPGAS ali poderia revigorar o Centro, que já 
combatido desde 1964, desmoronou depois do retorno do PPGAS para 
o Museu Nacional, em 1973. 

Durante o período em que esteve no Clapcs, o PPGAS nao se des
ligara institucionalmente do Museu Nacional. O retomo das atividades 
do PPGAS para a UFRJ, institui~ao onde fora criado, era um imperati
vo decorrente da própria política oficial para assegurar o continuo 
reconhecimento da atividade de pós-gradua~ao stricto sensu. 

A volta do PPGAS ao Museu Nacional marcou o período de sua 
definitiva consolida~ao, que teve início com a sucessao de Roberto Da 
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Matta por Roberto Cardoso de Oliveira na dire~ao do Programa. Até 
1973, o PPGAS contou com apoio da Ford Foundation, mas, a partir 
de entao, conforme estava previsto no convenio, o apoio dessa funda
~ao seria reduzido até se encerrar. Assim, o PPGAS teria de ser intei-
ramente absorvido pela UFRJ e beneficiar-se da política destinada a " 
financiar as pós-gradua~oes brasileiras, levada a efeito pelas agenci-
as governamentais de fomento, como a Capes, o CNPq e a Finep. Seu 
dilema era consolidar-se ou sucumbir. Mas, o melhor destino lhe fora 
reservado. A respeito desse processo de consolida~ao, Roberto Car-
doso de Oliveira faz os seguintes comentários: 

Julgo ser de justi~a reconhecer que o papel de Roberto Da Matta- a 
par da boaAntropologia que sempre ensinou - foi o de dar arranca
da para a consolida~ao do PPGAS [ ... ] .4 

O que mais me chamou a atens;ao como indicador da absoluta con
solida~ao do PPGAS foi a integr~ao de parte significativa de seus me
lhores graduados no seu corpo docente. É ocioso lembrar que um 
curso só se consolida quando produz profissionais competentes e 
excelentes teses e disserta~oes. O PPGAS atendeu arnplamente a esses 
dois requisitos e renovou-se, admitindo ern seus quadros alguns de 
seus mais competentes graduados - como Otávio Velho, Lygia Si
gaud, Gilberto Velho, Giralda Seyferth, José Sérgio Leite Lopes, Afra
nio García, Luiz Fernando Dias Duarte e Eduardo Viveiros de Castro. 
Mes1no a distancia, pude acompanhar o sucesso de todos ern suas 
carreiras de professores do PPGAS e de autores de valiosas contribui
~oes a Antropologia. Costurno apontar o PPGAS corno um exemplo de 
renova~ao, e em curto espa~o de tempo [ ... ] . 5 

O trecho citado acima destaca os ex-alunos absorvidos no staff 
docente, mas urna referencia a presen~a de professores nao gradua-

4 Roberto Cardoso de Oliveira, "Depoimento: Rememorando um Progra
ma", Antropología Social, Comunicac;oes do PPGAS, 2, Rio de Janeiro, 
Museu Nacional/UFRJ, 1992, p. 56. Essa comunicac;ao foi apresentada 
em 28 de junho de 1988, por ocasiao das comemorac;oes dos 20 anos 
do PPGAS/UFRJ. 

5 Idem, pp. 54-55. 
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dos pelo programa nesse processo de consolida\ªº merece registro: 
Luiz de Castro Faria, Francisca Izabel Vieira Keller, Neuma Aguiar, 
Moacir Gracindo Soares Palmeira e Yonne de Freitas Leite. Depois de 
consolidado, o esprit de corps criado durante os esfor\OS para asse
gurar continuidade ao PPGAS guiou seus profissionais na preserva
\ªº de elevados padroes de qualidade até o presente. A absor\ao de 
pesquisadores estrangeiros e brasileiros, em caráter temporário ou 
permanente, alguns deles também graduados no PPGAS, renovam as 
competencias desse programa de pós-gradua\ao e contribuem para 
que seja reconhecido como um dos melhores do país na f orma\ao 
avan\ada que ministra. 

Roberto Cardoso de Oliveiraingressou na UnB em 1972, com todo 
o apoio de Roque Laraia, entao diretor do Instituto de Ciencias Huma
nas da UnB, que, em 1969, havia criado a gradua\ao em Ciencias So
ciais. Roberto recebera do reitor, professor Amadeu Cury, o que se 
poderla chamar de "carta branca" para implantar um programa de 
pós-gradua\ao em Antropologia nos moldes do PPGAS do Museu Na
cional. No entanto, muitas diferen\as marcariam a nova experiencia. 
A principal estava na existencia de um curso de gradua\ao em Cien
cias Sociais que precisava consolidar-se, consumindo expressivo in
vestimento do corpo docente, de modo a of erecer demanda qualifica
da para o mestrado. 

Contando com antigos e novos colaboradores, Roberto Cardoso 
reuniu um grupo de apoio para o novo empreendimento, incluindo 
Roque de Barros Laraia, Júlio Cézar Melatti, Eurípedes Cunha Dias (já 
integrantes do quadro da UnB) , Alcida Rita Ramos, Kenneth Taylor, 
Klaas Woortmann, David Price, Peter Silverwoode Cope, Lia Machado 
e Martin Ibañez Novión. Os quatro primeiros tiveram passagem pela 
Divisao de Antropologia do Museu Nacional como alunos ou como 
pesquisadores. Klaas Woortmann foi aluno de um dos cursos em que 
Roberto lecionou no CBPE, era professor da Universidade Federal da 
Bahia e recém-doutorado em Antropologia pela Universidade de Har
vard. Os demais eram estrangeiros, urna clara tentativa de intemacio-

74 

Roberto Cardoso de Olíveira, um artífice da Antropologia 

nalizar e de diversificar a nova pós-gradua\ao, características que já 
haviam marcado a cria\ao do PPGAS/UFRJ. 

Eurípedes Cunha Días e Martin Ibañez Novión, que na época eram 
mestres pelo PPGAS-UFRJ, ficaram lecionando na gradua\ao. Todos 
os demais eram do u to res e f oram prof essores da pós-gradua\ao e da 
gradua\ao. Com forte apoio da Ford Foundation, o Programa de Bra
silia inicio u-se com a primeira turma do mestrado, em agosto de 1972. 
O primeiro a titular-se foi Carlos Rodrigues Brandao, que, depois do 
doutorado, tornou-se professor da pós-gradua\ao da Unicamp. Até 
boje, o Programa de Pós-Gradua\ao em Antropologia da UnB f onnou 
mais de 150 mestres e quase 50 doutores. 

Em relatório elaborado em 1993 sobre o Programa de Pós-gra
dua\ao em Antropologia da UtlB, Klaas Woortmann ~eferindo-se as 
origens desse programa diz: 

Creio que podemos nos pensar como urna linhagem ou, mais apro
priadamente, como um segmento de linhagem, partilhando urna ori
gem comum com o Programa de Pós-Gradua\ao em Antropologia do 
Museu Nacional. Dan,-y, ainda no período heróico do Museu do Índio, 
havia recrutado Roberto Cardoso, que o acompanhou ao CBPE. Mas, 
enquanto Darcy-Uirá, carismático e um tanto milenarista, saía em busca 
da Terra Sem Mal - após ter fundado a Universidade de Brasilia - , 
Roberto Cardoso prosseguiu no trabalho de formar antropólogos e 
criar institui\úes. 6 

Em 197 4, Roberto foi eleito chef e do Departamento de Ciencias 
Sociais da UnB, onde teve oportunidade de exercer administra\ªº 
academica em áreas distintas da Antropología, como a Sociologia -
já com o mestrado instalado - e a Ciencia Política. Dois anos depois, 
f oi eleito diretor do Instituto de Ciencias Humanas, cargo que ocupo u 

6 Klaas Woortmann, "Crónica (informativa, leve1nente crítica e um tanto 
apologética) de um programa de pós-gradua\ao: A antropología na 
UnB", Série Antropología, n. 148, Brasilia, Departamento de Antropo
logía, ICH-UnB, 1993, p. 5. 
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durante oito anos, em dois mandatos sucessivos. Além do apoio que 
concedeu as Ciencias Sociais integrantes do Instituto, em sua gestao 
foi criado, em 1981, o doutorado em Antropologia, o primeiro curso 
desse nível na área das ciencias humanas da UnB. 

Depois da consolidac;ao do Programa de Pós-Graduac;ao em An
tropologia, corn mestrado e doutorado, urna política de renovac;ao foi 
implantada, pois muitos estrangeiros que participaram da equipe ori
ginal nao n1ais estavam presentes. Assim, novos estrangeiros passa
ram pelo Progra1na como profes sores visitantes, inclusive David 
Maybury-Lewis. Mas a "linhagem" permaneceu co1n a contratac;ao de 
Mariza Peirano, Gustavo Ribeiro, Ellen Woort1nann e Stephen Baines 
- todos ex-alunos de RCO no rnestrado da UnB e, depois, doutores. 
Sem negar a linha de descendencia antropológica, mesmo nao tendo 
sido diretamente aluno de Roberto Cardoso de Oliveira, Luís Roberto 
Cardoso de Oliveira, mestre pelo PPGAS-UFRJ - depois do desliga
mento de seu pai - e doutor pela Universidade de Harvard, é um 
filho biológico que integra o Programa de Pós-Graduac;ao em Antro
pologia de Brasilia. 

O apelo para a figura da "linhagem" antropológica nao caracteri
za, entretanto, endogenia nessa pós-graduac;ao por quatro motivos 
principais: 

1. a despeito da descendencia trac;ada, a maioria dos profissionais 
que a integra obteve títulos de doutor no exterior ou em outras 
universidades brasileiras; 

2. esse programa, como o que lhe antecedeu (PPGAS/UFRJ) , abri
ga considerável abertura teórica e de áreas temáticas para espe
cializac;ao avanc;ada; 

3. a circulac;ao de docentes estrangeiros visitantes é extremamente 
ativa; 

4. a "linhagem" antropológica aqui referida, e que se origina em 
Roberto Cardoso de Oliveira, tem raízes em instituic;oes de norte 
a sul do Brasil - desde o Museu Emilio Goeldi, no Pará, até as 
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universidades f ederais do Paraná e de Santa Catarina - e, se a 
ela agregarmos Robe110 Da Matta, que iniciou seus estudos de 
Antropologia com o referido professor, chegaríamos aos Esta
dos Unidos. Se acrescentarmos Afraruo García, ex-aluno de Ro
berto Cardoso, a estenderíamos até a Franc;a. E assim por <liante. 

Nao há, portanto, como relacionar a presenc;a dessa "linhagem" 
corn qualquer forma institucional endogenica. Ela nao caracteriza 
qualquer unidade intelectual, urna vez que seus integrantes exploram 
temas e orientac;oes teóricas bastante diversificadas. Além disso, tern 
caráter absolutamente cosmopolita. O elo que permite identificá-la 
consiste na circunstancia de que. os profissionais que a integrarn, em 
épocas e em instituic;oes diferentes, foram alunos de Roberto Cardoso 
de Oliveira. 

Os professores do Programa da UnB desenvolvem um conjunto 
de linhas de pesquisa, algumas das quais se mantem desde as suas 
origens e outras foram acrescentadas com o tempo. Entre essas li
nhas estao: individualidade, individualismo e cidadania; etnología in
dígena, política indigenista; antropología do genero; antropología do 
pensamento social; relac;oes interétnicas; antropología do campesi
nato; antropología da religiao; cultura popular e modernizac;ao; teo
ría antropológica e/ou antropología da antropología; antropologia do 
desenvolvimento; antropología jurídica. 

Apesar da variedade de temas em explorac;ao, essas linhas nao 
sao estanques e se interpenetram com freqüencia. Pesquisas sobre 
genero podem receber enfoques da Antropologia; trabalhos sobre re
ligiao tem discutido a teoria antropológica; temas relativos ao campe
sinato tem tratado tanto estratégias de reproduc;ao social, como pa
rentesco, genero e ética camponesa. Dessa forma, a possibilidade 
das linhas de pesquisa se entrecruzarem indica combinac;ao criativa 
nas atividades de pesquisa ali desenvolvidas e também forte integra
c;ao dessas linhas dentro do Programa. 

Mesmo com tempo suficiente para se aposentar em 1985, Roberto 
Cardoso nao o fez. Mas desligou-se da UnB, provavelmente para aten-
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der a um antigo convite da Unicamp. Em 1971 , época em que realiza
va programa pós-doutoral em Harvard, além de ter recebido convite 
para instalar urna pós-gradua\ao em Antropología na UnB, ele tam
bém fora convidado pelo entao diretor do Instituto de Filosofia e Cien
cias Humanas da Unicamp para ingressar naquela universidade. Na 
época decidiu-se pela UnB. 

Em 1985, Roberto finalmente aceitou o convite da Unicamp, que já 
posstúa mestrado em Antropología. Estava entusiasmado com a pos
sibilidade de realizar algo que considerava urna experiencia comple
tamente nova: participar da implanta\ao de um curso de doutorado 
interdisciplinar, elaborado pelo sociólogo Vilmar Faria, doutor pela 
Universidade de Harvard. Esse projeto parecía evocar um período 
anterior - início dos anos 70 -, em que Roberto e Vil.mar realiza
vam, respectivamente, programas como pesquisadores associados e 
de doutoramento no Departamento de Rela\5es Sociais, concebido 
por Talcott Parsons, seu criador, como urna unidade interdisciplinar 
de Harvard, hoje extinta. Nao que ambos desejassem reproduzir a 
organiza\ao parsoniana em Campinas, mas, possivelmente, essa ins
pira\ao lhes ocorresse, quando da implanta\ªº de urna proposta que 
melhor servisse a Unicamp. Mas, o doutorado de Campinas ganhou 
formato próprio. Ficaram os mestrados com fei\oes disciplinares es
pecíficas em Antropología, Sociología e Ciencia Política e o doutorado 
passou a definir-se em Ciencias Sociais, oferecendo espa\o intelec
tual para um diálogo interdisciplinar resultante da forma\ao ministra
da nos mestrados. Enquanto os mestrados pertenciam a esfera dos 
departamentos específicos, o doutorado era sediado na instancia do 
Instituto de Filosofi.a e Ciencias Humanas da universidade. 

Tao logo teve início o doutorado, em 1985, Roberto Cardoso de 
Oliveira tomou-se seu primeiro coordenador e a ele se dedicou com 
a mesma paixao que o movia nas experiencias anteriores. Criou no 
curso urna área temática chamada "Itinerários intelectuais e etnogra
fi.a do saber", destinada a abrigar estudantes interessados no pensa
mento de autores significativos ou em disciplinas academicas envolvi-
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das na produ~ao de conhecimentos com elas relacionados. Segundo 
ele, o doutorado da Unicamp é urna realiza~ao experimental que pros
segue com exito, urna vez que a abertura que o caracteriza e a ampli
tude de áreas que abriga, o distingue das organiza\oes de outros cur
sos similares. Referindo-se ao projeto e a realiza\aO do doutorado 
em Ciencias Sociais, diz ele: 

Abracei o projeto com muita confian\a e entusiasmo, pois via nele a 
possibilidade de trabalhar mais detidamente nas fronteiras de disci
plinas voltadas para a constru\ao de teorías sociais. A experiencia 
que obtivemos - antropólogos, sociólogos e politólogos - na rea
liza~ao de um doutorado absolutamente novo entre nós conferiu a 
essa iniciativa do IFCH um lugar de destaque nos estudos pós-gradua
dos em nosso país. E no meu caso particular, permitiu-me trabalhar 
mais intensamente em questoes que mais me interessavam e que se 
situavam nos intersticios das disciplinas humanas e sociais, capazes 
de proporcionar urna abertura de horizontes intelectuais ao alunado, 
junto ao qual eu procurava conduzir diálogos intermináveis em nos
sos seminários. Foi também, em termos pessoais, um certo retorno as 
minhas origens academicas, pois, embora jamais eu houvesse afasta
do meus interesses dos temas filosóficos e epistemológicos, agora es
ses temas passavam a integrar naturalmente o meu próprio discurso, 
voltado a elucida~ao de questoes que me pareciam ser estratégicas 
em rela\ao a constru\ao das teorías sociais. 7 

De início o curso incorporava oito áreas temáticas. 8 Ao longo dos 
anos, foram criadas outras áreas, gerando assim urna oferta diversifi
cada aos candidatos que nao tero a oportunidade de explorar em pro
fundidade temas que privilegiam e nos quais pretendem buscar espe
cializa\ao avan\ada. Hoje, o doutorado reúne as seguintes áreas te-

7 Roberto Cardoso de Oliveira, "Discurso de agradecimento", in Guita 
Grin Debert (org.) , Roberto Cardoso de Oliveira: professor emérito, 
Campinas, Unicamp/IFCH, 1999, p. 22. 

8 Informa~oes retiradas da publica~ao Programas de pós-gradua~ii.o -
mestrado e doutorado, IFCH/Unicamp, 2001. 
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máticas: agricultura e questoes agrárias; cultura e política; Estado, 
políticas públicas e processos políticos contemporaneos; estudos de 
popula\ao; ambiente, tecnologia e sociedade; trabalho e sindicalis
mo; desenvolvimento e pensamento social; familia e rela\oes de gene
ro; sociedades indígenas: etnologia, história e política; e a área já referi
da itinerários intelectuais e etnografia do saber. Essas áreas temáticas 
congregam todos os prof essores permanentes dos mestrados discipli
nares e, tatnbém, professores convidados. Ao todo, sao cerca de 90 pro
fessores na atualidade, urna disponibilidade docente apropriada para 
assegurar a qualidade e a versatilidade que esse doutorado detém. 

O professor Roberto fala de seu trabalho nos dez anos de ativida
des desempenhadas na Unicamp com viva satisfa\ao. Considera que 
foi poupado, urna vez que já encontrou um projeto elaborado e um 
corpo docente constituído. Nas institui\6es pelas quais passou ante
riormente, teve de escrever os projetos, buscar recursos, recrutar 
professores, coordenar atividades e realizar todas as demais tarefas 
cotidianas inerentes ao ensino e a pesquisa. Segundo ele, a Unicamp 
lhe proporcionou valiosos contatos interdisciplinares e urna apro:xi
ma~ao com o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciencia -
CLE, que congrega, tamhém em moldes interdisciplinares, membros 
dos vários departamentos, institutos ou faculdades daquela universi
dade. Particularmente, essa aproxima\ªº lhe f oi grata por permitir a 
recupera\ao de suas preocupa\Ües com a Epistemología das Cien
cias Humanas, seu objeto privilegiado na época em que estudava Filo
sofía na FFCL, da USP. Tais motiva\6es refletiram-se em urna profícua 
fase de publica\oes, envolvendo as experiencias intelectuais que des
frutou em Campinas. 

Roberto Cardoso de Oliveira aposentou-se na Unicamp, mas, nes
sa condi\ao, tornou-se professor titular convidado e depois profes
sor emérito, o que garante sua presen\a como membro permanente 
do Departamento de Antropologia e do Instituto de Filosofía e Cien
cias Humanas. Seus la\OS com essa universidade se mantém ativos, 
pois até hoje orienta teses no doutorado em Ciencias Sociais. 
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Atualmente, Roberto é pesquisador visitante do Centro de Pós-gra
dua\ao e Pesquisa sobre América Latina e o Caribe - Ceppac, da Uni
versidade de Brasilia, onde coordena o programa de pesquisa sobre 
"Identidade, etnicidade e nacionalidade em fronteiras". Mas, sua inti
midade com o Programa de Pós-Gradua\ao em Antropologia, que 
criou na UnB, runplia sua atua\ao nessa universidade. Eventualmente, 
ministra alguma disciplina e, freqüente1nente, atende alunos que o pro
curam e orientandos regulares, que nao dispensam sua dire\ao se
gura e experiente nas pesquisas que realizam. 

A participa\ªº de Roberto Cardoso de Oliveira em institui\oes ges
toras da política da pós-gradua\ao e de fomento brasileiras tem sido 
intensa. Desde que criou o PPGAS, no Museu Nacional/UFRJ, e o Pro
grama de Pós-Gradua\ao em Antropologia Social da UnB, tem cola
borado com a Capes e com o CNPq. Basta lembrar sua atua\ao como 
coordenador do Comité de Ciencias Sociais do CNPq - de 1975 a 
1979 e de 1989 a 1997 - e como presidente da Comissao Técnica 
Consultiva da Capes, em 1978. Além disso, foi membro titular do Con
selho Consultivo da Finep, como representante da comunidade cientí
fica, indicado pela Academia Brasileira de Ciencias e pela SBPC, entre 
1995 e 2000. lsso sem mencionar as incontáveis vezes em que foi 
requisitado por várias agencias de fomento para dar pareceres em 
projetos ou para integrar comissoes destinadas a recomendar ou ava
liar cursos de mestrado e de doutorado em Antropologia. 

Ainda em favor da institucionaliza\ao da Antropologia como disci
plina academica, realizou movimento editorial relevante, atuando em 
importantes revistas destinadas a difundir esse saber. Fundou a revis
ta Anuário Antropológico e assegurou sua publica\ao regular, sen
do seu diretor de 1976 a 1985 e membro de seu Comité Diretor de 
1986a1997. Participa como membro de vários conselhos envolvidos 
com publica\oes na área das Ciencias Sociais, como: conselho edito
rial de Mana, revista editada pelo PPGAS do Museu Nacional/UFRJ, 
desde 1995; Conselho Científico doBoletim doMuseuParaenseEmí
lio Goeldi, desde 1984; Comissao Editorial de Idéias, revista do IFCH/ 
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Unicamp; Comite Editorial do CNPq!Finep, desde 1998; por um perío
do integrou o Conselho Editorial da Revista Brasileira de Ciencias 
Sociais, publica\ªº oficial da Anpocs. Seu prestígio no exterior lhe 
garante a participa\ao como membro do Intemational Editorial Board 
da revista Etnology: Intenational ]ournal of Cultural and Social 
Anthropology, Pittsburg, Estados Unidos, desde 1980; do Advisory 
Board de Cultural Survival, Cambridge, Estados Unidos, desde 1979; 
do Comite Consultor da revista Runa, da Faculdad de Filosofia y Le
tras de la Universidad de Buenos Aires, desde 1984. 

Entre as várias associa\oes as quais pertence, destaca-se sua par
ticipa\:ªº na Associa~o Nacional de Pós-gradua\ao em Ciencias So
ciais - Anpocs, desde a sua funda\ao em 1977, até mesmo como 
membro de seu Conselho Fiscal, de 1977 a 1980; na Associa\ao 
Brasileira de Antropologia - ABA, onde exerceu vários cargos: te
soureiro (1955-1957), secretário-geral (1963-1966), membro 
do conselho científico (1966-1967 e 1980-1984) e presidente 
(1984-1986); e na Associa\ao Latino-Americana de Antropología 
- ALA, onde foi eleito presidente para o período 1993-1997. Ainda 
em ambito internacional, foi eleito vice-presidente do Conseil Intema
tional de la Philosophie et des Sciences Humaines da Unesco, sedia
do em París ( 1978-1979) e da International Union of Anthropolo
gical and Ethnological Sciences - Iuaes, organiza\:ªº do Reino Uni
do, de 1988 a 1993. 

No Brasil, e também no exterior, Roberto Cardoso de Oliveira tem 
realizado seu projeto de institucionalizar a Antropologia brasileira, 
mantendo contato cotn várias universidades estrangeiras, especial
mente latino-americanas. Dentre os contatos que tem mantido com 
institui\oes estrangeiras, destacam-se os seguintes: com a Universi
dade de Harvard (Cambridge, Estados Unidos), com a Maison des 
Sciences de l'Homme (Paris, Fran\a), como Centro de Investigaciones 
Superiores del Instituto Nacional de Antropologia e História (Méxi
co) , colaborando na implanta~o desse Centro (1979) . Participou 
também do Programa de Postgrado en Antropología Social de la 
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Universidad Nacional de Misiones (Posadas, Argentina) , integrando
se ao seu Conselho Assessor, como membro externo. 

Das rela\ües mantidas com diversas institui\:Ües do exterior re
sultaram as vindas de antropólogos estrangeiros para lecionar e fazer 
pesquisas nas pós-gradua\ües brasileiras que Roberto Cardoso de 
Oliveira coordenou. Pelo menos tres gera\oes de antropólogos -
hoje engajados no ensino superior de vários estados brasileiros -
foram beneficiados pelos empreendimentos que realizou, destinados 
a forma\ao avan\ada de profissionais. Esse foi - e ainda é - o seu 
projeto de vida como pessoa e como profissional pioneiro na institu
cionaliza~ao da antropologia brasileira. 
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ENTREVISTA* 

PF Qual a sua visao sobre a especificidade da, Antropología em 
relariio as Ciencias Sociais boje? 

RCO Essa pergunta certamente teria diferentes respostas conforme o 
entrevistado. Eu entendo que pelo menos dois aspectos do pro
blema poderao ser destacados. O que se refere ao corpus teóri
co da Antropologia frente ao das demais disciplinas considera
das stricto sensu, como integrando as Ciencias Sociais. Refiro
me a Sociología e a Ciencia Política na medida em que se diferen
ciam entre si e com a Antropología Social e Cultural. O outro as
pecto seria aquele que envolve a pesquisa propriamente dita, 
particularmente a pesquisa de campo. Com rela~ao ao quadro 
teórico - incluindo aí a dimensao metateórica da disciplina -
, diria que a Antropología pode ser definida pelo conjunto de pa
radigmas que a constituí, a saber - e para ficarmos na moder
nidade da disciplina, é quando a Antropologia se consolida como 
urna atividade profissional - seriam o paradigma racionalista, o 
estrutural-funcionalista, o culturalista e, a partir dos anos 60, o 
hermeneutico - termo que prefiro a interpretativista, utilizado 

* Entrevista concedida a Priscila Faulhaber, em 3 de novembro de 1999, 
reproduzida de Anpocs-BIB - Revista Brasileira de Informa9iio Bi
bliográfica em Ciéncias, n. 48, 1999, pp. 3-14. Foi retirada breve 
apresenta~ao do entrevistado, tratada na Parte 1 <leste livro . Priscila 
Faulhaber é antropóloga do Museu Goeldi/MCT, doutora em Ciencias 
Sociais pela Unicamp. 
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na Antropologia estadunidense. Essa minha visao da disciplina e 
toda argumenta~ao desenvolvida para justificá-la está no meu li
vro Sobre o pensamento antropológico (1988), nos seus qua
tro primeiros capítulos. A articula~ao desses paradiginas entre si 
gerou o que chamei de "matriz disciplinar", como voce sabe ins
pirado em Thomas Kuhn, ainda que sem me preocupar em se
gui-lo ortodoxamente. No livro, procurei apresentar as razoes 
que me levaram a selecionar aqueles paradigmas e nao outros. 
Todavia, o que me parece importante agora, ao responder a sua 
pergunta, é mostrar que esses paradigmas, no relacionamento que 
mantero entre si, transcendem-se mutuamente gerando inúmeras 
variáveis que podem passar a valer a seu modo como "quase-para
digmas" exercitados na prática da disciplina. Fssa prática nos con
duz ao segundo aspecto: a pesquisa. Essa, por sua parte, gera
dora de teorías, de explica~oes das diversas realidades sobre as 
quais a Antropologia se debru~a - claro que amparada, natu
ralmente, em tais ou quais paradigmas, ademais de se inspira
rem em outras teorías construídas anteriormente sobre os mes
mos objetos, teorías essas disponíveis na literatura antropológi
ca. E para diferenciar teoría de metateoria, pelo menos como eu en
tendo, diría que enquanto esta se expressa em paradigmas, aquela 
se constitui na explica\'.ªº dos objetos concretos, empíricos da disci
plina tal como a elucida~ao, por exemplo, de institui~oes - seja 
o parentesco, a organiza~ao social ou a mitología, entre outras 
- de urna determinada sociedade; ou mesmo urna monografia 
escrita sobre urna cultura que venha a ter o peso de urna teoría 
de médio alcance, em seu sentido "mertoniano". Mas vejo que 
na constru~ao dessas teorías voltadas a empiria, o antropólogo 
recorre a etnografia, o que significa dizer que realiza a chamada pes
quisa de campo que, para dizer com Geertz, nao é senao um "cor
po a corpo" com a realidade investigada. Talvez esteja aí urna das 
marcas mais profundas da disciplina, juntamente coma especifi-
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cidade de sua "matriz disciplinar" ou seu conjunto de paradig
mas devidamente articulados. 

PF Como o senhor ve a importancia, na Antropología no Brasil, 
dos estudos de campo entre popular;oes urbanas, indígenas e 
rurais? 

RCO E1n primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que, embora a pes
quisa de campo marque bem o estilo da Antropología etn geral 
- e no Brasil nao é muito diferente -, o campo nao é, porém, 
a única forma de se fazer Antropología. Nao podemos nos esque
cer de um ramo da disciplina como a Etno-História, hoje em ple
no desenvolvimento no Brasil, como revelam as pesquisas incen
tivadas por Manuela Cameiro da Cunha, ainda que nao tenha o 
mesmo peso em nosso meio como se pode observar em países 
como o México - valha o exemplo. Mas, embora a Etno-Histó
ria nao trabalhe no campo da mesma maneira como nele traba
lha o pesquisador que vai fazer urna Etnografia, é de se supor 
que o etno-historiador pense a partir do horizonte paradigmáti
co da Antropología e com a problemática que surge no interior 
de teorías antropológicas específicas que ele domine, como an
tropólogo que é. Esse etno-historiador, apoiado no corpus teóri
co da Antropologia, vai procurar fazer "falar" os dados colhidos 
em docu1nentos inscritos em diferentes fontes. A propósito, re
cebi recentemente um interessante livro, intitulado Transforman
do os deuses: Os múltiplos sentidos da conversao entre os 
pavos indígenas do Brasil ( 1999), organizado por meu colega 
da Unicamp, o antropólogo Robín M. Wright. O conjunto da cole
tanea é muito bom, mas eu gostaria de destacar o seu próprio 
trabalho, "O tempo de Sophie: história e cosmologia bani\va" é 
um bonito texto e para escreve-lo Robín baseou-se em várias fon
tes históricas, entre documentos e livros, e também no "diário de 
campo" de Eduardo Galvao e, ainda, na história oral que colheu 
na própria regiao baniwa, lá no rio Negro. Mas o que fez suas 
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fontes "falarem" foi o seu conhecimento sobre Antropologia da 
religiao, a problemática da conversao, por exemplo. Ao mesmo 
tempo ele pensa como um antropólogo quando - se me permi
te citar um pequeno trecho de seu trabalho - escreve que: "por 
meio da compara\ªº dos discursos uns com os outros, esperá
vamos chegar nao a 'verdade' ou a 'história real'' mas a como 
cada ator entendeu e 'filtrou', através de suas percep\Ües cultu
rais, os eventos dessa época complexa" (p. 210). Essa sua ida 
ao campo, que nao é exatamente o que chamamos defteldwork, 
nao deixa de ser Antropologia também. As varia\oes no fazer 
Antropologia nao seguem necessariamente o que poderíamos 
classificar como o caminho clássico da pesquisa antropológica e 
da f onna\ao do antropólogo, inclusive no Brasil. Mas do is as
pectos do fazer antropológico entre nós parecem set hegemoni
cos: a observa\ªº direta e a vivencia da situa\ao observada -
esta última gra\as ao recurso da "observa\aO participante". Por 
outro lado, nao importa que os sujeitos de investiga\ao sejam 
índios, concidadaos urbanos ou segmentos da sociedade rural. 

PF Seria possível esclarecer um pouco mais sobre os paradig
mas e a matriz disciplinar, especialmente para quem niio teve 
a oportunidade de ler o livro Sobre o Pensamento Antropológi
co? 

Reo Eu gostaria mesmo de esclarecer melhor esse ponto. Se nós apoi
annos o nosso pensamento na leitura e na reflexao ao mesmo 
tempo em que o exercitamos na pesquisa, entendo que a disci
plina passe por o~ües teóricas e metodológicas diferentes. Há de 
se reconhecer que, na form~o do antropólogo no Bra5il, tem sido 
fundamental o trabalho de campo, ainda que nao exclusivamente, 
pois muita investig~o bibliográfica tem sido realizada pelo alu
nado. Mas nao se pode deixar de reconhecer que a pesquisa de 
campo, como fonna quase canonica de fonna\ao profissional 
tem o maior prestígio, sendo hoje difícil voce encontrar antropó-
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logos que nao tenham passado pela experiencia da pesquisa de 
campo, que nao é só ritual, como se costuma dizer na academia. 
~ 

E muito mais que um ritual, pois a pesquisa de campo ainda é 
tida como urna modalidade privilegiada de conhecimento. Em re
gra, somente por razoes externas a dinfunica do ensino da disci
plina, como a falta de recursos financeiros, é que a experiencia 
de campo - particularmente na área da pesquisa em Etnologia 
Indígena - é posta de lado. Mas, qualquer que seja a modalida
de de pesquisa, o antropólogo sempre estará situado no hori
zonte da disciplina a partir do qual ele se encaminhará para o 
estudo de tal ou qual realidade. E esse horizonte pode ser des
crito por meio de um modelo que, para mim, está expresso na 
"matriz disciplinar", há pouco mencionada. Essa matriz é, assim, 
a articula\ao dinfunica daqueles paradigmas de que falei. E se 
quiséssemos definir nossa disciplina, diria que ela nao seria se
nao a articula\ªº do conjunto de paradigmas que constitui a 
matriz. Nenhum deles é efetivamente autonomo, porque nenhum 
deles dispensa hoje em dia sua conjun\ao com outro ou com 
outros. Vivendo em tensao com outros, os paradigmas abrem o 
horizonte da investiga\ªº· Se considerarmos que a história da 
teoria antropológica moderna nao se caracteriza pela sucessao 
dos paradigmas, mas pela coexistencia deles, a Antropologia no 
Brasil também nao pode ser identificada exclusivamente com qual
quer um dos paradigmas inerentes a matriz. É assim que, quan
do falamos naqueles paradigmas mais significativos para a inves
tiga\ao antropológica - e aqui retomo ao que dizia no início de 
nossa conversa -, podemos apontar o paradigma racionalista, 
que vem desde a "Escola Francesa de Sociologia" e que na sua 
forma moderna se manifesta através do estruturalismo de Lévi
Strauss. Teríamos também o paradigma estrutural-funcionalista, 
da "Escola Britanica de Antropologia Social", que sofreu muitas 
muta\oes com influencias, inclusive, do paradigma racionalista 
através de um Leach, influenciado, por sua vez, pelo estruturalis-
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mo frances; que, também por sua vez, recebeu forte influencia 
da Lingüística e do paradigma culturalista, cuja raiz encontra
mos na "Escola Histórico-Cultural Boasiana" etc. etc. Nesse sen
tido, poderíamos sempre identificar os nossos autores favoritos, 
herdeiros dos "pais fundadores" da disciplina, situados freqüen
temente nas fronteiras de um ou de outro paradigma mais próxi
mo ou mais afastado daquele que, com mais f or\:a, estarla pre
sente na prática de sua própria concep\:ªº de Antropologia. Por
que mesmo os paradigmas que entendemos como constitutivos 
da modemidade da disciplina, já nao possuem mais a autonomia 
das primeiras décadas do século XX, antes da consolida\:ªº da 
disciplina como nós a entendemos hoje. A rigor, já estao bastante 
mesclados. Inclusive o nosso quarto paradigma, o hermeneuti
co, fruto da influencia da Hermeneutica Filosófica de Dilthey a 
Gadamer sornada a Sociología Compreensiva "weberiana" e sub
metida as explora\:5es teóricas de antropólogos modernos, como 
Geertz no espa\:O academico estadunidense. Pois bem, esses qua
tro paradigmas que elegí como susceptíveis de melhor exprimi
rem a base da matriz disciplinar - a despeito de que nossos 
colegas sempre poderao nomear outros, nao importa, pois nao 
afeta o argumento que sustenta a idéia de matriz disciplinar -
permitem-nos por urna certa ordem no caos que muitas vezes se 
afígura na história da disciplina, estudada tradicionalmente como 
urna sucessao de "escolas" e de teorías. Eu tenho mostrado es
ses tres primeiros paradigmas como estando ainda muito presos 
ao modelo das ciencias naturais, onde a objetividade fica muitas 
vezes subvertida por um certo "objetivismo", que nao nos con
duz senao a ilusao da objetividade absoluta. Tais paradigmas re
cebem hoje a influencia do paradigma hermeneutico, voltado 
preponderantemente para os fenomenos da intersubjetividade e 
para a questao do significado. Parafraseando Paul Ricoeur, <liria 
que este último paradigma é la greffe ou o enxerto hermeneuti
co na matriz disciplinar. Porém, se reduzo a quatro os paradig-
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mas da matriz, e excluo outros, é por nao ver nesses outros o 
mesmo peso na constitui\:aO da Antropología moderna. Como se
ria o caso da etno-science, que já teve o seu curto período de 
glória; do cultural materialism, de meu amigo Marvin Harris; 
ou do paradigma neomarxista de um Claude Meillassoux; ou 
mesmo do primeiro Godelier e de mais alguns colegas e amigos, 
considerando-se que nenhum desses paradigmas, em meu modo 
de ver, chegou a produzir monografías importantes, salvo urna 
ou outra reflexao interessante sobre a disciplina. O que tem mar
cado os melhoies resultados do exercício desses paradigmas na 
constru\:ªº da disciplina é realmente a produ\:aO de . monogra
fías, de monografías exemplares. Tais monografías sao para mim 
os verdadeiros tijolos que pavimentaram o camip.ho da Antropo
logía. 

PF Eu penso que, do ponto de vista intelectua.l, academico, da 
produ9ao científica antropológica, a tensiio ·entre os para
digmas e códigos disciplinares é criativa, no sentido da cons
tru9ao de um objeto original Mas a minha pergunta é a se
guinte: quando o estudante está produzindo urna tese, ele 
deve optar por um paradigma ou ele traba/ha na linha de ten- . 
silo desses diferentes paradigmas? 

Reo Penso que, na Antropología, como, allás, tenho procurado mos
trar, nenhum dos paradigmas inscritos na matriz disciplinar é 
intrínsecamente melhor do que o outro. Nenhum tem autoridade 
epistemica para anular o outro. Portanto, só lhes resta interagír 
entre si. E se essa intera\:ao é tensa, é porque envolve um certo 
conflito, melhor dizendo, urna controvérsia, mas que, nao obs
tante, também envolve urna certa complementaridade entre pa
radigmas coexistentes na mesma matriz disciplinar. Onde um 
aponta para as representa\:oes de consenso, outro aponta para 
o dissenso; onde um aponta para as rela\:oes de equiHbrio, outro 
aponta para as de desequiHbrio e conflito; onde um busca equa-
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cionar as "categorías do entendimento" - como na tradi\ao 
"maussiana" - , outro nos encaminha para as categorías so
ciais ou para a organiza~o social; onde um nos dirige para apre
ensao de regras ou para a descoberta de "leis sociais", outro 
dirige nossa aten<;ao para a significa\ªº das coisas sócio-cultu
rais; finalmente, quando um nos orienta para a f ormula\ao de 
proposi<;oes empírico-analíticas voltadas para a objetividade de 
nossas observa\oes, outro nos convida a descrever os fenome
nos de intersubjetividade e a perseguir as conexoes de sentido. 
Em vista disso pode-se dizer que os paradig1nas estao, a rigor, 
em diálogo entre si e o pesquisador tem que saber ouvir esse 
diálogo e acompanhá-lo. E, se esse diálogo ecoa em nossa cabe
<;a através do crivo da crítica, isso gera novas possibilidades cog
nitivas. Contrastar os paradigmas é contrastar posi<;oes ou pers
pectivas na constru<;ao do objeto de conhecimento, o que ali
menta o nosso empenho em desenvolver estratégias de investi
ga\ao. Entendo, assim, que nao se trata de escolher este ou aquele 
paradigma dentre os inscritos na matriz; trata-se, sim, de traba
lhar ao nível das fronteiras entre eles, portanto, em cima das re
la\oes tensas que eles guardam entre si. Se eu tivesse que rees
crever o que escrevi sobre a matriz disciplinar, acrescentaria hoje 
a afirma\ao de que essa matriz é, em verdade, o próprio para
digma da Antropologia dos nossos dias. E, se pensarmos os qua
tro paradigmas articulados na dinámica da matriz, imaginada tal 
como um círculo, visualizaríamos esse círculo em seu movimen
to centrípeto, criando um núcleo onde os paradigmas se fundiri
am num único paradigma. Vejo boje que a dificuldade que aiden
tifica<;ao de quatro paradigmas cría, sobretudo para o estudante, 
é devido ao fato de que eu, ao desconstruir a matriz disciplinar 
em seus paradigmas históricos constitutivos, ter com isso obscu
recido a complementaridade entre eles. Mas tomada a matriz q'Utl 
paradigma - como, por sinal, faz o próprio Kuhn quando inter
preta a história das ciencias-, creio que o estudante se movi-
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mentará melhor no domínio meta-disciplinar da Antropología. 
Ao mesmo tempo - e ainda para responder a sua pergunta -
<liria, ainda seguindo Kuhn, que os paradigmas sao constru\oes 
nao sujeitas aos critérios de verdade, urna vez que sao tradi<;oes 
intelectuais. Por isso sao perspectivas sujeitas, isso sim, ao crivo 
de sua capacidade de gerar teorias, essas sim, sujeitas a critérios 
de veracidade. E por veracidade - que prefiro em lugar de ver
dade - entendo os acordos surgidos no interior de urna "co-
1nunidade de comunica\ao" e de "argumenta\ao", para me va
ler aqui desses providenciais conceitos de Karl-Otto Apel. E se 
essa comunidade pode come\ar a se formar numa sala de aula, 
certamente ela pode terminar em reunioes interpares de nível 
internacional e/ou na comunidade virtual da comunica\ªº ele
tronica planetária. Mas, insistindo ainda na dimensao comple
mentar dos paradigmas históricos, o que procuro mostrar é que 
a tensao por eles ''vivida" acaba por proporcionar as condi<;oes 
de possibilidade dessa mesma complementaridade. 

PF Essa complernentaridade nao pode significar uma postura 
de ecletismo, que é criticável? 

Reo Concordo que o ecletismo é sempre urna amea\a, mas nao creio 
que seja inerente a matriz disciplinar. Além de reafirmar os argu
mentos que acabo de apresentar, a propósito da complementari
dade dos paradigmas constitutivos da matriz disciplinar, gostaria 
de propor urna outra questao: a utiliza<;ao de um conjunto de 
autores por um pesquisador, cada um deles com posi\oes bem 
diferenciadas. Isso levaría necessariamente esse pesquisador ao 
ecletismo? Claro que nao. Mesmo porque todos nós aprendemos 
a ler nossos autores, clássicos ou modernos, sem perdermos o 
nosso senso crítico, a saber, sem deixarmos de por a prova os 
argumentos contidos nas obras dos autores lidos, bem como a 
lógica da argumenta<;ao de cada um deles, sendo o teste final a 
aplica<;ao do que aprendemos com aqueles autores na realidade 
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submetida a investiga\ªº· Em nossa fonna\ao e, depois, no exer
cício de nossa profissao, nao lemos autores para segui-los lite
ralmente, mas para po-los em contato uns com outros, criando 
um diálogo imaginário, porém, extremamente fecundo para nos
sas retlexoes. E é coro essa perspectiva que sempre lemos urna 
pletora de livros e artigos. Por que? Para ampliannos o nosso 
horizonte intelectual, para sofisticarmos nossa sensibilidade e 
aprimorarmos a observa\ao do mundo sócio-cultural, objeto 
primeiro da Antropología. Somente urna leitura dogmática e ten-
denciosa desses autores poderia nos levar ao ecletismo, tanto 
quanto levaria ao mesmo resultado urna leitura igualmente dog
mática dos paradigmas. 

PF Emseuúltimolivro, Otrabalhodoantropólogo (1998), háuma 
preocupafao em discutir os limites do método frente ao exer
cício da compreensao hermeneutica. Poderla comentar isso? 

Reo Claro. Talvez seja urna boa oportunidade para esclarecer melhor 
alguns pontos. Um autor que já mencionei nesta entrevista, Paul 
Ricoeur, embora seja um filósofo, foi muito importante para mim 
por iluminar a rela\ao entre interpreta\ao, compreensao e ex
plica\ao. Em poucas palavras, diria que toda e qualquer descri
\aO, por mais neutra que queira ser, é urna interpreta\ao. Feita 
por alguém situado sempre no interior de um horizonte determi
nado, o sujeito cognoscente jamais fala de um lugar neutro. Daí 
ser a descri\ao sempre urna interpreta\ªº· Isso é sabido há mui
to tempo pelos antropólogos. O interessante aqui é mostrar, de 
conformidade com Ricoeur, que essa interpreta\ao pode ser tanto 
explicativa quanto compreensiva. Enquanto a interpreta\ªº ex
plicativa é metódica, alcan\ada com o uso de métodos que nos 
conduzem a formula\ªº de proposi\oes empírico-analíticas, a 
interpreta\ªº compreensiva nao é metódica, ela nao se apóia em 
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métodos, ela ocupa o momento nao-metódico da investiga\ao. E 
o seu momento hennenéutico. Ricoeur usa urna boa expressao 
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para indicar esse momento surcroit de sens ou excedente de 
sentido, em portugués. Isso significa, em tennos antropológicos, 
que se tratarla daquela dimensao da realidade que escapa dos 
métodos correntes em nossa disciplina, tais como o método ge
nealógico, o de redes ( networks) , o de drama (drama analysis) , 
os métodos formais da etno-science, os métodos formalizantes 
do estruturalismo como os devotados a análise de mitos, e mui
tos outros, todos voltados para assegurar a objetividade de nos
sas investiga\ües foram inventados para dar conta de determina
das dimensoes da realidade sócio-cultural e nao, obviamente, de 
todas. Sao artefatos destinados a assegurar o caráter científico 
do trabalho antropológico. Pelo menos desde Descartes o méto
do passou a ser a condi\ao indispensável para o conhecimento. 
E esse cartesianismo ainda marca tudo o que pode receber a 
chancela de científico. Ocorre, entretanto, que nas nossas mo
nografias - como já mencionei - o ato mais importante para a 
confec\ao do texto antropológico tem sido o da compreensao, o 
da interpreta\ªº compreensiva. As monografias, desde nossos 
pais fundadores - como Malinowski e, entre nós, Nimuendaju, 
nosso etnólogo mais clássico - , foram elaboradas tendo por 
base aquele corpo a corpo comos dados, gra\as a observa\ao 
direta e participante. Evidentemente que isso nao impediu a eles 
e muito menos impedirá o antropólogo de boje a se utilizar de 
qualquer método ou métodos que ele considere adequados a 
estratégia de sua pesquisa. Quanto aos dados que escapam aos 
métodos disponíveis, o que fazer com eles? Deixá-los no limbo? 
Em lugar nenhum? Ora, para recuperá-los é que nos setvimos 
da interpreta\ªº compr~ensiva e, nesse sentido, é ela que nos 
permite redigir nossas monografias. Portanto, é bom nao deixar 
dúvidas sobre o fato de que o exercício da compreensao nao é 
de hoje, é um ato fundador de nossa disciplina. 
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PF Os estudos chamados pós-modernos tem sido criticados, 
como sendo o desenvolvimento posterior de um culturalis
mo endemico na universidade norte-americana, que tenni
na por privilegiar a interpret(lfao, deixando de lado a expli
cafao e a compreensao ... 

RCO Eu acho que há certos equívocos no que se chama Antropologia 
pós-moderna, desde que se separa radicalmente o binomio ex
plica~ao-compreensao, que, a meu ver, deveria estar sempre que 
possível junto, articulado no processo de conhecimento, como 
me referí relativamente a elabora~ao das monografías antropo
lógicas. É verdade que nas monografias produzidas no ambito 
desse movimento pós-modemo - pois nao chega a ser urna 
"escola", é apenas um movimento, por sinal marcado por muita 
discordancia intem·a -, pode-se observar urna insistente pre
sen~a do autor, do pesquisador, conferindo muitas vezes a elas 
um caráter muito intimista-fato, allás, já comentado por vários 
críticos. Mas o interessante dessas monografias é o status que 
seus autores pretendem dar a elas: o de mero experimento, cer
tatnente te1nerosos de estar caindo num cientismo que rejeitam. 
Mas seriam por isso más monografias? Creio que nao. A seu modo, 
elas dao o seu recado e nos revelam, juntamente com a realidade 
etnográfica, o autor, o horizonte cognitivo em que ele se movi
menta, além de nos proporcionar algumas vezes um certo sabor 
literário. 

PF O desenvolvimento perverso da Henneneutica seria a apolo
gía da interpretafao? 

Reo Entendo que o paradigma hermeneutico, como eu o concebo, 
nao veio para substituir os demais. Ele veio para enriquecer o 
trabalho antropológico como um todo, na medida em que a her
meneutica se constituiu naquele enxerto de que falei, numa ma
triz disciplinar, formada majoritariamente pelos paradigmas da 
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ordem. O caráter perverso que tenho mencionado em meus tra
balhos relaciona-se mais como movimento interpretativista esta
dunidense do que com a Hermeneutica propriamente dita, a sa
ber, aquela tradi~ao filosófica que nos legou o Romantismo em 
sua crítica ao pensamento iluminista. E isso quando no bojo do 
movimento interpretativista, nos anos 60, teve lugar um certo 
exorcisrno do objetivismo, foi possível observar que também 
abriu-se mao do ideal de objetividade, que deveria ser preserva
do. Como os anglos gostam de dizer: "jogou-se fora a crian~a 
com a água do banho". Como nao reter a objetividade como meta, 
pelo menos como urna idéia organizadora, desde que saibamos 
nos descartar daquela ilusao da objetividade absoluta que ca
racteriza o objetivismo? É, portanto, essa ideologia científica que 
se <leve exorcizar. 

PF Os paradigmas da ordem tem sido alvo de crítica por outras 
perspectivas da Antropología. O que o senhor diría sobre a 
questao - seguindo a tri/ha de Merleau-Ponty - da anula
fªº da interpret(lfao compreensiva do ponto de vista forma
lizante? O senhor nao veri,a aí um desenvolvimento perverso 
do paradigma estrutural? 

Reo Estou certo que nao. Mesmo porque o estruturalismo de Lévi
Strauss nao é anti-histórico, é "a-histórico" pelo fato de haver 
sido inventado no caldo da cultura científica do racionalismo da 
"Escola Sociológica Francesa", onde a História nunca f oi o seu 
forte. Seu grande interesse estava nas categorías do entendimen
to, constituídas como representa~oes coletivas observáveis es
pecialmente em sociedades ágrafas. A tal société sans histoire 
é, a rigor, urna sociedade a cuja história o pesquisador simples
mente nao tem acesso, e quando tem, gra~as a história oral, ela 
se mostra· insuficiente para tal ou qual problema que o etnólogo 
queira investigar. Lévi-Strauss desenvolveu, assim, toda urna me
todologia e, com ela, urna metateoria ou um paradigma formali-
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zante - se bem que nunca verdadeiramente formal, pois nem 
lógico, nem matemático - para da.r conta de fenómenos sócio
culturais incapazes de serem apreendidos historicamente. Por
tanto o estruturalismo nao veio anular a História, mas simples
mente ele veio se of erecer como urna alternativa para lograr urna 
interpreta~ao explicativa por meio da qual sempre se pode dis
pensar a coopera~ao da história. Eu verla um desenvolvimento 
perverso do paradigma estruturalista frances somente se os seus 
mais impenitentes adeptos - que praticamente já nao sao encon
trados hoje, nessa nossa época pós-estruturalista - se colocassem 
dogmaticamente contra qualquer conhecimento de caráter histó
rico em nossa disciplina, mesmo que um tal conhecimento se 
mostrasse viável. 

PF Como ve as críticas a esses modelos formalizantes? 

Reo Todos os modelos sao passíveis de crítica, sobretudo quando nao 
sao levados em conta os limites de sua potencialidade cognitiva. 
Modelo é sempre urna redu~ao que visa favorecer a análise. É 
sempre urna simplifica~ao da complexidade do real. Quanto aos 
modelos formalizantes, depende do ponto de vista a partir do qual 
essa crítica é feita. No caso desses modelos, como nos elabora
dos por Lévi-Strauss, é importante saber qual o objetivo deles. Se 
tomarmos as mitológicas, suas análises de mitos, por exemplo, 
verificaremos que o interesse do antropólogo está em descobrir 
os códigos contidos no pensamento mítico. Busca explicá-los 
através da. constru~ao de urna certa "gramática", com suas re
gras e princípios. Procura trabalhar no nível da. sintaxe dos dis
cursos míticos. E ao descobrir o universo das regras de urna 
mitología, que lhe pennite decodificá-la, o antropólogo se dá por 
satisfeito. Ele conseguiu, a seu modo - digo eu - , alcan~ar 
urna interpreta~ao explicativa de um determinado mito ou con
junto de mitos. 
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PF E como o senhor ve boje o debate da História e da estrutura 
na Antropología brasileira? 

Reo Vejo essa oposi~ao de urna maneira muito menos radical do que 
alguns colegas talvez a veriam. Gostaria de ilustrar o meu ponto 
de vista tomando por referencia certas interpreta~oes sobre o 
meu livro O índio e o mundo dos brancas (1964), ainda que 
feitas entre as quatro paredes de ambientes academicos. O foco 
dessas interpreta~oes tendia a se concentrar con1 certa freqüen
cia na ditnensao estruturalista do livro. Mas se estou mencionan
do isso é porque talvez possa servir para esclarecer - ao me
nos do meu ponto de vista - a oposi~ao entre História e estrutu
ra, colocada muitas vezes como a oposi~ao entre Deus e o Dia
bo. A observa~ao envolvia a própria idéia da "fric~ao interétni
ca", nuclear em minha análise, como estando comprometida com 
a idéia "parsoniana" de sistema, portanto coro um alto grau de 
envolvimento funcionalista tao comprometedor quanto estaria o 
estruturalismo <liante do tribunal da História. Num período como 
o que estamos vivendo já há pelo menos tres décadas, e que vem 
sendo chamado de período do "pós" - do pós-estruturalismo, 
do pós-marxismo, do pós-funcionalismo etc.-, a tendencia tem 
sido aquela mesma articula~ao complementar entre opostos his
tóricos como eu def en di quando falava sobre os paradigmas e a 
matriz disciplinar. Em minha pesquisa de entao, realizada entre 
1959 e 1962, eu procurei, como estratégia de investiga~ao, arti
cular o tratamento histórico da. integra~ao dos Tükúna no regi
me servil dos seringais amazónicos, coma problemática de sua 
organiza~ao clfutica- um tema de tradicional interesse da. An
tropologia - , seu sistema de parentesco - para cuja análise 
me vali dos recursos fonnais da. etno-science - , seu totemis
mo - ero sua concep~ao "lévi-straussiana" - e, como a minha 
principal questao, a da constru~ao da identidade étnica, que exa
minei em termos fenomenológicos, como a identidade do cabo-
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clo e a ideología do "caboclismo". Ideología essa que levava o 
índio sub1netido ao processo alienador da fric<;ao interétnica, a 
dividir a sua consciencia identitá1ia e1n duas: urna comprometi
da com sua etnia, outra que o levava a se ver com os olhos do 
branco, estig1natizado como indolente e inferior. Como ve, estou 
exemplificando como meu trabalho tudo aquilo que eu já enten
día entao como necessário a realiza<;ao da pesquisa etnológica: 
articular as perspectivas que a literatura antropológica mais mo
derna nos oferecia na época. A meu ver, há dois equívocos quan
do se procura encontrar em meu livro desvios teóricos. O pri-
1neiro envolve a afirmac;ao de que o sistema de fric<;ao interétni
ca estarla cornprometido com a Sociología sistemica. A essa ob
serva<;ao sempre respondi que a noc;ao de sistema como eu a 
empreguei implicava a constata<;ao de relac;oes de contradic;ao 
entre índios e nao-índios. Contradic;ao essa responsável pela for
rna<;ao do sistema interétnico, portanto nada mais contrário a 
concep<;ao funcionalista de sistema social, baseada na idéia de 
equilfbrio e de consenso, enquanto eu procurava observar o 
contlito e o dissenso. Quanto ao segundo equfvoco, que afirma 
que os modelos estruturais sao antagónicos a perspectiva histó
rica, respondo que nem sempre e que, no caso de meu estudo 
sobre as rela<;5es interétnicas no alto Solimoes, se a história ocu
pou um lugar menor na investiga<;io, ainda que dela nao estivesse 
ausente, foi exclusivamente pela estratégia adotada na etnografia. 
Mas isso em nada comprometeu a possibilidade de articula<;ao 
da estrutura e da história ou, como escreveria Lévi-Strauss, en
tre structure e événement. 

PF Ainda sobre o debate entre estruturalismo e História: o se
nhor acha que o estudo das estruturas d.e longa dura9ao, do 
ponto de vista de uma Etnología, se sobrepoe ao estudo das 
rupturas históricas? Ou existe uma compkmentaridade en
tre o estudo das estruturas de longa durafao e das rupturas 
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históricas? 

Reo Acho que eles se co1nplementam. As estruturas de curt1 dura<;ao 
sao urna instancia que voce pode reco1tar. Analiticamente apre
sentam muitas vantagens. E, como eu as entendo, essas vanta
gens estao no fato dos processos contidos nessas estruturas de 
curta dura<;ao poderem ser, de certa fonna, observáveis pelo et
nólogo, especialmente quando ele se dedica a idas e vindas pro
longadas ao campo. Veja, por exemplo, o trabalho de Raymond 
Fitth sobre os Tikopia ou os de Evon Vogt entre os Maya de Chia
pas. Sao pesquisas que envolvem, pelo 1nenos, urna gera<;ao, as 
vezes mais, se considerarmos o espac;o temporal que medeia as 
permanencias no campo. Na longue durée, como ditia Braudel, 
sujeita ao olhar do historiador ou mesrno da arqueología históri
ca, essa longa durac;ao mexe como movin1ento da cultura reali
zado a largos passos, mas que, de certo modo, pode ser percebi
do pelas visitas periódicas do antropólogo, embora nossa per
cep<;ao sobre a dinamica das institui<;oes culturais constitua sem
pre um desafio ao talento do pesquisador. Em nossa experiencia 
de etnólogos, frente a realidade do contato interétnico, já as rup
turas estruturais sao tao freqüentes que podem ser observadas 
durante a curta vida de urna única pesquisa de campo. Só o pro
cesso de depopulac;ao, por exetnplo, devido a epidemias, pode 
levar urna etnia em pouco tempo se extinguir juntamente com 
sua estrutura social. 

PF O senhor acha possível fazer um estudo comparativo de lon
ga durafao, levando em conta a compreensiio de aspectos nao 
totalmente evidentes nos depoimentos atuais? Qual seria o 
instrumento para analísar a linguagem nao-escrita? A seu 
ver, a perspectiva de reconstru9ao permite avaliar os pro
cessos de longa dura9ao? 

Reo Eu tendo a diferenciar a pesquisa etnológica daquela realizada 
pelo historiador. Como mencionei a respeito do trabalho de um 
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etno-historiador, como o Robin Wright, o que nos interessa mais 
nao é a verdade histórica, geralmente inacessível, mas as ver
soes, os pontos de vista, as perspectivas dos sujeitos de investiga
<;ao. Nesse sentido é que eu considero relevante a história oral, 
urna vez que ela nos informa sobre a percep<;ao dos agentes so
ciais, seus valores, sua ótica cultural. Quando estudamos povos 
ágrafos, a História pode estar sinalizada nos diferentes lugares 
que esses povos ocuparam no lapso de u1n período histórico. 
Etn minha etnografia dos Terena, pude observar isso durante o 
Oheokoti, a principal cerimonia desses índios do Mato Grosso 
do Sul, quando o chef e da aldeia de Bookoti, também conhecida 
por Cachoeirinha, em seu discurso rin1al, apontava para dif eren
tes lugares da reserva indígena recordando episódios históricos 
vividos pela comunidade Terena, quando incluía lugares - sa
grados, uns, profanos, outros - mas todos ligados a experien
cia Terena da Guerra do Paraguai: "aquí, matamos um paraguaio", 
"lá, enterra1nos nosso parente" etc. Levá-los a lerem os sinais 
topográficos também é urna forma de recupera<;ao da memória 
tribal e das versoes que de sua história esse povos podem nos 
passar. Nao que se trate, em casos como esses, de reconstruir a 
cultura ou a sociedade, porém, sempre se pode apreender as 
categorías por meio das quais os nossos informantes ou interlo
cutores pensam a sua sociedade, o seu passado e as suas condi
<;oes atuais de existencia. E como essas categorias estao na lin
guagem do grupo, é importante, nas pesquisas antropológicas, 
voce dominar a língua. Mas nem sempre isto ocorre. 

PF E nem sempre é possível .. 

Reo E nem sempre é possível. Eu mesmo, quando fiza pesquisa com 
os Tükúna, em nenhum momento cheguei a dominar a língua. Eu 
fiz o que era possível, mas se alguém consegue dominar o idioma 
indígena poderá fazer urna investiga<;ao com mais profundidade 
do que eu pude fazer, se bem que, quando o foco da investiga<;ao 
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recaí sobre o sistema interétnico, o antropólogo tem de estar tam
bém preparado para investigar com igual empenho os mecanis
mos opressores da sociedade regional nao-indígena. O que sig
nifica que ele <leve estar versado nao só na etnología indígena, 
como também naquilo que urna abordagem sociológica pode 
ensiná-lo na investiga<;ao da sociedade regional. Poré1n, vejo com 
1nuita satisfa<;ao que, em nossa etnología indígena, o domínio da 
língua já passa a ser e:x:ercido por muitos jovens pesquisadores. 
Examinei recentemente urna tese de doutorado escrita por urna 
jovem antropóloga, Elsje Maria Lagrou, sobre os Kaxinawá, e fi
quei surpreso pelo domínio que ela demonstrou ter da língua, o 
que lhe permitiu realizar um trabalho excelente, muito bom mes
mo. A antropología brasileira ficou anos realizando suas pesqui
sas sem dominar os idiomas indígenas. Talvez o primeiro a utili
zar-se da língua indígena tenha sido Curt Nimuendaju. Já a minha 
gera<;ao e as anteriores se habituaram aos intérpretes, no caso 
de índios monolingües, ou de se satisfazerern com a língua por
tuguesa falada por grupos bilingües. Eu acho que, sempre que 
for possível, dominar o idioma é melhor. O Herbert Baldus nun
ca dominou língua indígena alguma, o mesmo ocorrendo com o 
Egon Schaden, Galvao, Darcy, enfim, todos nós, para me limitar a 
minha gera<;ao para trás. !mediatamente depois de minha gera
<;ao, só conhe<;o como exemplo de domínio da língua a pesquisa 
de Alcida Ramos, realizada durante mais de dois anos de campo 
entre os Sanumá. 

PF É possível buscar domínio da língua qua,ndo os grupos ainda 
falam a língua, nativa? O antropólogo tem meios ck entende
la? 

Reo Quando os índios falam o seu idioma, como os Terena e os 
Tükúna, para ficarmos com minha própria experiencia etnográ
fica, é claro que o etnólogo deveria aprende-la, pois poderia en
trar melhor nos meandros da cultura indígena. No caso dos 

109 



Maria Stella de Amorim 

Terena, cheguei a identificar pelo 1nenos os assuntos de que tra
tavam em sua língua txané, porém, sem jamais poder acompa
nhar realmente urna conversa. Já no caso dos Tükúna, por se 
tratar de urna língua tonal e o fato de minha permanencia entre 
eles nao ter sido 1nais do que de um se1nestre, contando minhas 
duas idas que antecederam a reda~ao de minha monografía, nun
ca conseguí entende-los quando nao estavam falando portugues. 
Poré1n, a estratégia de minha pesquisa estava feíta para dar conta 
do contato interétnico e a condi~ao de que os índios fossem bi
lingües. Mas sempre fica aquelalimita\:ao. Ocorre-n1e, allás, que 
já foi apontada u1na oposi\:ªº entre duas vertentes na Antropolo
gia brasileira, a vertente dos estudos de rela~oes interétnicas e a 
vertente denominada Antropologia clássica. Claro que nao pen
so que essa última seja urna Antropología antiquada, ultrapassa
da. Evidentemente que nao. Antropología clássica pode ser tain
bém moderna. Por que? Porque se beneficia do desenvolvimento 
da teoría antropológica, sobretudo a que trabalha com popula-
9oes indígenas em escala planetária e mantém urna interlocu9ao 
sistemática com pesquisadores de diferentes partes do mundo. 
Já ternos exemplos disso no Brasil. 

PF O senhor considera essas duas perspectivas excludentes? 

Reo Nao, eu nao achoque seja1n. Se um ou outro as colocam dessa 
fonna, lamento. Considero que as duas linhas bem podem ser 
consideradas como duas op96es legítilnas no exercício do fazer 
antropológico. 

PF Quando se apresentam divergéncias, o desenvolvimento de 
cada investigar;ao pode implicar tanibém convergéncias ba
seadas em pontos consensuais? 

Reo O consenso é constnúdo gra~as ao estabelecilnento de rela96es 
dialógicas. A.~ nossas comunidades academicas deveriam se de
dicar mais a constru9ao de consensos, buscando convergenci-
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as, ainda que inantendo diferen~as . Por que nao? Pois essas di
vergencias acabam sendo fundamentais para a riqueza da vida 
academica. Se111 posi\:6es contrárias a própria vida intelectual 
pode ser um fastio. Mas isso nao significa que nós <levamos en
trar em conllitos pessoais ou institucionais, quando podemos 
manter polemicas em clima civilizado de busca de entendi1nento, 
ainda que seja para concordarmos em mantermos um saudável 
desacordo. Apenas que nao sejamos, quanto a possibilidade de 
consenso, nem céticos - o que tornada o debate inócuo - , 
nem cínicos - pois serían1os eticamente desrespeitosos -, ne1n 
dogmáticos - pois nao ad1nitiríamos arredar o pé de nossas 
verdades. Ungidos de boa-fé, deveríatnos aceitar o debate como 
troca de idéias, como a oportunidade de cotejarmos argumen
tos, sempre como forn1a de aprendermos u1n pouco tnais uns 
com outros. 
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m "Combinatory analysis" ( com réplica de Joseph S. Berliner) , Current 
Anthropology, Vol. 5, n. 2, Chicago, 1964, pp. 104-105. 

1965 
m ''O índio na consciencia nacional", Comentário, Vol. 6, n. 2, Rio de Janei
ro, 1965, pp. 126-131. 

m "Totemismo Tikuna?", Revista do Instituto de Ciéncias Sociais, Vol. 11, 
n. 1, Rio de Janeiro, 1965, pp. 5-22. 

1966 
ru "Urbaniza~ao e tribalismo: A integra~ao dos Terena numa sociedade de 
classes", Sao Paulo, FFCL-USP, 1966, tese de doutorado, mimeo. 

m "A no\ao do colonialismo interno na etnología", Tempo Brasileiro, Ano 
IV, n. 8, Rio dejaneiro, 1966, pp. 105-112. 
m "O dualismo Terena", Revista do Museu Paulista, Nova Série, Vol. XVI, 
Sao Paulo, 1965-1966, pp. 255-262. 

m "O índio na consciencia nacional", América Indígena, Vol. XXVI, n. 1, 
México, 1966, pp. 45-52. 

m (Prefácio) Indios e castanheiros, Roque de Barros Laraia e Roberto 
Augusto Da Matta, Sao Paulo, Difusao Européia do Livro, 1966. 

1967 
ru "Área de fric~ao interétnica na Amazonia". Comunica~ao apresentada na 
VIr Reuniao da ABA, Belém, 1966. Atas do Simpósio sobre a Biota Amazó
nica, Vol. 2 (Antropologia), Rio de Janeiro, 1967, pp. 187-193. 
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w "Problemas e hipóteses relativos a fric~o interétruca: Sugestoes para urna 
metodologia", Revista do Instituto de Ciencias Sociais, Vol. IV, nº 1, Río de 
Janei ro, 1967, pp.41-91. 

u "Estruturalismo e estruturalistas na Antropología Social", Tempo Brasilei
ro, n. 15 e 16, Rio de Janeiro, 1967, pp. 85-86. 

tI-J (Apresenta~ao do livro) Antropología estrutural, Claude Lévi-Strauss, 
Río de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1967. 

w "Informe" (Reunión para la Integración de Ja Enseanza en las Investigaciones 
Antropológicas - Burg-Wartenstein, Áustria, jul-ago 1967), Anuário Indige
nista, vol. XXVII, México, 1967, pp. 47-53. 

1968 
w (Livro) Urbaniza9ao e Tribalismo, Zahar, Río de Janeiro, 1968, 237p. 

rn "El desarrollo de los grupos silvícolas del Brasil", (Informe a 7ª Se~ao: 
Indígenas de Áreas Ecológicas Especializadas, do 6° Congresso Indigenista 
Interamericano, Pátzcuaro, Michoacán, 15 a 21 abr 1968), Anuário Indige
nista, Vol. XXVIII, México, 1968. 

m "Problemas e hipóteses relativos a fric~ao interétnica: Sugestoes para urna 
metodología", América Indígena, Vol. xvm, n. 2, México, 1968, pp. 339-388. 

w "Indigenismo ou colonialismo?", Revista Civiliza9ao Brasileíra, ano IV, 
n. 19 e 20, Rio de Janeiro, 1968, pp. 169-178. 

1969 
m "Estudo Comparativo do Desenvolvimento Regional", 1969, mimeo. 

rn "Interethnic contact and the study of populations", ( em colabora~ao com 
Luiz de Castro Faria) , Burg Wartenstein Meeting, Multilith, 1969. 

m "L'indio nella coscienza nazionale", Aut-Aut, n. 109 e 110, Milao, 1969, 
pp. 55-65. 

1970 
w "Genetic aspects of the dernography of brazilian Terena indians" ( em coo
pera~ao com Francisco M. Salzano), Social Biology, Vol. 17, n. 3, Chicago, 
1970, pp. 217-223. 

m "Por urna sociología do campesinato indígena no Brasil", Revista Mexica
na de Sociología, Vol. XXXII, n. 3, México, 1970. 

w "Totemismo Tikuna?", Mito e Linguagem Social ( vários autores) , Río de 
Janeiro, Edi~oes Tempo Brasileiro, 1970, pp. 52-64. 
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w "Acultura~ao", Enciclopédia Delta-Larousse, Río de Janeiro, Edi~ao 13, 
1970. 

1971 
w "lnterethnic contact and the study of populations", The ongoing evolution 
of latín american populations, F. M. Salzano (ed.) , Londres, Charles Tho
mas Pu blishers, 1971. 

m "Por urna sociologia do campesinato indígena no Brasil", Universitas, n. 
6 e 7, Salvador, Universidade Federal da Bahía, 1971. 

ru "Identidade étnica, identifica~ao e manipula~ao", América Indígena, Vol. 
comemoralivo do 30° aniversário, México, 1971, pp. 923-953. 

1972 

w (Livro) A sociología do Brasil indígena, Rio de Janeiro, Tempo Brasilei
ro, 1972, 149p. 

m (Livro) Urbanización y tribalismo, México, Ediciones Especiales do Ins
tituto Indigenista Interamericano, 1972, 244p. 

m (Livro) O índio e o mund() dos brancos, 2. ed., Sao Paulo, Pioneira, 1972, 
139p. 

rn "O contacto interétnico e o estudo de popula~oes", ( co-autoria com L. de 
Castro Faria), Revista de Antropología, Vol. 17-20, Sao Paulo, 1969-1972, 
pp. 31-48. 

ru "Acomoda~ao regional dos Terena no regime de classes", Comunidade e 
Sociedade no Brasil. Florestam Fernandes (ed.), Sao Paulo, Companhia Edi
tora Nacional, 1972, pp. 35-45. 

w "Indigenismo ou colonialismo", Revista Difusao, Sao Paulo, Escola de 
Sociologia e Política de Sao Paulo, 1972 . 

1973 
m "Povos indígenas e mudan~a sociocultural na Amazonia", Trabalhos de 
Ciencias Sociais, Série Antropología, Universidade de Brasilia, 1973, mimeo. 

Cl "Um conceito antropológico de identidade", Alter - jornal de Estudos 
Psicodinamicos, Vol. 3, n. 4, 1973, pp. 208-219. 

m (Apresenta~ao do livro) Antropología estrutural, Claude Lévi-Strauss, 
Tempo Brasileiro, Río de Janeiro, 1973. 

1974 

IIl "Indigenous peoples and socio-cultural change in the Amazon Brazil", 
Man in Amazon, Charles Wagley (ed.), Gainesville, Florida University Press, 1974. 
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m "Processos de articula\:ªº étnica", Trabalhos em Ciencias Socíaís, Série 
Antropologia, n. 7, Universidade de Brasilia, 1974, mimeo. 

m "Povos indígenas e mudan\:a sociocultural na Amazonia", Debate & Críti
ca: Revista Semestral de Ciencias Sociaís, n. 2, Rio de janeiro,1974. 

1975 
m "Possibilidades de urna antropologia da ª\:ªº entre os Tikuna", Trabalhos 
de Ciencias Socíais, Série Antropologia, n. 11 , Universidade de Brasilia, 1975. 

m "Reconsiderando Etnia", Trabalhos de Ciencias Socíais, Série Antropo
logia, n. 12, Universidade de Brasília, 1975. 

1976 
ru (Livro) ldentidade, etnia e estrutura social, Sao Paulo, Pioneira Editora, 
1976, 118p. 

m (Livro) Do índio ao bugre.; O processo de assimilafiio dos Terena, 2. ed., 
Rio de janeiro, Francisco Alves, 1976, 149p. 

m ''O papel dos postos indígenas no processo de assimila\:ao: Estudos de 
dois casos", Leituras de Etnología Brasíleíra, Egon Schaden (coord.), Sao 
Paulo, Companhia Editora Nacional, 1976, pp. 448-454. 

m "Dualismo Terena", Leituras de Etnología Brasileira, Egon Schaden 
(coord.), Sao Paulo, Companhia Editora Nacional, 1976, pp. 186-192. 

m (Apresenta~ao do livro) Antropología Estrutural Dois, Claude Lévi-Strauss, 
Rio de Janeiro, Tempo Brasileiro, 1976. 

1977 
ro "Possibilidad de una antropología de acción entre los Tikuna", América 
Indígena, Vol. 37, n. 1, México, 1977, pp. 145-169. 

m "Articulación interetnica en Brasil", Procesos de Articulación Social, 
Buenos Aires, Amorrortu Editores, 1977, pp. 282-304. 

w (Prefácio) Peoes, pretos e congos, Carlos Rodrigues Brandao, Brasília/ 
GoHinia, EdUnB/Gráfica do Livro Goiano, 1977. 

m "Leitura de Mauss", Trabalhos de Ciéncias Sociaís, Série Antropologia, n. 
19, Universidade de Brasilia, 1977. 

m "O mestrado em antropologia da UnB", Semínário sobre aspectos e pers
pectivas de ínstitucíonalizafiio das cíéncias socíais, Rio de janeiro, Iuperj/ 
Ildes, 1977, mimeo. 

m "Antropología e filosofia", Anuário Antropológico 76, Rio de Janeiro, 
Edi~oes Tempo Brasileiro, 1977, pp. 250-260. 
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m "Leach e Lévi-Strauss", Anuárío Antropológico 76, Rio de Janeiro, Edi
\:Oes Tempo Brasileiro, 1977. 
1978 

m "Positivismo e constru\:ao de modelos na antropologia", Anuário Antro
pológico 77, Rio de Janeiro, Edi\:oes Tempo Brasileiro, 1978, pp. 173-82. 

m A Sociología do Brasil indígena, Rio de Janeiro/Brasília ,Edi\:Ües Tempo 
Brasileiro/EdUnB (2. ed. revista e ampliada), 1978. 

m (Prefácio) Os herdeíros da terra, Margarida Maria Moura, Sao Paulo, 
Hucitec, 1978. 

1979 
m "Self-Fuffilment", lnternational organizations for the elimínation of all 
forms of racial discrímination, Londres, 1979, pp. 6-11. 

m "Terena", Caderno da Comissiio Pró-Índio, Sao Paulo, Global Editora, 
1979, pp. 55-58. 

rn "Terena: a poor example of the emancipatable indian", Brazíl - Special 
Report, n. 1, Cambridge, Cultural Survival lnc., 1979, pp. 40-42. 

m (Livro) Marce/ Mauss, Editora Ática, Sao Paulo, 1979, 296 pp. 

1980 

m (Prefácio) Hierarquía e simbiose: relafoes intertribais no Brasil, Alcida 
Rita Ramos, Sao Paulo, Hucitec, 1979. 

m "Identidade e estrutura social", Anuário Antropológico 78, Rio de janei
ro, Edi\:oes Tempo Brasileiro, 1980, pp. 243-263. 

m (Prefácio) Índios Maxakali: resistencia ou morte, Marcos M. Rubinger et 
alii., Belo Horizonte, Interlivros, 1980. 

1981 

ro "Teses sobre indigenismo brasileiro", Anuárío Antropológico 79, Rio de 
Janeiro, Edi\:oes Tempo Brasileiro, 1981, pp. 121-178. 

ro "Etnia e estrutura de classes", Anuário Antropológico 79, Rio de janeiro, 
Edi~oes Tempo Brasileiro, 1981, pp. 57-78. 

m "Movimentos indígenas y indigenismo en Brasil", América Indígena, Vol. 
XLI, n. 3, México, 1981, pp. 390-405. 

m "Indian moviments and indianism in Brazil", News Letter, Vol. 5, nº 1, Cam
bridge, Cultural Survival Inc., 1981, pp. 12-13. 
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m "Deve o Summer permanecer no Brasil?", Religíiio e Socíedade, Rio de 
janeiro, jul 1981, pp. 66-67. 

1982 
m "O enigma das máscaras", Anuário Antropológico 80, Rio de Janeiro, Edi
\Oes Tempo Brasileiro, 1982, pp. 281-288. 

m (lntrodu\ao) "Simpósio: Os rumos da antropología na América Latina", 
Anuário Antropológico 80, Rio de Janeiro, 1982, pp. 187-190. 

rn (Livro) O índío e o mundo dos brancos, 3. ed., Brasilia, EdUnB, 1982, 13lp. 

1983 
m (Lívro) Enigmas e solu9oes, Río de Janeiro, Edi\oes Tempo Brasileiro, 
1983, 208p. 
rn "Sociedade plural e pluralismo cultural no Brasil", Tempo Brasileiro ( edi
~ao comemoratíva do 20º aniversário) , n. 71, Río de Janeiro, 1983, pp. 7-17. 

m "As categorías do entendimento na forma\ao da Antropología", Anuárío 
Antropológico 81, Río de Janeiro, Edi\oes Tempo Brasileiro, 1983, pp. 125-
146. 

1984 
m "Entre o estruturalismo e a hermeneutica", Anuárío Antropológico 82, 
Río de Janeiro, Edi\oes Tempo Brasileíro, 1984, pp. 289-294. 

m "Plural society and cultural pluralism", The Prospects for Plural Societies, 
American Ethnological Society Proccedings, Washington, 1984, pp. 39-48. 

ru "Tiempo y tradición: interpretando la antropologia", Runa, Vol. XIV, Bue
nos Aires, 1984, pp. 11-22. 

m "A categoría da causalidade na forma\ao da Antropología", Trabalhos 
em Ciencias Sociais, série Antropológica, n. 42, EdUnB, 1984. 

m "Leitura e cultura de urna perspectiva antropológica", Anais do I Encontro 
Interdisciplinar de Leitura, Londrina, 1984, pp. 8-19. 

1985 
rn "A categoría da causalidade na forma\ªº da antropología", Anuário An
tropológico 83, Río de Janeiro, Edi\oes Tempo Brasileiro, 1985, pp. 11-52. 

m "Tempo e tradi\ao: interpretando a antropología", Anuário Antropológico 
84, Río de janeiro, Edi\oes Tempo Brasileiro, 1985, pp. 191-203. 
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1986 
m "Mining and índianism in Brazil", Cultural Survival Quartely, Vol. 10, n. 1, 
Massachussets, 1986, pp. 27-28. 

m "Elogio da ABA", Anais da 15ª Reuniiio Brasileira de Antropología, Curitiba, 
1986, pp. 7-15. 

m "O que é isso que chamamos de Antropología brasileira?", Anuário Antro
pológico 85, Rio de Janeiro, Edi\oes Tempo Brasileiro, 1986, pp. 227-246. 

1987 
rn "Teses sobre o indigenismo brasileiro", Cultura Brasileira: Temas e si
tua9oes, Alfredo Bosí (org.), Série Fundamentos, Sao Paulo, Ática, 1987, pp. 
191-198. 

m "A categoría da (des)ordem e a pós-modernidade da antropología", Pós
Modernidade, Cole\ao Viagens da Voz, Campinas, Editora Unicamp, 1987, 
pp. 13-31. 

m (Prefácio) Entrosando: questoes indígenas em Tejé, Priscila Faulhaber, 
Belém, Museu Paraense Emilio Goeldi, 1987. 

m (Editorial) Anuário Antropológico 86, Brasília/Rio de Janeiro, Editora 
Uníversidade de Brasília/Edi\oes Tempo Brasileíro, 1987, pp. 9-10. 

m "Leítura e cultura de urna perspectiva antropológica", Tempo Brasileiro 
(Edi\ao especial "Reflexao e Participa\ao/2" - 25 anos), n. 90, Río de Janei
ro, 1987, pp. 95-108. 

1988 
m "A categoria de (des)ordem e a pós-modernidade da Antropología", Anu
ário Antropológico 86, Brasilia/Río de Janeiro, Editora Universidade de Bra
silia/Edi\oes Tempo Brasileiro, 1988, pp.57-73. 

m (Livro) A crise do indigenismo, Campínas, Editora da Unicamp, 1988, 
96p. 

m (Livro) Sobre o Pensamento Antropológico, Río de Janeíro/Brasilia, Edi
\Oes Tempo Brasileiro/CNPq, 1988. 

1990 
ru "O saber, a ética, a a\ao social", Manuscrito - Revista Internacional de 
Filosofia, Vol. XIII , n. 2, Campínas, Unicamp/CLE, 1990. 

rn "Práticas interétnicas e moralidade", Primeira Versiio , Campinas, Editora 
IFCH/Unicamp, n. 21 , 1990. 
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w "Identidade e diferen~a entre antropologias periféricas", A antropología 
na América Latina,George Cerqueira Leite Zarur (org.) , México, Instituto 
Pan-Americano de Geografia e História, n. 448, 1990, pp. 15-30. 

w "Un nuevo modelo de las relaciones interétnicas em Brasil", Identidad 
Cultural y Modernidad· Nuevos Modelos de Relaciones Culturales, Barcelo
na, 1990. 

m "La politización de la identidad y el movimiento indígena", Indianismo e 
Indigenismo in America (Compila~ao: José Alcina Franch) , Barcelona, 1990. 

en "Práticas interétnicas y moralidad: por un indigenismo (auto)crítico", 
América Indígena, Vol. L, n. 4, México, 1990, pp. 9-26. 

1991 
ru (Llvro) A Antropología de Rivers, Campinas, Editora da Unicamp, 1991, 279p. 

ro (Livro) Razao e afetividade: O pensamento de L. Lévy-Bruhl, Cole\ao 
Centro de Lógica, Epistemología e História da Ciencia - CLE, Campinas, Edito
ra da Unicamp, 1991, 179p. 

m ''An interview with Roberto Cardoso de Oliveira" (realizada por Mariza Cor
rea), Current Anthropology, Vol.32, n. 3, 1991, pp. 335-343. 

m (Apresenta~ao) Uma antropología no plural: Tres experiencias contem
poráneas, Mariza G. S. Peirano, Brasilia, EdUnB, 1991. 

1992 
m "Práticas interétnicas e moralidade", Desenvolví mento e direitos huma
nos: A responsabilidade do antropólogo, A. A. Arantes, G. R. Ruben e G. G. 
Debert (orgs.), Campinas, Editora da Unicamp, 1992, pp. 55-66. 

m "Universalidade e singularidade da antropología", Plural - Boletim da 
Associa9ao Latino-Americana de Antropología, Campinas, 1992, pp. 4-6. 

m "Rememorando um programa'', Antropología Social (Comunica\oes do 
PPGAS, Museu Nacional - UFRJ) , n. 2, Río de Janeiro, 1992, pp. 45-46. 

m "Indigenismo e moralidade", Tempo Brasileiro - 30 anos de vida (1962-
1992) , Río de Janeiro, 1992, pp. 41-55. 

m (Livro) Etnicídade y estructura social, México, CIESAS, 1992, 158p. 

1993 
m "Cultural relativism and philosophy: North and Latin American perspectives", 
Manuscrito - Revista Internacional de Pilosofia, Vol. XVI, Campinas, CLE, 
1993, pp. 207-216. 
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m "Etnicidad y las posibilidades de la ética planetária", Antropológicas -
Revista de Difusión del Instituto de Investigaciones Antropológicas, Méxi
co, Universidad Nacional Autónoma de México, n. 8, 1993, pp. 18-33. 

m "Un nuevo modelo de relaciones interétnicas en el Brasil", Hacia Nuevos 
Modelos de Relaciones Interculturales, Guillermo Bonfil Batalla (org.) , Mé
xico, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes,1993, pp. 72-82. 

m "O movimento dos conceitos na antropología", Revista de Antropología, 
Vol. 36, Sao Paulo, 1993, pp. 13-31. 

m "Dos filósofos europeus aos índios brasileiros" (Entrevista com Roberto 
Cardoso de Oliveira por Carlos Fausto, Yonne Leite, Cannen Weingrill e Vera Rita 
Costa), Ciencia Hü}e, SBPC, Vol. 15, n. 88, Río de Janeiro, 1993, pp.14-20. 

1994 
ro "A antropologia e a crise dos modelos explicativos", Primeira Versao, 
Campinas, Editora IFCH/Unicamp, n. 53, 1994, 26p. 

m "A honra academica ( ou da condi~ao de emérito) ", Anuário Antropoló
gico, Río de Janeiro, Edi~oes Tempo Brasileiro, Vol. 92, 1994, pp. 33-48. 

m "Antropología e Moralidade", Revista Brasileira de Ciencias Sociais -
Anpocs, Vol. 24, 1994, pp. 110-121. 

m "Olhar, ouvir, escrever", Aula Inaugural, Campinas, Editora Unicamp/ 
Instituto de Filosofía e Ciencias Humanas da Unicamp, 1994, pp.5-27. 

m (Apresenta~ao do livro) A Penix de Abraao: Um estudo sobre cristaos
novos retornados ao judaísmo de seus ancestrais, Sonia Bloonfield Rama
gem, Brasilia, EdUnB, 1994. 

1995 
ru (Livro) Estilos de Antropologia,Roberto Cardoso de Oliveira e Guilermo 
R. Ruben (orgs.), Campinas, Editora da Unicamp, 1995, 213p. 

m "A dupla interpreta\ao na antropologia", Anuário Antropológico 94, Río 
de Janeiro, Edi~oes Tempo Brasileiro, 1995, pp. 9-20. 

u:i "Identidade catala e ideologia étnica", Mana - Revista de Estudos em 
Antropología Social, Vol. 1, n. 1, Rio de Janeiro, PPGAS/UFRJ, 1995, pp. 9-47. 

m "O lugar (e em lugar) do método", Série Antropología, Brasilia, EdUnB, 
n. 190, 1995, pp. 2-14. 

m ''A antropología e a crise dos modelos explicativos", Estudos Avan9ados 
- USP, Vol. 9, n. 25, Sao Paulo, 1995, pp. 313-228. 
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m "La politisation de l'identité et le mouvement indigene au Brésil", Recherches 
Ameridiennes au Québec, vol. 25, n. 4, Canadá, 1995. 

m "Etnicidade como fator de estilo'', Cademos de História e Filosofta da Cien
cia, Campinas, Editora Unicamp, série 3, Vol. 5, n. esp., 1995, pp.145-171. 

1996 
m "Falando de Antropologia" (entrevista com Roberto Cardoso de Oliveira 
por Luiz Donisete Bensi Grupioni e Maria Denise Fajardo Grupioni) , Cader
nos de Campo - Revista dos A/unos de Pós-GradUIJfdO em Antropoi-Ogia da 
Universidade de Sao Paulo, n. 5 e 6, Sao Paulo, 1995-1996, pp. 193-213. 

rn (Livro) O índio e o mundo dos brancas, 4. ed., Campinas, Editora Uni
camp, 1996, 198p. 
ro "Ethnicity: what chance global ethics?", The cultural dimensions of glo
bal change: An anthropological approach Lourdes Arizpe (org.) , París, Unes
co, 1996, pp. 45-61. 
rn "La antropología latino-americana y la crisis de los modelos explicativos: 
Paradigmas y teorías", Maguare - Revista del Departamento de Antropolo
gía, Bogotá, Universidade Nacional de Colombia, n. 11-12, 1996, pp. 9-23. 

w "O ensino antropológico de Florestan Femandes: Recorda~oes de um ex
aluno", Revista da USP, n. 29, Sao Paulo, 1996, pp. 66-71. 
m "O trabalho do antropólogo: Olhar, ouvir, escrever", Revista de Antropo
logía, Vol. 39, n. 1, Sao Paulo, 1996, pp. 13-37. 

m "Etnicitat y les possibilitats d'una ética planetária", Barcelana, Revista 
d'Etnologia de Catalunya, n. 8, 1996, pp. 78-94. 

ru "Etnicidade, eticidade e globaliza~ao" , Revista Brasileira de Ciencias 
Sociais -Anpocs, n. 32, 1996, pp. 6-17. 

m (Livro) Ensaios antropológicos sobre moral e ética ( em co-autoria com 
Luís Roberto Cardoso de Oliveira) , Cole~ao Biblioteca Tempo Universitário, 
Rio de Janeiro, Edi~oes Tempo Brasileiro, 1996, 188p. 

m "Entrevista a Roberto Cardoso de Oliveira" (por Claudia Guebel, Valeria 
Hemandez e Hugo Ratier), Antropología y Ciencias Sociales, n. 6, 1996, pp. 
89-100. 

1997 
ru (Livro) Sobre o pensamento antropológico, 2. ed., Cole~ao Biblioteca 
Tempo Universitário, Rio de Janeiro, Edi~oes Tempo Brasileiro, 1997, 20lp. 
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m "ldentidade, etnicidade e nacionalidade no Mercosul'', Política Compa
rada - Revista Brasiliense de Políticas Comparadas, Vol. 1, n. 2, Brasilia, 
1997, pp. 9-20. 

m (Prefácio) Gente de costumbre J' gente de razón: las identidades étni
cas en México, Miguel Alberto Bartolomé, México, Instituto Nacional Indige
nista/Siglo Veintiuno Editores, 1997, pp. 13-17. 

ru "O lugar (e em lugar) do método", Idéias - Revista do Instituto de 
Filosofia e Ciencias Humanas da Unicamp, Campinas, Editora Unicamp, n. 
1 e 2, 1997, pp. 137-178. 

ro "Antropologías periféricas versus antropologías centrales", Memórias, 
Equador, Colección Quito, ICA, n. 1, 1997, pp. 91-112 . 

w "Sobre o diálogo intolerante", (Retlexao e Participa~ao/4 - 3S Anos), Rio 
de Janeiro, Tempo Brasileiro , n. 130 e 131, 1997, pp. 31-38. 

1998 
ro (Livro) O trabalho do antropólogo, Brasilia/Sao Paulo, Paralelo IS/Edi
tora da Unesp, 1998, 220p. 

w (Depoimento), Cientístas do Brasil (Edi~ao comemorativa dos SO anos 
da SBPC) , Sao Paulo, Editora Sociedade Brasileira para o Progresso da Cien
cia, 1998, pp. 551-S61. 

m "Etnicidad, eticidad y globalización", Autonomías étnicas y Estados 
nacionales,Miguel A. Bartolomé e Alicia M. Barabas (coords.), México, 
Conaculta/lnah, 1998, pp. 31-4 7. 

rn "El trabajo del antropólogo: mirar, escuchar, escribir", Etnostoria. Saggi 
Semestrali del Centro Internazionale .di Etnostoria, n. 1 e 2, Itália, 1998, pp. 
67-83. 

1999 
ro (Prefácio) Ensaios em antropol-Ogia histórica, Joao Pacheco de Oliveira, 
Rio de janeiro, Editora UFRJ, 1999, pp. 11-18. 
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