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PREFÁCIO 

Os trabalhos enfeixados neste volume foram elaborados sucessi
vamente ao longo de um programa de estudo sobre a formafáo da 

, Antropologia Social e Cultural, enquanto disciplina autónoma. Dis
tribuídos em oito capítulos, esses trabalhos focalizam a questáo. ·do 
conhecimento antropológico e de sua constituifáo nos espafOS da 
academia. O alvo maior é o de pensar o pensamento antropológico. 

Os quatro primeiros capítulos' relativos aformafáO da disciplina, 
foram concebidos para tratá-la em suas formas originárias, a saber, 
a partir das primeiras manifesta~óes da Antropologia Social ou Cul
tural em suas modalidades Racionalista, Estrutural-funcionalista, 
Culturalista e, mais recentemente, lnterpretativista. Sáo capítulos 
que se debrufam sobre os paradigmas da disciplina e sua articulafáo 
matricial: é quando se busca elaborar a Matriz Disciplinar, ponto de 
referencia constante de grande número dos tópicos tratados novo-
lume. · 

Náo se pretendeu, contudo, dar um tratamento sistemático e 
igual a cada urna dessas modalidades. Enquanto o capítulo J, Tempo 
e Tracli~ao: Interpretando a Antropologia, oferece uma visáo com
preensiva da disciplina por meio dafocalizafáo de seus quatro prin
cipais paradigmas e as "escotas" ou movimentos deles emanados, 

«is capítulos . segÜi~tes, respectivamente o 2, As "categorlas do en
. tendimento'' na Antropologia; 3, A categoria da causalidade na Antro
pologia; e 4, A categoria de (des) ordem e a pós-modemidade da An
tropologia,abordam topicamente tres dos quatro domínios da Matriz 
Disciplinar proposta no primeiro capítulo. Contudo a ausencia de 
uma abordagem similar de um dos domínios dessa Matriz, a saber, 
daquele ocupado pelo paradigma culturalista, náo significa de modo 
algum que o autor lhe tenha conferido menor importáncia. Significa 
simplesmente que as modalidades de antropología examinadas e os 
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" 
paradigmas subjacentes o foram em diferentes momentos do traba-
lho do autor e respondendo a solicitar;óes diversas , o que /hes confere 
total autonomía entre si. O paradigma cultura/is ta e a ''Escala 
Histórico-Cultural Norte-Americana",nao tiveram a mesma oportu
nidade, mas nem por is so deixaram de ser consideradas, a inda ·que 
elípticamente, particularmente no primeiro e no quinto capítulos. 

Na parte relativa a periferia OU, em outras palavras, as antropo
logías existentes nos centros náo-metropolitanos e, mu itas vezes, por 
eles sale/izadas, tres capítulos procuram pór o assunto em discus
sáo. É assim que no capítulo 5, O que é isso que chamamos de Antro
pologia Brasileira? e no capítulo 6, A organiza~áo dos antropólogos 
brasileiros: a ABA o que está em causa é o exercício da disciplina no 
país, seja pelo ex ame de suas tradir;óes e de suas categorías mais re
levantes, seja pela considerar;áo de seu quadro institucional, especí
ficamente por um breve apanhado histórico de sua entidade máxima, 
a Associar;áo Brasileira de Antropología. Já no capítulo 7, Por orna 
etnografía das antropologias periféricas, tenla-se uma reflexáo sobre 
o caráter dessa " periferia" e sobre a necessidade de urna investiga
ráo comparativa tendente a explorar a diferenra (mais do que a iden
tidade) dessas antropologías através de uma etnografia da discipli
na, capaz de resultar numa "estilística" da Antropología. 

O capítulo 8, A voca~áo meta-disciplinar da Etnografía da Cien
cia, escrito como posfácio do volume, contempla a possibiÍidade de 
instauraráo e desenvolvimento desse ramo da Antropología, indi-

. cando sua dupla dimensijo, disciplinar e meta-disciplinar, e suas co
nexóes com disciplinas afins como a História da Ciencia, a Sociolo
gía da Ciencia, a História das Idéias e a Epistemologia, como as res
ponsáveis pelas principais in.terfaces de uma Etnografia_ da Ciencia. 

Pareceu ao autor ser adequada a inclusáo de dois outros escritos, 
elaborado o primeiro como artigo-resenha de um livro sobre Fou
cault, de Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow, que permanece ainda 
inacessível ao leitor brasileiro; o segundo escrito, uma conferencia 
de abertura de um Encontro Interdisciplinar de Leitura ao qua/ com
pareceram profissionais das mais variadas áreas das Humanidades. 
Por náo estarem organicamente articulados com os demais capítu
los, entram como apéndices ae b,ainda que guardem íntima relaráo · 
coma questáo do conhecimento antropológico na forma como o au
tor a vem tratando, querno que diz respeito a relar;áo entre o estrutu
ralismo e a hermenéutica, quer no que tange a potencialidade da 
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'abordagem in~erpretativa (desde que liberta da amear;a de qualquer 
'' interpretativismo" ). 

Os capítulos 4, 6, 7 e 8, além do apéndice b, sáo todos pratica
mente inéditos, em que pese alguns deles terem sido divulgados em 
veículos de circular;áo restrita. Os demais foram publicados em dife
rentes números do Anuário Antropológico, Edir;óes Tempo Brasi
leiro Ltda., cujas indicaróes mais precisas estáo em nota de rodapé 
dos réspectivos capítulos. Como capítulos deste livro, náo sofreram 
modificaróes de monta, salvo pequenas alterar;óes de forma e urna 
ou outra de conteúdo. A Editora o autor agradece haver aceito reedi
tá-los para incluí-los neste volu_me. Re nova seus agradecimentos a 
todos quantos, colegas e instituir;óes, colaboraram em seu trabalho e 
cujos nomes se encontram mencionados nas notas dos diferentes ca
pítulás. Registre-se, finalmente, o reconhecimento do autor a 
Eduardo Portella por ter acolhido coma generosidade de sempre es
ses ensaios e conferencias em sua renomada coleráo Biblioteca 
Tempo Universitário'. 

Campinas, 26 de Agosto de 1987 

Roberto Cardoso de Oliveira 
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.. A FORMA,ÁO DA DISCIPUNA 

CAPÍTULO 1 

TEMPO E TRADIGÁO: INTERPRETANDO A 
ANTROPOLOGIA' 

Há quase trinta anos, em 1955, quando numa reuniao como esta 
nossa Associa~ao elegia sua primeira diretoria, no mesmo ano e na 
Europa, numa pequena cidade da Normandia, o filósofo alemáo Mar
tin Heidegger se questionava sobre o SER da filosofía em sua confe-., 
rencia de abertura de um colóquio internacional.~ A importancia da 
reflexáo heideggeriana estava no fato de exprimir - ao formular 
aquela questáo - uma nova tendencia de seu pensamento (que a his
tória registraria como o segundo Heidegger) pautada rio esmiu~a
mento da tradi~ao e da linguagem, submetidas ambas a um infindável 
exercício hermeneutico. 

Náo é minha inten~ao tentar aqui igual exercício com rel~ao a 
minha disciplina, a antropologia - empresa, aliás, demasiadamente 
grande para um etnólogo. Mas, a meu ver, a proposta heideggeriana 
bem que pode ser aceita, porém nos termos de urna etnologia moder-
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na, ou antropologia social, vista básica, ainda que nao exclusivamen-
te, como urna disciplina interpretativa; ela própria possuidora de ins
trumentos que lhe permitam poder alcan~ar um grau de compreensao 
de si, estranhando-se a si própria de modo a realizar aquele "espan
to'' de que fala o filósofo e que tao bem caracteriza o SER dafilosofia; 
e que, de certa maneira, está presente em toda boa etnologia em seu 
encontro como out ro. ··O espanto carrega a filosofía e impera em seu 
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-interior" - disse Heidegger naquela oportunidade. Soaria absurdo 
se substituíssemos, na frase, filosofia·por antropologia? Ou - em ou
tras palavras - náo seria a boa etnografía fun~áo dessa mesma capa
cidade de espantar-se, menos talvez como outro, mas certamente 
mais consigo mesmo, com esse "estranho" modo de conhecer que 
para nós se configura ser a antropologia? Conhecer o outro e 
conhecer-se náo sáo, afinal de contas, para essa. modalidade de an
tropologia, as faces de urna mesma moeda? O que é, afinal de contas, 
a antropologia? 

Comeceinos pefo nosso espanto diante do outro, absolutamente 
mais fácil de ocorrer (e de se compreender) na prática da pesquisa et
nológica. Espanto que nao é dificil de entender quando o objeto é o 
outro, particularmente outras sociedades, outras culturas, diferen
tes da nossa; ou mesmo quando, por urna forma de atitude metodolo
gica, nos transformamos no outro - para usarmos urna expressáo 
merleau-pontyana - e nos voltamos para o estudo de nossa própria 
sociedade: de resto, um desideratum, que crescentemente a antropo
logia atual busca realizar. Mas como - cabe perguntar ~ podemos 
nos espantar com nossa própria disciplina? Ao que parece o nosso es
tranhamento diante do outro inibiu historicamente o nosso espanto 
frente a antropología: produto, ela própria de nossa história, da histó
ria do saber ocidental e, de urna maneira toda especial, da cultura 
científica - melhor diria, cientificista - instaurada no Iluminismo e 
tao fortemente presente em nosso campo intelectual. O que esses úl
timos tres séculos nos ensinaram sobre essa cultura cientificista e o 
que este século nos fala sobre a antropologia social; considerando que 
se a datarmos a partir de Durkheim, na tradi~áo intelectualista ou ra
cionalista européia continental, ou a partir de Rivers na tradi~áo em
pirista anglo-saxá, ou, ainda, em Boas no culturalismo norte-ameri
cano, ela estaria prestes a completar um século! Debru~ar-se sobre 
suas raízes - e sobre suas rupturas - é mais do que um exercício · 
academico. É procurar pensar, como ·antropólogos, o·s fundamentos 
de nossa disciplina náo raro mitificados no interior de nossas repre
senta~óes (por certo coletivas), sustentadoras de um oficio muitas 
vezes realizado tal como um rito profissional, no interior do qual li
vros, teses, artigos, comuni~~óes e - por que nao? - conferencias 
·como esta, constituem sua expressáo máxima. 

Mitos e ritos sao categorias familiares ao antropólogo e quem sabe 
por elas podemos iniciar nosso exame da questáo heideggeriana: o 
que é isto que chamamos de antropologia? Sem ironia e sem me ima-
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ginar destituído de qualquer "bias" ou "partí pris", gostaria de dar 
~nício a minba interpreta~áo da antropologia social ou cultural pelo 
registro de meu primeiro espanto: porque né,s, autores e atores do 
processo de constitui~áo e desenvolvimento da disciplina (ou mesmo 
de sua transplanta~áo para outras latitudes), tendemos· a abdicar de 
pensá-la em seus fundamentos, i. é, como urna modalidade de conhe
cimento que é, para nos interrogarmos quase que exclusivamente so
bre os modos de viver, de pensar e de conhecer de outros povos ou de 

. diferentes setores da sociedade a que pertencemos? Se nós mesmos, 
enquanto antropólogos, membros de urna comun_idade intelectual, 
constituímos urna sorte de "cultura", cujas origens náo estáo aqui, · 
em nosso continente, mas em nossa forma~áo profissional estáo pre
sentes, por que entáo náo tomannos essa "cultura" como objeto pri
vilegiado de nossas indag~óes? . 

Se quisermos evitar urna longa·e, neste momento, inviável regres-: 
sáo histórica as nossas origens, pelo menos podemos tentar - aqui e 
agora - captar a essencia das tradi~óes que cultivamos (e muitas ve
ze_s cultuamos), i~scrita nos paradigmas (quem sabe, nossos mitos) 
que conformam aquilo que se pode ria chamar de ''matriz disciplin_ar'' 
. da antropología. A ~sta altura, ve-se que estou distinguindo para
digma de matriz disciplinar, ao contrário de Thomas Kuhn - esse 
excepcional historiador da ciencia - que os considera sinónimos, 
fundindo-os num único conceito. Para mim, urna matriz disciplinaré 
a articul~áo sistemática de um co~junto de paradigmas, a condi~áo 
de coexistirem no tempo, mantendo-se todos e cada um ativos e rela
tivamente eficientes. A diferen~a das ~ienciás natu~ai~, que os regis
tram em sucessáo - num processo continuo de substitui~·áo ~' na 
antropología social os vemos em plena simultaneidade, sem que o 
novo paradigma elimine o anterior pela vía das "revolu~óes científi
cas'' de que nos fala Khun, mas aceite a convivencia, muitas vezes 
num mesmo país, outras vezes numa mesma institui~áo. 

E é assim, com vistas a construir essa matriz disciplinar., que me 
socorrerei da técnica estrutural de constitui~áo de campos semanti
cos - pelo menos numa primeira etapa dessas consider~óes. Pode
.mos partir, assim, da caracteriz~áo preliminar das duas tradi~óes a 
que me referi: a intelectualista e a empirista' para entáo cruzá-las, 
urna a urna, com duas importantes perspectivas caracterizadas pela 
"categoria" tempo e presentes em ambas as tradi~óes; urna perspec-· 
tiva seria atemporal, pois mesmo negando o tempo por ele se define, 
outra seria temporal ou histórica, no seu mais amplo sentido. Para fa-
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cilitar, vamos designá-las, respectivamente, com os termos, já bas
tante consagrados entre nós, de sincronia e diacronia. Estas duas 
perspectivas - como todos sabem - sáo significativas porque en
globam, em sua associa~~o binária e antinómica, todos os paradigmas 
reais e possíveis inscritos na matriz. 

Tempo 

< -z 
o 
~ u z -fl) 

·< -z 
o 
~ 
u 
< -o 

INTELECTU ALISTA 

' ' Escola Francesa de 
Socio logia'' Paradigma 
racionalista e, em sua 
forma moderna, estrutu
ralista 

(1) 

•• Antropología Interpre
tativa'' Paradigma her
meneutico 

(4) 

EMPIRISTA 

'' Escola Britanica de 
Antropología' ' Paradig
ma Estrutural-funciona
lista 

(2) 

" Escola Histórico-Cul
tural'' Paradigma cultu
ralista 

(3) 

Se o visualizarmos geometricamente, veremos que o esp~o coberto 
pela matriz está construído e, por conseguinte, limitado, por duas re
tas tra~adas a partir de um ponto comum, em angulo reto, formando 
coordenadas cartesianas: a linha horizontal abrigarla as tradi~óes in
telectualista e empirista, escritas nesta ordem; a linha vertical conte
ria as perspectivas polarizadas no interior da " categoría" tempo (ou 
crono, se preferirem), sendo umasincronica (na medida em que neu
traliza ou póe entre colchetes o tempo, redu.zindo-o a zero) e outra 
diacrónica (onde o tempo, resgatado e determinador, conforma a 
perspectiva). O esp~o, assim obtido, fica dividido em quatro .domí
nios, estruturalmente determinados, e que podemos identificar - para 
efeito de urna primeira análise - através de números de 1 a 4 de urna 
série ordinária: (1) no primeiro domínio, teríamos a tradi~áo intelec
tualista cruzada com a perspectiva sincrónica, criando um lugar a ser 
ocupado pelo •'paradigma racionalista' ' que, concretamente, táo bem 
a " Escola Francesa de Sociología" exemplifica; (2) no segundo, a 
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tradi~~o empirista cruzada com a mesma perspectiva sincrónica, re
dundando no domínio do · ·paradigma estrutural-funcionalista' ' , ex
presso na .. Escola Britanica de Antropología": (3) no terceiro, conti
nuando nessa mesma tradi~áo empirista mas cruzando-a com a pers
pectiva diacrónica, abrir-se-ia o domínio do ·'paradigma cultura
lista'', na forma em que é atualizado pela · • Escola Histórico-Cultu
ral Norte-americana" ; e, finalmente , (4) retomando a tradi~áo 
intelectualista e cruzando-a com a mesma perspectiva diacrónica, 
ter-se-ia o quarto domínio - o de um paradigma que apenas nestas úl
timas duas décadas come~ou a repercutir em nossa disciplina por in
fluencia de pensadores hermeneutas alemáes e franceses e que pode 
aq ui ser identificados como ··paradigma hermeneutico' ', gerador de 
uma.modalidade de antropología dita ''interpretativa'', atualmente as 
vésperas de sua consolida~ao em uns poucos centros universitários 
norte-americanos. 

Para facilitar a realiza~áo desta minha etnografía, obviamente in
completa, das comunidades de pensamento antropológico escolhidas 
e que se localizam em países de centro - i. é, de centros irradiadores 
da disciplina, como Fran~a, Inglaterra e EE U U - procurarei alguns 
autores/atores que por seu desempenho tenham contribuído decisi
vamente para a ad~áo dos paradigmas apontados na matriz e, de 
certo modo , por ela previstos. A men~ao as "escolas antropológi
cas'' já facilita essa identifica~ao para mime para os colegas que me 
ouvem, e que embora possam discordar sobre um ou outro autor, 
possam igualmente concordar pelo menos com aquilo que estou cha
mando de ' 'casos exemplares'', como me parecem ser - como já se 
indico u - a ' ' Escola Francesa'', a'' Britanica'', a' · Histórico-Cultu
ral" e a "Interpretativa", esses do is últimos "casos" registrados ti
picamente no ambiente norte-americano. Ternos, entao, segundo mi
nha escolha, respectivamente como principais atores na edifica~ao 

~ - · . 
dessas escolas ou orienta~óes da antropología, Durkheim, Rivers, 
Boas e - como único autor vivo, o que já indica ajuventude des ta úl
tima orient~áo - Clifford Geertz. Juventude essa- é bom que se 
esclare~a - apenas de orien~ao na antropología e nao do paradigma 
hermeneutico que a sustenta, pois este remonta ao século XIX, a 
Dilthey pelo menos, para náo irmos mais longe ainda. 

O trabalho de Durkheim e de seus colaboradores, como Lévy
Brühl, Henry Hubert e, sobretudo, Marcel Mauss, para destacar 
aqueles que considero os principais, resultou na cria~áo de urna in
discutivelmente nova disciplina. Com o nome de sociologia era a an-
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tropologia social que também nascia, particularmente se considerar
mos o 2.0 Durkheim, o autor das Formas Elementares da Vida Reli
giosa, e, certamente, a obra de Mauss. Herdeiros da tradicáo intelec
tualista franco-germanica, souberam encontrar um espaco próprio de 
indag~áo e sobre ele constituíram urna nova disciplina que náo se 
confundisse, nem coma filosofía, nem coma psicologia e certamen te 
diferente da história enquanto abstraem o tempo do campo de suas 
preocup~óes - se me permitem rememorar coisas mais do que sabi
das. A partir de urna crítica sistemática as categorías do entendi
mento kantianas - conduzida brilhantemente por Durkheim -
desvencilhavam-se da canga filosófica (presente táo fortemente na 
form~ao intelec.tual de todos eles) e instituíam urna perspectiva ali
mentada pelo método comparativo e voltada para o conhecimento de 
outras sociedades e as "categorías de entendimento", ou "represen
tacóes coletivas", de que eram portadoras. Simultaneamente, tendo 
por base a própria nocao de represent~ao coletiva, exorcizavam a 
psicología, como táo bem o mesmo Durkheim, ainda antes de termi
n~r o século XIX, o fazia em seu '' Representacóes individuais e re
presen~óes coletivas '' ( 1898). Aberto o esp~o para a antropología, 
restava-lhes construí-la se valendo para tanto de suas própria catego
rias, inseridas elas mesmas no campo intelectual do racionalismo 
frances. Tentei mostrar isso num artigo escrito há tres anos atrás e 
publicado em nosso ANUÁRIO ANTROPOLÓGIC03

; por isso 
nao aduzirei aqui mais nenhum outro argumento, senáo urna única 
observacáo sobre o paradigma racionalista e sua presenca na' 'Escola 
Francesa.de Sociologia' '. Trata-se do privilegiamento da consciencia 
- e de urna consciencia racional - na interioridade mesma dos fe
nómenos sociológicos; claros sin tomas desse privilégio da razao po
demos encontrar na pesada crítica que a nocáo de '' mentalidade pré
lógica", cunhada por Lévy-Brühl, receberia no ambito da própria 
"Escola"; e, já em nossos dias, como um desdobramento desse 
mesmo racionalismo na obra de um Lévi-Strauss, ternos o seu ''sel
vagem cerebral" - como assim é visto (e criticado) por Geertz esse 
Homem criado pelo estruturalismo.4 Um Homem - digo eu - dis
sociado de qualquer historicidade, onde nao é dificil deixar de reco
nhecer a presenca de um filósofo como Hamelin - colega d~ Durk
heim e talvez a melhor expressáo do racionalismo frances - com 
suas teses sobre a "representacao". 

Tanto quanto me parecem óbvias as intencóes programáticas de 
Durkheim, náo me parecem ter sido outras as intencóes de Ri~ers ao 
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buscar implantar a antropologia social na Inglaterra. Comecando por 
· urna crítica ao evolucionismo de Tylor e de Frazer, e importando o di
fusionismo alemáo - através do qual acreditava estar privilegiando a 
pesquisa empírica e de campo -, Rivers estabeleceu os al vos e o es
tilo de urna antropología comprometida com o estudo in loco dos po
vos aborígenes e apoiada amplamente no método comparativo. O 
próprio foco na organizacao social e, particularmente, no sistema de 
parentesco, encontrou em Rivers o seu mais aplicado pesquisador, . . 
em que pesem os trabalhos anteriores de Morgan. Com Rivers o pa-
rentesco se converteu no nódulo da antropología social, responsável 
pelas teorías mais sofisticadas produzidas posteriormente no período 
de consolidacao da disciplina, em sua vertente brítaníca e empirista, 
entre a l.ª e a 2.ª Grande Guerra. Os nomes de Radcliffe-Brown e de 
Malinowski, juntamente com seus discípulos mais eminentes, ocu
pam lugar de destaque nessa consolidacáo, quer como autores, quer 
como atores da cena polí tí ca (de política científica, naturalmente) que 
sempre envolve o campo institucional de qualquer disciplina e em 
qualquer país. 

Mais do que na "Escota Francesa", na britanica o tempo é colo
cado entre parenteses e pela voz da Radcliffe-Brown é expulso do 
horizonte da disciplina em nome da defesa do conhecimento objetivo 
ameacado pela ''história especulativa''. Junto coma história e, por 
motivos ainda mais fortes - a proporcáo em que o pensamento durk
heimiano se _fazia presente e o psicologismo de Rivers se diluía-, 
expulsava-se o indivíduo como objeto de ínvestig~áo. Ironícamen
te, a antropología social que viria a se consolidar acabaría por renegar 

. o· psicologismo de seu criador, psicólogo experimental de inegável 
mérito. Nesse sentí.do, Rivers é simultaneamente pioneiro do pensar 
antropológico em seu país e urna figura de transicáo, urna vez que em 
seu próprio itínerário intelectual todas as questóes estáo postas, se 
bem que venham a ser resolvidas somente por seus sucessores. 

Reduzido a zero na obsessáo sincrónica do estrutural
funcíonalismo bi:itanico, o tempo - mais do que em sua expressáo 
histórica - é restaurado na "Escola" boasiana surgida nos EEUU 
em fins do século XIX e princípios do século XX. Juntamente como 
tempo, Boas e seus alunos - dentre eles destaco Kroeber - recupe
ram a nocáo de cultura desprezada pelo próprio Rivers e renegada por 
Radcliffe-Brown. O culturalismo incipiente de Tylor vai encontrar 
seus intérpretes nos antropólogos culturais norte-americanos que, 
por sua vez, reintroduzem a história no horizonte da antropología e o 
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interesse pelo indivíduo, este último visto em suas rel~óes coma cul
tura através da obra de urna Benedict, Margareth Mead, Kluckhohn, 
Sapir, entre outros, todos descendentes diretos de Boas. Masé a his
tória, e com ela o tempo, que vai reencontrar na "Escola Histórico
Cultural Norte-americana" o palco de sua realiz~áo, porém nurita 

¡modalidade diferente daquela que marcou as teorias evolucionistas 
do passado: as grandes teoriz~óes sobre o desenvolvimento e o pro
gresso da humanidade. A história, agora, menos do que se propor a 
estabelecer grandes seqüencias de eventos culturais, passa a se pro
por a estudar ••a dinamica das mudan~as que podem ser observadas 
pelo pesquisador''s e náo meramente inferidas pela viada reconstru
~áo especulativa. Mas v·ale notar aqui que mesmo essa história, vol
tada para entender processos de mudan~a, é apreendida em sua exte
rioridade; a saber, procura-se nela a objetividade dos fatos sócio-cul
turais. É o tempo do objeto cognoscível - que passa, se transfigura, 
muitas vezes desaparece - enquanto o sujeito cognoscente perma
nece estático, mudo intocável por urna realidade que se movimenta 
ao seu redor. O que significa que a temporalidade do outro nada tema 
ver coma do antropólogo observador, neutro ou, melhor diria, neu
tralizado por urna simples questao de método. 

A interioriz~áo do tempo somente vai ocorrer no pensamento 
hermeneutico, forjado pelas filosofias de um Dilthey ou um Ricoeur, 
de um Heidegger ou um Gadamer, e apropriado pela antropología, 
inicialmente por Geertz, e exercitado agora por um grupo de antropó
logos de ger~óes maisjovens. É conhecido entre nós o seu livroA In
terpreta~iio das Culturas, publicado em 1973 e traduzido para o por
tugues em 197s6 no qual Geertz divulga um elenco de quinze ensaios 
escritos entre fins dos anos 50 e come~os dos 70, oferecendo-nos urna 
primeira proposta de urna ''antropología interpretativa''. A essa no
tável sele~áo de ensaios - que mereceu o ''Premio Sorokin'' conce
dido pelaAmerican Sociological Association, seguiu-se a public~áo 
- no ano passado - de urna segunda ·Sel~áo de ensaios produzidos 
entre 1974 e 1982, intitulado Local Knowledge que espero venha a ser 
logo traduzido para o leitor brasileiro e cujo título, ''Conhecimento 
Local'' ou ·''Localizado'', já indica urna direta defesa da contextuali
z~áo do conhecimento. Um dos ensaios desse livro eu gostaria de 
destacar por sua estreita rel~áo com os meus mais recentes interes
ses de pesquisa: trata-se do ensaio "The Way We Think Now: To
ward an Ethnography of Modero Thought" (ou "Como pensamos 
atualmente: Por urna Etnografia do Pensámento Moderno"). Nele 
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Geertz mostra primeiramente - e para um auditório da ··Academia 
Americana de Artes e Ciencias'' -que ··a etnografia do pensamen
to, como qualquer outra forma de etnografia ( ... ), é urna tentativa náo 
de exaltar a diversidade, mas de tomá-la seriamente em si mesma, 
como um objeto de descri~ao analítica e de reflexáo interpretativa" 
(p. 154). E que desse objetivo náo escapamos nem mesmo nós antro
pólogos: ··Agora - diz ele - somos todos nativos" (p. 151). Masé 
sornen te nos tres ensaios finais do livro dedicados ao tema ··a vida da 
mente" que o programa de Geertz para a antropologia - como ele 
mesmo anuncia na lntrodu~áo - de ver os pensamentos como ''cho
ses sociales" (citado em frances pelo autor), é empíricamente levado 
a efeito. Porém, sendo o pensamento urna "coisa social", nem por 
isso deve ser visualizado a maneira durkheimiana, a saber, como algo 
exterior ao antropólogo; antes, pela viada interpreta~áo, essa • 'coisa 
social'' é transcrita - se assim posso me exprimir - no horizonte do 
sujeito cognoscente: nas palavras de Geertz, é • • traduzida' ';a rigor, o 
estudo comparativo, apanágio de toda a antropología, náo é senáo -
para Geertz - urna "tradu~áo cultural" ou melhor, "cultural trans
lation'', forma inglesa que melhor expressa, por sua eÚmologia latina 
ex~líc~ta, o termo ''translationem'', ou mesmo ''transferre~', a trans
ferencia de sentido que se quer realizar. 

E é aqui - se minha própria interpreta~ao do paradigma herme
neutico for correta - que podemos entender o processo de transfor
m~áo do tempo, enquanto categoría, em sua passagem da tradi~áo 
empirista a tradi~áo intelectualista. o que chamei há pouco de inte
rioriz~áo do tempo náo ~ignifica outra coisa que a admissao tácita 
pelo pesquisador hermeneuta de que ·a sua posi~áo históricajamais é 
anulada; ao contrário, ela é resgatada como condi~áo do conhecimen
to. Conhecimento que, abdicando de toda objetividade positivista, 
realiza-se no próprio ato de "tradu~áo". É a "fusao de horizontes" 
de que fala a filosofia hermeneutica de um Gadamer ou de um 
Ricoeur. Indica a transforma~áo da história exteriorizada e objeti
vada em historicidade, viva e vivenciada nas consciencias dos bo
rneos e, por certo, do antropólogo. A fu sao de horizontes implica que 
na penetra~áo do horizonte do outro, náo abdicamos de nosso próprio 
horizonte. Assumimos nossos preconceitos. Escreve Ricoeur: 
'• Deste conceito insuperável de fusao de horizontes, a teoria do pre
conceito recebe sua característica mais própria: o preconceito é o ho
rizonte do presente, é a finitude do próximo em sua abertura para o 
distante. Desta rela~ao entre o eu e o outro, o conceito de preconceito 
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recebe seu último toque dialético: é na medida em que eu me trans
porto no outro, que levo meu horizonte presente~ com meus precon-. , 
ce1tos. E somente nesta tensao entre o outro e eu mesmo, entre o 
texto do passado e o ponto de vista do leitor que o preconceito se 
toma operante, constitutivo da historicidade" .7 

Este último paradigma, gerador de um certo interpretativismo an
tropológico, nao estaria nos levando para os limites da ciencia com a 
filosofia? Ou, melhor, do cientificismo ao humanismo? Ou, ainda, 
nos deslocando - enquanto antropólogos - da explica~áo causal ou 
funcional-estrutural para a compreensao de sentido, como já sugeriu 
meu antigo mestre, Gilles-Gaston Granger, na conclusáo de seu pri
moroso ensaio ~obre a Filosofia do Estilo. 8 Se seguirmos a numera
~ªº de 1 a 4 dos paradigmas constantes da matriz, verificaremos que 
historicamente passamos de urna conce~áo de ciencia marcada por 
urna visao racionalista do conhecimento, ciosa de estabelecer seus 
limites coma filosofía, para um segundo paradigma, igualmente cioso 
de diferenciar-se da metafísica - tal como a especul~ao filosófica e 
histórica era assim estigmatizada no interior da tradi~ao empirista. A 
pa~sagem entre esse segundo e o terceiro paradigma, ambos - como 
se viu - imersos na mesma tradi~áo, representou a recuper~áo da 
história, encontradi~a nos primórdios da disciplina (com Tylor ou 
Morgan, entre outros, todos membros de urna única ancestralidade). 
Com a recuper~ao dessa história, deu-se o ressurgimento do tempo 
como urna categoria estratégica na conform~áo da disciplina; nao 
obstante, o ideal científico, robustecido ·pela trruli~áo empirista e pelo 
prestígio crescente das ciencias físicas e naturais, "naturaliza" o 
tempo e, com ele, a história e a cultura. Somente com este último pa
radigma, o henneneutico, por meio do qual a antropologia, interiori
zando o tempo exorciza a objetividade, é que a vemos reconciliar-se 
com um pensamento nao comprometido com o ideário científico ou 
• • cientificista''. Visualizando-se a matriz náo é dificil perceber o rilo
vimento circular que a nossa disciplina parece ter feíto em sua própria 
história - num processo continuo de ultrapassagem ou de ' ' dépas
sement" progressivo. 

Entretant~, para concluir, nao se pense que a exen1plo das cien
cias físicas e exatas - como ensina Thomas Kuhn - os paradigmas 
se sucedem merce de '' revólu~óes científicas'', numa super~áo con
tínua na história, como já advertí no início desta conferencia. Nas 
ciencias h'1manas e, particularmente, na antropología, os paradigmas 
sobrevivem, vivendo um modo de simultaneidade, onde todos valem 
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a sua maneira (própria de conhecer), a condi<;áo de nao se desconhe
cetem uns aos outros, vivenciando urna tensáo da qual - a meu ver 
- nenhum dentre nós pode se furtar de levar em con ta na atualiz~áo 
competente de sua disciplina e de seu ensino. Nao se tratou aqui, por
tanto, de avaliar a antropología, buscando identificar "o vivo e o mor
to'' na teoría antropológica. Limitamo-nos a esse exercício de com
preensáo - que espero possa merecer dos colegas o interesse e o es
tímulo - onde inclu9 as críticas - para que essa ordem de estudos 
possa se apetfei~oar entre nós. E se minha interpreta~ao trouxer a in
·teligibilidade que desejo sobre o SER da antropologia, ·visto aqui, á 
um só tempo, comoestrutural e histórico, como náo ficarmos perple
xoscom certas ' ' interpreta~óes'' (que aqui uso entre aspas) que a tor
nam urna disciplina - por certo ''nacionalizada'' - que ignora sua 
própria história, cujas raízes estáo forado território brasileiro? Se 
ainda posso considerar adequádas . as consider~óes que fiz sobre o 
SER da antropología, gostaria de dizer que o toque e;nraizador da dis
ciplina em nossa realidade de país de terceiro mundo, está - por 
certo -numaquestáo de estilo (no.sentido de Granger), como a "in
dividu~áo'' de urna forma de saber que nao poderá ser outra coisa 
que o resultado de nossa leitura, por certo diligente, de urna matriz 
disciplinar viva e tensa. Mesmo porque muitos dos mais celebrados 
antropólogos de ontem e de boje nao se filiam de maneira nítida a ne
nhum dos paradigmas, pois vivem eles próprios a enriquecedora ten
sao. Malinowski e Evans-Pritchard foram um deles; Leach, Schnei
der, Godelier e Louis Dumont sao outros, que transÍtam, consciente 
e críticamente, entre os paradigmas, entre as "Escolas". Por outro 
lado, há o u tras "e seo las" - melhor diria, abordagens, como a que se 
chama costumeiramente de "antropologia marxista"-. que náo .se 
enraíza c~m exclusividade em nenhum dos paradigmas mencionados; 
contudo, é razoável admitir que a antropologia que se faz boje soba 
égide do marxismo fecundo e enriquecedor seja o produto da tensáo 
entre a tradi~áo empirista e a intelectualista, particularmente entre 
um tipo de ''materialismo evolutivo'' ( concemente ao 3. 0 paradigma) 
e de um "criticismo dialético" (referente ao 4.º) se tormarmos em. 
conta, relativamente a este último paradigma, o fenomenologismo 
hegeliano do jovem Mane. Porém, há de se cuidar náo apenas de cer
tas distor~óes que se observam em determinadas abordagens - como 
o '' economicismo'' que algumas vezes habita a antropología de inspi
r~áo marxista -, mas espécialmente daquilo que eu gostaria de 
chamar de "desenvolvimen.to perverso" dos paradigmas: falo de 
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seus modismos dos quais devemos nos acautelar. No passado nao 
muito distante surgiram o hiper-racionalismo e o estruturalismo que, 
ao lado do funcionalismo exacerbado, eliminaram a própria história, 
o tempo, da história da disciplina; e com o culturalismo, igualmente 
exacerbado, quase que a disciplina foi levada a um descrédito tal que 
se precisou discipliná-la por meio de teorias, logo fadadas a obsoles
ciencia, como o ··materialismo cultural'' ou a ··etnociencia'', germi
nadas no solo norte-americano: o primeiro, profundamente anti-dia
lético cm nome de um ecologismo desenfreado; o segundo, embara
~ado nas malhas de um formalismo improdutivo. Atentos deveremos 
estar, portanto, para o eventual surgimento de novos ismos, como um 
certo • • interpretativismo", já se esbo~ando em nosso quarto para
digma. Tais ismos sao os nossos mitos! O certo é que será somente 
pela via da reflexáo crítica e da pesquisa séria que esse desenvolvi
mento perverso e mitificador poderá- e deverá- ser evitado. A an
tropología no Brasil já é suficientemente madura para derrogar essa 
amea~a e assumir esse ·•espanto'' sobre si mesma, sobre seu próprio 
SER, uma interrog~áo permanente a alimentar o exercício de nosso 
oficio; oficio que náo seja apenas um ritual profissional consagrado a 
etemiz~áo da academia pu a legitim~ao da interven~áo, estatal ou 
particular, naquelas parcelas da humanidade q.ue, ªºse entregarem a 
nossa curiosidade e as nossas impertinentes indag~oes, constituíram 
a nossa disciplina. A elas rendemos - neste instante - a nossa grati
dáo e a elas prestamos a única homenagem que talvez desejariam: o 
compromisso de nossa solidariedade e o nosso devotamento a defesa 
de seus direitos. Talvez esteja aqui, neste modo político de conhe
cermos o outro e de nos conhecermos a nós mesmos, o estilo da an
tropología que fazemos no Brasil. 

NOTAS 

'Conferencia proferida na XIV Reuniao Brasileira de Antropologia (Brasília, abril de 
1984) e publicado noAnuário Antropo/ógico/84, pp. 191-203. O autor agradece as Pro
fessoras Ale ida Rita Ramos e Mariza Gomes Souza Peirano a oportunidade que ambas · 
lhe deram para debater as principais idéias aquí esbo~adas, isentando-as, todavía, de· 
qualquer responsabilidade sobre o presente texto . 
i O título original da conferencia é "Was ist d~ -die Philosophie?" , pronunciada cm 
agosto de 1955 cm Cerizy-la-Salle, Nonnandia, tendo sido traduzida para o portugues 
pot Emildo Stein sob o título "Que é isto - a Filosofía?" (Livraria Duas Cidades, 
1971; inserida também no volumeMartin Heidegger da série " Os Pensadores", Abril 
S.A. Cultural, Sáo Paulo, 1979). · 
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'Cf. R. Cardoso de Oliveira ... As ·categorías do entendimento ·na forma~ao da antro
pología ... in Amuírio A11tropolágic~'/8 I. pp. 1 ~5- 146: incluido neste volume como seu 
capítulo ~ . 

'Cf. C. Geertz. "The cerebral Savage: On the work of Claude Lévi- Strauss· ·. in The 
lnterpretatio11 of Cultures. Hutchinson & C. Ltd .. London. 1975. 
~ Cf. F. Boas, " The Methods of Ethnology ... in Race, La11¡:1w¡:<' & Culture . the Mac
Millan Co. N. Y., 1955, p. 285. 
"Na edi~ao brasileira nao foram incluidos seis dos quinze ensaios da coletanea original. 
~uer na sua edi~ao norte-americana ( 1973). quer inglesa ( 1975). 
Cf. P. Ricoeur ... Herméneutique et critique des idéologies ... in Démythi.wtio11 l'I 

ldéolo~ie. Aubier. 1973. p. 38. 
~Tradu~ao da Editora Perspectiva do original Essai d' une Philosophi<• du Style. Librai
rie Armand Colín. 1968. 

, 
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CAPÍTULO 2 

AS "CATEGORIAS DO ENTENDIMENTO" NA 
. ANTROPOLOGIA 

1. Introdu~áo 

A transform~ao da categoria em centro do pensamento socioló
gico no momento de sua instaura~ao, ocorrida na segunda metade do 
século passado e nas duas priIJ:teiras décadas deste na Fran~a, náo se 
deu de urna maneira fortuita. Insere-se na problemática da própria 
fundamenta~áo da sociologiacomo urna disciplina autónoma, a um só 
tempo diferenciada, de um lado, da Filosofia e, de outro, da. Psicolo
gia, disciplinas limites da nova ciencia emergente. O campo coberto 
pela no~áo de categoria é o do entendimento, exaustivamente tratado 
pela, Filosofia Crítica surgida um século atrás na Alemanha com 
Emanuel Kant (1724-1804) e ainda extremamente influente -:junto 
como hegelianismo - na Fran~a de Durkheim (1858-1917), de Lé
vy-Bruhl (1857-1939) e de Marcel Mauss (1872-1950). No presente ar
tigo procuraremos rastrear o surgimento da categoria enquanto no~ao 
apropriada por urna ciencia do homem, ou urna antropologia, obse
cada em encontrar um discurso próprio, legitimador de um campo 
disciplinar inteiramente novo. · 

Ao procedermos urna verdadeira arqueologia da no~ao, nem por 
isso deixamos de estabelecer limites as nossas indaga~oes, circuns
crevendo-as a uns poucos autores, escolhidos para um tratamento. 
mais detido. Além dos acima mencionados, acrescentamos Octave 
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Hamelin (1856-1907), cuja obraEssai sur les Éléments Principaux de 
la Représentation, atua como um texto me~iador entre as f~?sofias 
kantiana e hegeliana e o pensamento produz1do pela cha~ada .E.~o~e 
Fran~aise de Sociologie''. A maior razáo dessa regressao na htstona 
das idéias é a esperan~a de estarmos contribuindo para urna melhor 
compreensáo de certas vogas do momento na Sociologi.a e na ~ntro
pologia Social, tais como nos parecem ser os estudos ~e 1deolog1a e de 
simboli_smo que,- de certo modo - como se procurara demonst~ar ~ 
reeditam alguns dos temas e das preocup~ó.es e?1 ~r~de me?1daJa 
presentes naqueles clássicos do pensamento soc1olog1co. A ngor se 
poderia dizer que o grande objetivo de en\flo era o ~e dar con ta das ca
tegorias do entendimento. de sociedades e povos concretos, como 
condi~ao prévia a compreensáo do pensamento humano ou, como fa
lavam os filósofos, da natureza do espírito humano. 

Hoje, a preocup~áo sobre o pensamento hum~o, renasce ·na 
. Antropologia com significativo vigor e, de certa maneira, ~enova-~ ~a 

toma um campo privilegiado de indag~ao, onde a p~squisa e111~1nca 
e a reflexáo teórica se articulam e juntas buscam desvendar o enigma: 
até que ponto a sociedade se "reproduz" (ou se repre~enta) no pen
samento? A obra de Claude Lévi-Strauss e a de Louis Dumont -
para ficarmos com dois dos mais destacados autores herdeiros dessa 
mesma tradi~ao intelectual - respondem, cada urna a ~eu m?do, a 
esse desafio. A avalia~ao sistemática dessas respostas nao sera, con
tudo tentada oeste artigo. Procuraremos, apenas, indicar ~etermi
nad;s características desses autores no tratamento da temática das 
categorias do entendimento, para concluirmos c~in algumas co?side
r~óes sobre a significa~ao atual e em perspectiva de seu estudo. 

2. os Fundamentos Filosóficos da Representa~io: Hamelin 

Steven Lukes, em seu exemplar estudo sobre ~urkheim ~Lukes, 
1977), revela-nos a estreita amizade e íntimo rela~ionam~nto intelec
tual que bavia entre Durkheim e Octave Hamelm, partic~larment~ 
durante 0 período (de 1887 a 1902) em que aq~ele esteve vinculado a 
Faculdade de Letras de Bordeaux. Ambos formavam co.m Georges 
Rodier ''um trio brilhante e celebrado, l~ado ~or estre1tos .elos ~~ 
amizade e por urna devo~áo comum ao racionalismo e a urna bostib
dade comum aquelas filosofías da .vida e da a~ao que eles acusav~ 
de colocar o intelecto nas sombras'" (Lukes, 1977: 104; as aspas m
temas acita~ao, apud Lukes, referem-se a texto de Lacroze, 1960:2). 
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Nao seria especula~ao, dizer-se que o campo intelectual em que se 
movimentava Durkheim num dos seus períodos mais férteis, quando 
praticamente, através de seus primeiros escritcs e cursos ministrados 
em Bordeaux, fundamenta a sociologia nascente, era claramente do
minado pela filosofía kantiana, notadamente por sua versáo francesa, 
via Charles Renouvier. Ambos, Durkheim e Hamelin, foram alunos 
de Renouvier naÉcole Norma/e Supérieure e, como tais, foram mar
cados pelo neokantismo, ou • • neocriticismo'' do mestre. A do u trina 
das categorias formulada por Kant em sua Crítica da Razáo Pura re
cebeu urna importante leitura por parte de Renouvier, que por sua vez 
- pelo que é lícito imaginar - teria sido bem absorvida por seus 
alunos. Por essa leitura o "apriorismo" kantiano das categorías do 
entendimento (e das formas a priori da sensibilidade, como assim sao 
concebidos o esp~o e o tempo em sua " Estética Transcendental", 
prime ira parte da Crítica), é interpretado restritivamente: para Re
nouvier "criticismo subordina a razao teórica a razáo prática" (Re
nouvier 1869: 14), num claro fortalecimento do papel da vontade e da 
escolha na constitui~áo da Razao, no que diz respeito aos princípios 
fundamentais que ordenam a possa experiencia (cf. Lukes, 1977:56). 
Tal restri~áo poderla ter sido responsável pelo direcionamento da 
pesquisa durkheimiana na busca da constitui~ao de urna epistemolo
gía sociológica, iniciada com • • De quelques formes primitives de 
classification: contribution a l'étude des représentations collecti
ves", escrito com Marcel Mauss em 1903, e encerrada comLes For
mes élémentaires de la vie religieuse: le systeme totémique en Austra
lie, publicada em 1912. Porém, mais do que influenciado por Renou
vier, poder-se-ia dizer que foi a crítica desenvolvida por Hamelin a 
doutrina kantiana das categorias e ao próprio neokantismo de Re
nouvier, a maior responsável pela orient~ao epistemológica de 
Durkheim (cf. Lukes, 1977:435). 

O quadro kantiano das categorías do entendimento, tal como apa
rece na Crítica da Razáo Pura (1781; edi~ao consultada, 1945) em sua 
segunda parte denominada ''Lógica Transcendental'' (especifica
mente em sua primeira divisao, intitulada" Analítica Transcenden
tal'') relaciona a quantidade, a qualidade, a rela~áo e a modalidad e 
como as quatro classes de conceitos verdadeiramente fundamentais 
do entendimento puro. Omitindo-nos de entrar nos aspectos mais 
complexos e mais técnicos da Crítica, cabe dizer, brevemente, q·ue a 
no~ao de entendimento puro deriva do seu caráter a priori, a saber a 
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" 
qualquer idéia ou conhecimento ante:rior a experiencia (anterioridade 
que náo deve ser considerada cronológica ou psicológica, senáo 
como anterioridade lógica - aliás,já contida na filosofia de Leibniz). 
Essas categorías ou conceitos imprimem inteligencia ao ··dado·' cap
tado por nossa sensibilidade através de suas formas (igualmente) a 
priori que sáo o tempo e o espa~o: sáo formas a priori da sensibili
dade (estudadas na primeira parte da Crítica, em sua .. Estética 
Transcendental"), por intermédio das quais esse .. dado", essa .. ma
téria diversa'', organiza-se preliminarmente para oferecer-se aos 
conceitos do entendimento; pela forma do tempo, essa · ·matéria di
versa'' se sucede; pela do espa~o, ela sejustapóe. A articula~ao entre 
as formas a priori da sensibil,idade e as categorías a priori do entendi
mento é, assim, a condi~áo de nosso conhecimento. 

Hamelin, em seu Essai sur les Éléments Principaux de La Repré
sentation (1907; edi~ao consultada, 1925), discute extensamente os 
conceitos de tempo e de espa~o para incluí-los no quadro das catego
rías do e'ntendimento ... Nós nos separamos dele (Kant) quando ele 
exclui o tempo do entendimento e o relega a sensibilidade erigida em 
domínio a parte'' (Hamelin, 1925:67). E mais adiante sobre o espa~o, 
escreve: ··O erro de Kant, semelhante aquele que nós lhe reprovamos 
a propósito do tempo, é de nao fundar solidamente a realidade do es
p~o colocando-o entre os conceitos em lugar de rejeitá-lo para fora 
do entendimento" (Hamelin, 1925:84). A seguinte observa~ao, de um 
comentador de Hamelin, poderá ajudar a compreender suficiente
mente - para os objetivos deste artigo - o teor do argu.mento contra 
Kant: ' ' Se para Kant ternos urna experiencia intuitiva, formada pelo 
espa90 e pelo tempo, separada do entendimento definido pelas cate~ 
gorias, nós nao viveremos jamais que na media~áo; o entendimento 
passa pelo intermédio das fo~mas a priori para atingir urna experien
cia que será sempre 'fenomenal' e Ónde ( ... )o fenómeno nao serája
mais do que a aparencia de umacoisaem si inconhecível ( ... ). Aocon
trário, o neocriticismo e, por urna razáo mais forte, o sistema de Ha
melin ( ... ) pensa alcan~ar um fenomenismo integral, isto é, urna teoría 
do conhecimento onde a aparencia se basta (" se suffit"), ~que im
plica suprimir toda medi~ao: primeiro, entre o sensível, o esp~o e o 
tempo (a defini~áo de fenómeno como a aparencia de alguma coisa. 
que aparece vem a ser um absurdo; em Hamelin, a coisa, o objeto será 
esp~o, tempo, como é a rela~áo, o número, a causalidade, etc.); se
gundo, entre a intui9áo e o entendimento fazendo entrar o esp~o e o 
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tempo no domínio do entendimento, tornando-os categorías da 
mesma maneira que a rela~áo, o número, a causa, etc." (Puech, 
1927:46) . Embora a filosofía de Hamelin seja sobretudo urna lógica 
(urna lógica sintética, constituída por meio de oposi9óes), ela desem
boca numa ontología, numa concep~áo do Ser que nesse sentido di
fere do kantismo, tomando o noumenon ou a " coisa em si" irrele
vante para a questáo do conhecimento. O fenómeno é o Ser, e este, 
como Totalidade dos fenómenos, é o conjuQto das categorías que 
para Hamelin, ao contrário de Kant, estáo hierarquizadas (tendo em 
seu cimo a categoría de Rela9áo). Porém __,.como assinala André 
Darbon, outro comentador de Hamelin, - ''as primeiras dessas no
~óes (as mais abstratas, pois que ( ... )o movimento dialético vai do 
abstrato ao concreto), a rela~áo {esta certamente a mais abstrata -
RCO), ()número, o tempo ou espa~o náo tem senáo urna pobre reali
dade, urna realidade deficiente pois elas náo sáo suficientes por si 
mesmas e o espírito procurando concebe-las, náo se detém, mas as ul
trapassa" (Darbon, 1929:73). E essa ultrapassagem se faz no sentido 
da super~áo do hiato kantiano entre realidade (noumenon) e exis
tencia (fenómeno ou "aparencia"). Para Hamelin "a existencia é a 
realidade levada ao seu ápice; a realidade náo é mais abstrata e defici
tária, mas que, rica de todas suas determin~óes, tomou esta forma 
concreta que é a própria existencia" (Darbon, 1928:74). 

Náo cabe codtinuar mais nossa incursáo no pensamento de Ha
melin, salvo se desejássemos assinalar toda a sua influencia na socio
logía durkheimiana, o que o objetivo deste artigo náo comporta. Im
porta assinalar que Durkheim, ao incorporar o tempo e o esp~o no 
rol das categorías do entendimento, cujas raízes históricas buscava 
contra o apriorismo kantiano, fundamenta-se no Essai de Hamelin: 
'' Dizemos que o tempo e o esp~o sáo categorías porque náo há ne
nhuma diferen9a entre o papel que desempenham essas no9oes na 
vida intelectual e o que desempenham as no~óes de genero ou de cau
sa" (Durkheim, 1968: 13). 1 Nesse momento, aparta-se também de 
Hamelin quando afirma ' 'a origem náo mais lógica mas histórica das 
categorías do entendimento, acreditando descobrir que elas sáo ela
boradas no seio do pensamento religioso (e) que a ciencia as torno u da 
religiao, e que as faculdades intelectuais se formaram 'por urna pe
nosa reuniáo de elementos tomados das fontes mais diferentes, as 
mais estranhas a lógica e laboriosamente organizadas' " (Darbon, 
1929:42). Passemos para os argumentos sociológicos de Durkheim. 
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3. A Socio logia das Categorias do Entendimento: Durkheim 

A importancia da teoria durkheimiana das categorias nao pode ser 
aferida por seu significado intrínseco, ma~ também pelo papel que re
presentou na própria fundamenta~ao da sociologia, como urna disci
plina especial, separada tanto da filosofia quanto da psicologia. Em
bora Durkheim ainda náo fale em categoria, mas em representa~áo 
coletiva, já em seu trabalho de 1898 ("' Représentations individuelles 
et represéntations collectives' ') esse papel fica claramente tra~ado. A 
teoría geral das representa~óes coletivas em Durkheim nasce com 
propósitos que váo além de urna explica~áo dos fenómenos sociai·s 
porquanto buscam igualmente constituir a própria base epistemoló
gica da nova disciplina. Escreve Durkheim: "Existe, na raiz de nos
sos juízos, um certo número de no~óes essenciais que dominam toda 
nossa vida intelectual; sáo as que os filósofos, depois de Aristóteles, 
chamam as categorias do entendimento: no~óes de tempo, de esp~o, 
de genero, de número, de causa, de substancia, de personalidade, 
etc." (Durkheim, Í968: 13). Mas se essas categorias sáo representa
~óes coletivas, nem todas represent~óes coletivas sao categorias. 
Estas sáo "os quadros sólidos que encerram o pensamento"; "as ou
tras no~óes sáo contingentes e móveis; concebemos que elas possam 
faltar a um homem, a urna sociedade, a urna época; aquelas (as cate
gorias] parecem-nos quase inseparáveis do funcionamento de nosso 
espírito. Sáo como a ossatura da inteligencia" (Durkheim, 1968: 
12-13). 

Tal como Hamelin, Durkheim assimila a categoria ao conceito 
(cf. nota 1), vendo-o "senáo universal, ao menos universalizável". 
''Esta universal~dade do conceito - explica Durkheim em nota de 
rodapé - nao deve s~r confundida com sua generalidade, sao coisas 
muito diferentes. O que chamamos universalidade é a propriedade 
que o conceito tem de ser comunicado a urna pluralidade de espíritos 
( ... ); ora, esta comunicabilidade é independente de seu grau de exten
sao. Um conceito que se aplica apenas a um único objeto, cuja exten
sáo, portanto, é mínima, pode ser universal no sentido de que é o 
mesmo para todos os entendimentos: exemplo, o conceito de urna di
vindade" (Durkheim, 1968:619). Assim, para o nosso autor, um con
ceito nao pode ser meu conceito, posto que tem de ser comum a ou
tros homens e, como tal, comunicar, urna vez que a conversa~ao ou o 
comércio intelectual é um intercambio de conceitos. Sua natureza é 
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ser urna representa~ao essencialmente impessoal, a rigor urna repre
senta~ao coletiva. Náo sendo assim urna representa~ao individual, 
produzida por urna consciencia particular, a representa9áo coletiva 
corresponde a maneira pela qual .. esse ser especial que é a sociedade 
pensa as coisas de sua experiencia própria" . ( Durkheim, 1968:621). 
'· Dizer que os conceitos exprimem a mane ira pela qual a sociedade 
representa as coisas, é dizer também que o pensamento conceitual é 
contemporaneo da humanidaqe". E numa alusáo crítica a Lévi
Bruhl, continua: "Recusamo-nos pois a ver nisso o produto de urna 
cultura tardia. U m homem que náo pense por conceitos nao será um 
hom~m; pois náo seria um.ser Social" (Durkheim, 1968:626). "Pen
sar.conceitualmente náo é simplesmente isolar e agrupar juntos os ca
ractéres comuns a um certo número de objetos; é submeter o variável 
sob o permanente, o individual sob o social. E posto que o pensa
mento lógico come~a como conceito, segue-se que ele sempre exis
tiu; nao há período histórico ·durante o qual os homens viveram, de 
urna maneira crónica, na confusáo e na contradi~áo" (Durkheim, 
1968:626-27). 

Mas náo sao todos os conceitos que podem ser considerados cate
gorias. Sao apenas, como diz Durkheim, os "conceitos eminentes", 
isto é, aqueles "que desempenham no conhecimento uni papel pre
ponderante". Nesse sentido, "as categorias tem, com efeito, por 
fun~áo dominar e envolver todos os outros conceitos: sáo os quadros 
permanentes da vida mental" (Durkheim, 1968:628). Pois foi sobre 
esses conceitos eminentes, essas categorias, que a "École fran~aise 
de sociologie" aplicou-se em pesquisar sistematicamente, concluin
do, por exemplo, que "a categoria de género come~ou por ser i~dis
tinta do conceito de grupo humano"; que "o ritmo da vida social é 
que está na base dacategoriade tempo''; que ''o espa~o ocupado pela 
sociedade fo mece a matéria da categoria de espa~o''; que·' a for~a co
letiva é o protótipo do conceito de for~a eficaz, elemento essencial da 
categoria de causalidade"; que "o conceito de totalidade é a forma 
abstrata do conceito de sociedade'' - totalidade essa a categoria que 
Durkheim se propós desvendar em seu Les Formes Élémentaires de 
la Vie Religieuse. Pesquisas que teve em Marcel Mauss, certamente, 
o seu mais próximo colaborador e eficiente seguidor. Mas, antes de 
examinarmos a contribui~ao de Mauss a essa ordem de estudos, 
examinaremos rapidamente o lugar de Lévy-Bruhl na utiliza~ao da 
no~ao de categoria. 

33 



4. Categoria e Sentimento: Lévy-Bruhl 

Da mesma gera~áo de Durkheim, Lucien Lévy-Bruhl guiou-se por 
interesses intelectuais bastante mais próximos da filosofía, mesmo 
quando a partir de 1903, data de publica~ao de seu La 111orale et la 
science des moeurs e depois de urna tentativa frustrada de lera tradu
~ao de um filósofo chines - tentativa que lhe ensina que nao bastam 
as palavras para compreender o pensamento -, come~a a se dedicar 
sistematicamente ao estudo da .. mentalidade primitiva". O próprio 
tema de estudo, centra~o na lógica do pensamenlo e nao nas· institui
~óes sociais, revelava as fontes de sua reflexáo. Por outro lado, suas 
preocupa~óes nao se cingiam a metodologías empíricas, como ocor
ria com os membros da · · École Fran~aise de sociologie' ', os quai~, 
mesmo quando náo possuíam experiencia de pesquisa etnográfica de 
campo (como Durkheim ou Mauss), nao obstante haviam enfrentado 
problemas de pesquisa empírica junto a sociedade ocidental: Durk
heim e Mauss na pesquisa sobre o Suicídio (quando coube ao segundo 
todo o trabalho estatístico). Além do mais, Lévy-Bruhl nunca se inte
grou na comunidade de pensamento da · · École'', tendo sido mais um 
colaborador independente, ligado a ela,. talvez, por su~ amizade a 
Durkheim e o objeto comum de interesse - o mundo primitivo. Náo 
iremos aqui discutir as divergencias entre Lévy-Bruhl, de um lado, e 
Durkheim e Mauss, de outro, especialmente no que diz respeito ateo
ria do pré-Logismo que tornou o primeiro tao famoso. Já menciona
mos linhas atrás a rejei~áo que Durkheim fez da caracteriza~ao da 
mentalidade primitiva como pré-lógica, e , no que tange a Marcel 
Mauss, sugerimos aqui, ao leitor interessado na polémica e nos ter
mos em que na época foi vazada, a leitura de pelo menos urna part~ da 
mesma, intitulada'• Mentalidade primitiva e participa~áo'' ( 1923t. O 
certo é que se no início de seus estudos.l é privilegiado o plano da ló
gica e, por conseguinte, a observa~áo de que o pensa'Jlento primitivo 
náo obedecía ao princípio da· nao-contradi~áo, nos livros seguintes
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prevalece o carater místico desse pensamento, carregado de afetivi
dade - aspecto mais importante do que o componente ''pré-lógico'' 
fortemente enfatizado em suas primeiras obras. Nessas é o elemento 
emocional a suplantar a generaliza~áo lógica. 

Porém, seria enganoso ignorar a continuidade que existe em toda 
obra de Lévy-Bruhl, incluindo aqui o Les Carnets Já mencionado. 
Mesmo em Les Fonctions Mentales dans Les Sociétés Inférieures 
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( 1910), seu primeiro livro da série dedicada a temática etnológica, po
der-se-á ver que o conceito '' pré-lógico' ' é bem mais nuan~ado do que 
sua no~ao vulgar, bastante difundida inclusive nos meios académi
cos. Senáo, vejamos: escreve Lévy-Bruhl que ..... a mentalidade dos 
primitivos pode ser chamadapré-Lógica da mesma maneira que místi
ca. Sao dois aspectos de urna mesma propriedade fundamental, mais 
do que dois caracteres distintos. Esta mentalidade, se se considera 
especialmente o conteúdo das representa~óes, será chamada mística 
- e pré-lógica, se se consideram primeiramente as lig~óes. Pré-ló
gico náo deve nos levar a entender que esta mentalidade constitua 
urna forma de estado anterior, no tempo, ao aparecimento do pensa
mento lógico. Terao existido grupos humanos ou pré-humanos, cujas 
representa~óes coletivas ainda nao obedeciam as leis lógicas? Igno
ramos: contudo, é bastante pouco provável. Pelo menos, a mentali
dade das sociedades de tipo inferior que chamo pré-lógico, na falta de 
um termo melhor, náo apresenta esse caráter. Ela náo é anti-lógica; 
como também náo élógica. Chamando-apré-lógica, pretendo apenas 
dizer que ela nao se limita acima de tu do, como nos so pensamento, a 
abster-se da contradi\:áo. Obedece primeiramente a leida participa
~áo. Assim orientada, ela nao se compraz gratuitamente no contradi
tório (o que a toma regularmente absurda para nós), mas ela nao 
pensa sequer em evitá-lo. Com freqüéncia lhe é indiferente" (Lévy
Bruhl, 1910; edi~áo consultada, 1951 :78-79). Entendendo por lei da 
particip~áo o princípio que rege lig~óes ou a '' particip~áo entre se
res e objetos no interior das representa\:óes coletivas que, por sua 
vez, sao produzidas pela experiencia mística dos primitivos e cuja ca
racterística é estar fundida na experiencia ordinária, Lévy-Bruhl in
troduz em sua análise urna nova no~ao: a da' 'categoria afetiva do so
brenatural''. Com ela - segundo J. Cazeneuve - ele contribui com 
''umamodifica~áo importante nafilosofiaque, depois de Aristóteles, · 
limitou as c~tegorias do pensamento. ao intelecto, negligenciando o 
que vemdaafetividade" (Jean Cazeneuve, 1963:41). Trata-sede algo 
a mais nas representa\:óes, senao em todas (pois há as lógicas produ
zidas pelo pensamento ·chamado científico), pelo menos em algumas 
- aquelas que seriam inerentes ao pensamento primitivo: nessas se 
observaría a simultaneidade do geral. e do emocional. 

· Permita-nos o leitor transcrever in extenso. os argumentos de 
Lévy-Bruhl, contidos na introdu~áo de Le Surnaturel et la Nature 
dans la Mentalité Primitive (1931), primeiro volume da segunda fase 
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de suas investig~óes sobre a mentalidade primitiva: • • Nossas lín
guas, nossas gramáticas, nossa filosofia, nossa psicologia, nossa ló
gica tradicionais nos habituaram a considerar a generalidade nas 
idéias. Elas aparecem nas oper~óes que forrilam os conceitos_, os 
classificam e estabelecem suas rel~óes. Deste ponto de vista, a 
apreensáo e a apreci~áo da generalidade pertencem ao intelecto, e 
somente a ele. Mas para urna mentalidade diversamente orientada, 
que nao seria regida, como a nossa, por um ideal aristotélico, isto é 
conceitual, e cujas represent~óes seriam muitas vezes de urna natu
reza essencialmente emocional, ageneralidade residiria na idéia? Ela 
náo seria propriamente 'conhecida', mas sobretudo, 'sentida'. O 
elemento geral nao consistiria num caráter constante, objetivo da 
percep~ao intelectual, mas sobretodo umacolor~áo, ou, se se quer, 
urna tonalidade comum a certas representa~óes que o sujeito tomaría 
logo como pertencendo a todas" (Lévy-Bruhl, 1931; edi~áo consul
tada, 1963: XXXIV). E conclui o autor: "Para indicar ao mesmo 

. tempo a natureza emocional e a generalidade des te elemento, aliás in
separável dos demais no interior dessas representa~óes, náo se pode
ria dizer que elas pertencem a urna categoria afetiva? • Categoria' náo 
será tomada aqui nem no sentido aristotélico nem no sentido kantia-
·no, mas simplesmente como princípio de unidade do espírito relati
vamente a represent~óes que, mesmo diferindo entre si no todo ou 
na parte de seu conteúdo, o afetam porém da mesma maneira" 
(idem). Tal elemento, carregado de indetermin~áo lógica, atuano in
terior da categoria como um ''resíduo'' - se assim nos é lícito cha
mar, seguindo Evans-Pritchard ( 1967) em sua interessante compara
~áo entre Lévy-Bruhl e Pareto -, tomando a no~ao de categoría afe
tiva algo nao muito distante, quas~ urna antecip~ao, daquilo que · 
chamamos boje de ideología. '4 Há em qualquer sociedade 'resíduos.' 
- por ·conveniencia vou chamá-los sentimeritos -, alguns deles fa
zem a estabilidade social, outros a mudan~a social. Sentimentos sáo 

. expressos em comportamento e também em 'deriv~óes' (que outros 
autores chamam ideologías ou racionaliz~óes)" (Evans-Pritchard, 
1967:92). Com Lévy-Bruhl come~a se impor ao pensamento antropo
lógico, mesmo em sua vertente racionalista que est~os estudando, 
fenómenos irredutíveis as categorias do entendimento em sua acep
~áo intelectualista, durkheimiana. Acreditamos que serácom Marcel 
Mauss que esses resíduos, transfigurados no inconsciente coletivo, 
ganhem inteligibilidade no horizonte da antropologia. 
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S. A descoberta do inconsciente: Mauss 

Em urna carta de 6 de janeiro de 1896 dirigida a Hamelin; o jovem 
Mauss, agradecendo ao mestre por seus cumprimentos pela aprova
~áo que obteve num concurso, afirma peremptoriamente sua condi
~áo de discípulo; dele e de seu tio, Durkheim: • • ... Eujá lhe contei an
tes que o júri se apercebeu bem, quando na corre~io de minhas dis- · 
sert~óes, a fidelidade com a qual eu havia guardado os ensinamentos 
recebidos do senhor. Disseram-me ter sempre reconhecido em mim o 
aluno do senhor e do meu tio. E estou certo de que eles exprimem a 
verdade, porque durante todo o concurso jamais pensei em outros 
juízes que nao o meu tio e o senhor. Fiz como se somente os senhores 
fossem todo o júri',s. Seria, entretanto necessário, esse reconheci~ 
mento da importancia de Hamelin em sua form~áo, se a leitura de 
seus trabalhos posteriores já náo indicassem claramente sua dívida 
intelectual tanto a ele quanto a Durkheim. (cf. R. Cardoso de Olivei
ra, 1979:7-48). O racionalismo de ambos os mestres é, no entanto, do
sado em Marcel Mauss por um extremo sentido do dado empírico, 
mesmo obtido por via indireta- pois, como é sabido, Mauss sempre 
foi um etnólogo de gabinete; condi~áo esta todavia, que náo chegava 
a desequilibrar a sua pesquisa nos documentos e nas fontes bibliográ
ficas: a diligencia com que a realizava, seus trabalhos o demonstram 
sobejamente. Pode-se dizer que Mauss, no tocante a problemática da 
categoria, buscou programaticamente ampliar o quadro de referencia 
empírica das represent~óes coletivas, sobretudo as mais essenciais, 
aquelas que se constituem - segundo a feliz expressáo de Durkheim 
- na '' ossatura da inteligencia'', as categorías coletivas do entendi
mento. É assim que em 1924, num debate da Societé de Psychologie 
sobre as rela~óes entre a psicologia e a sociologia,.declara: ·'As cate
gorias aristotélicas náo sáo, realmente, as únicas existentes em nosso 
espírito, ou que nele existiram e das quais é necessário tratar. Antes 
de tudo é preciso elaborar um catálogo de categorías, o maior possí
vel, a partir daquelas que, sabe-se, foram utilizadas pelos home?~· 
Ver-se-á entáo que houve e que ainda há muitas luas mortas, ou páli
das, ou obscuras no firmamento da razio'' (' ' Rapports rééls et prati
ques de la psychologie et de la sociologie"· [ 1924), (in Mauss, 
1950:309; 197:4, 1:205). E dez anos depois, numa carta escrita a So
ciété francaise de philosophie, a' propósito de urna comunic~áo do 
lógico Charles Serrus, diz: ''As categorias vivem e morrem comos 
povos e seus diversos bens( ... ) Pensamos haver provado isso para o 

37 



~ genero, para o tempo. Nosso amigo Czamowski tenta provar para o 
espa~o; Durkheim provou, creio eu, para a totalidade. Nós come~a
mos a pro va para a substancia, e indicamos aqui um com~o de prova 
para a · personalidade'. A época atual dissolve bem as idéias inatas'' 
( ... ) (" Catégories collectives et catégories pures" [ 1934), (in Mauss, 
1969a.: 150). 

Mas já em 1906, em sua .. Introducti~n a l 'analyse de quelques 
phénomenes religieux'', em co-autoria com Henri Hubert, Mauss re
corre a n~ao de inconsciente para melhor dar conta da natureza da 
categoria. E certamente nao foi a primeira vez que a realidade do in
consciente se impunha a sua observ~ao, pois em sua aula inaugural 
ao curso de história das religióes de povos nao-civilizados, proferida 
em 1902, recomendava ao .. etnógrafo buscar os fatos profundos, in
conscientes quase, porque eles existem apenas na tradi~áo coletiva" 
(Mauss, 1969(b): 369; cf. Mauss, 1979:57). Portanto a n~áo de in
consciente parecia indispensável a Mauss para explicar nao apenas a 
categoría, mas igualmente o costume, os hábitos em geral. É assim 
que, a propósito da magia e da n~áo de manq., escreve ainda com 
Hubert: ''Mas para que os juízos e os raciocínios da magia sejam vá
lidos, é necessário que tenham um princípio preservado ao exame. 
Discute-se sobre a presen~a aqui ou lá, e náo sobre a existencia do 
mana. Ora, esses princípios de juízos e de raciocínios, semos quais 
náo os eremos possíveis, é o que se chama em filosofia de categorias. 
- Constantemente presentes na língua, sem que sejam necessaria
mente explícitas, elas existem ordinariamente sobretudo sob a forma • 
de hábitos diretores d~ consciencia, eles próprios inconscientes (o 
grifo é meu - RCO). A n~áo de mana é desses princípios: é dada na 
língua; implicada toda urna série de juízos e de raciocínios, tendo por 
objeto atributos que sao os do mana, dizemos que o mana é urna cate
goria. Mas o mana náo é somente urna categoría especial do pensa
mento primitivo( ... ), outras categorias funcionam sempre nos espíri
tos: as de substancia e de causa. O que sabemos permite, pois, con
ceber como se apresentam as categorias no espírito dos primitivos'' 
("Introduction a l'analyse de quelques phénomenes religieux" 
[ 1906), (in Mauss, 1968:28-29). Antes desse ensaio com Hubert, já ha
via escrito com Durkheim "De quelques formes primitives de classi
fication: Contribution a l 'étude des représentations collectives" 
[ 1903} (Mauss, 1969(a): 13-89), onde a no~áo de genero tinha sido ana
lisada como urna categoria originária do próprio modelo da família 
humana primitiva. E inspirado no mestre havia privilegiado os fenó-
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menos religiosos, ou o sagrado, como a instancia que, no mundo pri
mitivo, melhor revelava a sociedade e suas represent~óes. Pela aná
lise desses fenómt!nos, descobrem-se outras categorías como a de 
tempo e de esp~o. ''Os ritos se realizam no esp~o e no tempo se
guindo regras: direita e esquerda, norte e sul, antes e depois, fausto e 
nefasto, ·etc., sáo consider~óes essenciais nos atos da religiao e da 
magia; náo sao menos essenciais nos mitos; pois estes, por intermé
dio dos ritos que sáo descri~óes, comemor~óes, vem se colocar no 
espa~o e se produzir no tempo. Mas os tempos e os espa~os sagrados 
em que se realizam os· ritos e os mitos sao qualificados para os rece
ber. Os espa~os sao sempre verdadeiros templos. Os tempos sáo 
festas" (ldem, in Mauss, 1968:29-30). É assim que, por exemplo, o 
calendário das festas religiosas fornece a n~ao concreta da dura<;ao, 
em lugar da n~ao abstrata de tempo. Esta categoría, como quaisquer 
outras represent~óes coletivas, que possam ser consideradas " os 
quadros sólidos que encerram o pensamento" - como diría Durk
heim -, estáo integradas ein contextos sociais precisos e podem ser 
definidas por meio de indicadores bastante objetivos. 

Mas a categoria que talvez expresse a contribui~ao mais. original 
de Mauss - pelo menos no tocante a problemática de que estamos 
tratando - e cuja breve consider~áo aqui muito poderá nos ajudar, 
náo apenas a compreender o pensamento maussiano, mas a avaliar a 
sua atualidade, é a ''a no<;áo de pessoa, a no<;áo do 'Eu'' '. É verdad e 
que Mauss náo aprofundou sua pesquisa sobre essa ''categoría do es
pirito humano'' como seria desejável - ou como ele próp,:-io deseja
ria, urna vez que desde 1929, num comentário a urna comunica<;&> de 
Lévy-Bruhl (Mauss, 1969(a): 131-135; Mauss, 1979: 177-180), já aflo
ravaaquestáo da ' 'alma'', do nome edapessoa''. A formula<;ao mais 
consistente do problema, realizo u-a con tu do numa conferencia ( Hux
ley Memorial Lecture, 1938) que intitulou ''Une Catégorie de l 'Esprit 
Humain: La notion de Personne, celle de 'Moi' ''. N ela tra~a o que 
chama de história social de urna das categorias mais importantes do 
espírito humano, descrevendo suas formas em determinadas civiliza
<;óes ou culturas, seja entre os ''pueblos'', estudados por Cushing e 
Stevenson, seja entre os " kwakiutl" do noroeste americano, estuda
dos por Boas, Sapir e outros; refere-se de passagem a presen<;a da no
<;áo na Índia bramanica e budista e na China antiga; toma-a no interior 
do direito romano através da palavra "persona" (personagem ou 
máscara) e capta seu sentido moral e jurídico (como ser consciente, 
independente, autónomo, livre e responsável); penetra em sua di-
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mensa.o metafísica - a no~áo cris tá de pessoa humana, ••substancia e 
- forma, corpo e alma, consciencia e ~ao" - e, citando um teólogo, 

escreve: ''persona - substantia, rationalis individua: a pessoa é urna 
substancia racional indivisível, individual"; e acrescenta: "Faltava 
fazer dessa substancia racional individual o que ela é atualmente: urna 
consciencia e urna categoría" (Mauss, 1950:358; e 1974:236). 

Porém mesmo nao indo além de urna mera formula~ao, Mauss 
aponta em sua conferencia a importancia do tratamento sociológico e 
histórico da categoria, feito, aliás em conjun~áo com um dos te
mas mais importantes da filosofia do Iluminismo: o da liberdade e de
terminismo; tema que vale acentuar, ocupa lugar central no pensa
mento de dois filósofos, .Renouvier e Hamelin, com rela~áo aos 
quais pode-se dizer que Mauss é um descendente intelectual em linha 
direta (cf. de Charles Renouvier seu Les Dilemmes de la Métaphysi
que Pure, esp. caps. IV e V; e de Octave Hamelin, seujácitadoEs
sai, esp. cap. V). Mas estaríamos caminhando no ínvio terreno da fi
losofía para os propósitos des tas considera~óes se aqui desenvolves
semos a problemática da rel~ao entre consciencia e liberdade e suas 
conexóes com a no~ao de represent~áo. Recorreremos, contudo, 
sornen te a duas cit~óes de Hamelin para que sirvam de indic~áo so
bre a natureza (por certo filosófica) do problema a época de Mauss. 
Mostrando que a consciencia é essencial ao pensamento, escreve 
Hamelin: "É que o pensamento, provido de todas suas determina
~óes elementares e tomado ser completo, deve manifestar sua sufi
ciencia por um caráter interno e que este caráter interno é a liberdade; 
e que a liberdade é a mesma coisa que a vontade digna deste nome, a 
saber, é a mesma coisa que a resolu~áo acompanhada de representa
~óes, isto é, é consciente" (Hamelin, 1925:365). Afirmando a identi-: 
dade entre a consciencia e liberdade, Hamelin mostra ser a represen
t~ao sinónimo de consciencia: ''Ternos visto que todarepresen~áo 
é consciente, veremos agora que a consciencia constituí o essencial 
da represent~áo: ela nao é sornen te um atributo necessário da repre
senta~áo, ela é o centro'' ( Hamelin, 1925: 366). Vejamos como Mauss 
retoma esses problemas e os submete a reflexao sociológica. 

Partindo da afirma~ao· hameliniana de que ''a liberdade nao é nem 
necessidade pura nem contingencia pura, mas a síntese da necessi
dade e da contingencia" (Hamelin, 1925:415), Mauss come~a di
zendo que '·A no~ao de liberdade - possibilidade de escolha - nao 

· aparece desde o início na História. Ela só se purifica na ocasiáo do 
desenvolvimento do direito e da no~áo de responsabilidade civil e 
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criminal; é estranha até mesmo nas primeiras fases do direito roma
no'' (' • Catégories collectives de Pensée et Liberté'' / 1921/ in Mauss, 
1969 (a): 123; cf. Mauss, 1979: 156). É em fun~ao do .. desenvolvi
mento da no~áo de indivíduo, como sujeito de direito, da moral e da 
religiao, que se vincula a n~áo de liberdade propriamente dita" 
(idem). E acrescenta: ••Ora, urna das razóes pelas quais as no~óes de 
individualidade e de liberdade levaram tanto tempo para aparecerem 
é que era preciso o desenvolvimento das rociedades e talvez das na
~óes modernas para que a no«;áo de liberdade cívica, política, reli
giosa e económica impusesse a consciencia individual a n~áo de li
berdade pura'' (ibídem). É urna representa«;ao coletiva que se impóe a 
consciencia individual. Porém, como represent~áo ela é inconscien
te, urna categoría do entendimento constituí da social e historicamen
te. Mauss comprov~ isso recorrendo a urna argumenta«;ao que lhe é 
bastante f~i~iar '·desde sua ~xperiencia de executor da análise esta-

. tística de Le Suicide de Durkheim: "Lembremos a célebre verifica~áo 
que data de um século, das principais leis estatísticas e, em particular, 
a exatidao das descobertas de Durkheim e outros sobre o Suicidio. 
Amanhá se suicidará um número relativamente determinado de pes
soas de cada sexo, em París, por exemplo: necessidade. Mas quem se 
suicidará? Contingencias possíveis, escolhas . NáQ há nenhumacon
tradi~ao entre a determin~ao estatística do sociólogo e a n~ao de 
urna certa • margem de irracional', como diz Meyerson. Ao contrário, 
ternos sempre em alto grau a certeza ( ... ) de que na sociedade há. ape
nas quantidades estatísticas; contínuos de freqüencia, curvas de um 
lado, comos descontinuos, os quanta, os limites destas curvas, de ou
tro. Admitamos que estas curvas só descrevem o exterior dos fenó
menos, mas este aspecto é sua única parte perceptível e imediata
mente racional" (Mauss, 1969(a): 124-125; cf. Mauss, 1979: 157)6. Tal 
é a interpret~ao <1ue Mauss dá a afirma~ao de que a liberdade é asín
tese da necessidade e da contingencia. Reduzindo a no~áo metafísica 

. de liberdade e a idéia crista de pessoa, correntes no pensamento eu
ropeu de sua época, a.fatos sociológicos, Mauss é extremamente coe
rente com aquilo que afirmava quase vinte anos antes -juntamente 
com Hubert - como programa de sua pesquisa das categorias: 
.. Aplicando-nos ao estndo das categorias, parecía que havíamos ul
trapassado nossos direi1 ·Js a ponto de nos acusarem de comprometer 
o bom nome da sociologi l nos estendendo indevidamente até os limi
tes da dialética. Nosso dumínio - se diz - vai até onde se acham as 
institui~óes. ( ... ) Os sock.logos teriam para si apenas grupos e suas 
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práticas tradicionais. Mas se esquecem que há modos de pensar em 
comum tanto quanto modos de agir em comum", ( .. Introduction a 
l'analyse de quelques phénomenes religieux" / 1906/, in Mauss 1968: 
35-36; o grifo é nosso - RCO). Essas modalidades .de pensamento, 
por s.erem dentre as representacoes coletivas as mais essenciais e 
eminentes ao conhecimento humano - como já dizia Durkheim - e 
por serein igualmente inconscientes, tal como a língua o é para os seus 
falantes - como acrescentaria Mauss -, constituem-se numa di
mensáo privilegiada para a investig~áo antropológica e permanece, 
mesmo boje, de extrema atualidade. 

6. Conclusáo: Presente e Futuro do Estudo das categorias 

Depois dessa breve incursáo na história das idéias, cabem algu
mas consideracoes finais que nos digam algo sobre a importancia da 
nocáo de categoría para a Antropología Social moderna. Segura
mente o estudo das categorías tem levado a um interessante parale
lismo: de um lado, aconsider~áo das mesmas quanto ao seu conteú
·do, variável de cultura para cultura, de conformidade coma visáo 
durkheimiana; de outro, a sua consideracáo enquanto um dispositivo 

. . . . . --
universal da mente, como ocorre em Lévi-Strauss, num reapareci-
mento do kantismo. Já um antigo comentador de Durkheim - C.E. 
Gehlke, em seu livro Emite Durkheim' s Contributions to sociological 
Theory (1915) - havia notado interessante característica em sua 
obra, observando que as categorías eram vistas por ele como • ·um 
conteúdo da mente mais do que urna capacidade'' dela e que isso era 
perfeitamente consistente com a concep~áo durkl,eimiana de que a 
mente era •'um sistema de representa~óes mais do que um todo fun
cional" (apud Rodney Needham, 1967:XXVI-XXVll). Quanto a 
·Lévi-Strauss, nao será demais acentuar que o seu kantismo, por sua 
vez, está longe de ser urna reprodu~áo da· ·analítica transcendental", 
pois a crítica dnrkheiminiana a questáo das categorías do entendi
mento (mais do que a solucáo que propós) marcou o espaco d<;l mé
todo sociológico e incorporou-se definitivamente ao pensamento an
tropológico. Nesse sentido, vale lembrar urna entrevista dada há 
quase vinte anos atrás por Lévi-Strauss a revista italiana Aut-Aut; 
nela ele se refere a influencia de Kant nos seguintes termos: •'Filoso
ficamente sinto-me cada vez mais kantiano, náo tanto devido ao con
teúdo particular da doutrina de ~ant, senao pelo modo específico de 
colocar o problema do conhecimento. Sobretudo, porque a antropo
logía é para mim urna filosofia do conhecimento, urna filosofia do con-
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ceito; penso que a antropologia somente pode progredir se está si
tuada ao nível do conceito" (Lévi-Strauss, 1978:83)7. Lévi-Strauss 
especifica um pouco mais essa orientacáo: ••No fundo, no que con
siste a revolu~áo filosófica kantiana? Na tentativa de tomar como 
ponto de partida do conhecimento os mesmos limites ·do conhecimen
to , ou melhor, de fazer descancar toda a filosofía sobre o inventário 
das constri~óes mentais. É precisamente o que trato de fazer também 
eu , de individualizar um número determinado de • constri~óes' que se 
aplicam ao espírito humano em sua totalidade, mas, em lugar de partir 
- como fazia Kant- de urna reflexáo íntima, ou tal vez de um estudo 
do desenvolvimento do pensamento científico na sociedade e na civi
lizacáo em que nasci, trato ao contrário de situar-me o mais que posso 
.ººlimite, nas sociedades mais diferentes, e de extrair urna espécie de 
denominador comum de todo pensamento e de toda reflexáo'' (Lé
vi-Strauss, 1978:75). Suas conhecidas obras, La Pensée Sauvage 
(1962) e as Mythologiques (1964-1971), e, mais recentemente, suas 
"Massey Lectures", publicadas sob o título Myth and Meaning 
(1979), constituem a realizacáo dessa orien~áo. 

Indicado esse paralelismo, que nunca seria demasiado aprofundar 
. numa análise mais detida, mas que por certo poderá ser feíta noutra 

oportunidade, pensamos haver ao menos tocado num ponto que nos 
parece fundamental na antropología moderna: o interesse pelos· fe
nómenos cognitivos, semiológicos e simbólicos. Dan Sperber, em 
seu estimulante ensaio Le Symb<;Jlisme en Général (1974), formula um 
conjunto sistemático de hipóteses a esse respeito, capaz de nos levar a 
equacionar bastante bem a atual visáo das categorías como um dispo
sitivo universal da mente. J á a visáo das categorías do entendimento 
em termos de conteúdo, por meio da qual se recupera de um modo 
mais aproximado a contribuicáo da '' École Fran~aise de Sociologie' ', 
vemos sua atualiza~áo nos estudos sobre ideologia, que táo bem ilus
tra a ·obra de Louis Dumont. Entretanto, essa recuper~áo náo se faz 
ao preco de um sacrificio total dos universais. Náo será exagero dizer 
que com Dumont rompe-se de urna certa maneira o paralelismo, e 
a vertente estruturalista tende a confluir com a tradi~áo durkheimia~ 
na, particularmente através de sua versáo maussiana: quando as mo
dalidades de pensar (e o domínio do social náo era para Mauss o do
mínio da modalidade?), por mais variadas que sejam, náo escapam de 
se inserirem em quadros sociais do entendimento (sistemas de idéias 
e de valores, QU ideológicos, para Dumont), marcados por categorias · 
antitéticas tais cor:no holismo/individualismo ou hierarquia/equalita-
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.. rismo, por exemplo. Tais categorías (ou ideologías) servíriam par:a 
caracterizar a socíedade tradicional em rel~ao a sociedade moderna 
.:..._ respectivamente holística e igualítária, como mostra Dumont em 
seuHomoAequalis (1977); seriam, assim, categorías cuja .. universa
lidade'' estaria restrita a determinados tipos genéricos de ''civiliza-
9ao" (no sentido frances do termo). Categorías menos " universais" 
ainda, mas " universalizáveis" no sentido dado por Durkheim, a que 
nos referimos páginas atrás - o que leva o nosso autor a chamar de 
''universais concretos''-, sao, por exemplo, o par de categorías pu
ro/impuro, que caracteriza a sociedade hindu tradicional (juntamente 
coma hierarquia e o holismo, naturalmente), corno Dumont nos re
vela em seuHomo Hierarchicus ( 1966). Mas talvez seja com rela~ao a 
um tipo muito particular de cultura - a cultura dos antropólogos -
que Dumont articula da maneira mais clara o universal e o particular 
no interior de urna única categoría. ' ' Seja por exemplo - diz ele - a 
categoría do 'parentesco'. No estado atuaL ela combina, de modo 
imperfeito sem dúvida, universalismo e diferen~a concreta ( ... )" 
(Dumont, 1978, p. 96). E se lembramos o que ele escreveu no pri
meiro capítulo de sualntroduction a Deux Theories d'Anthropologie 
Social ( 1971), quando compara a nocao do parentesco na cultura an
glo-saxa (ele fala em língua inglesa) com a mesma nocao expressa no 
idioma frances, a primeira definindo parentesco exclusivamente pela 
consangüinidade, a segunda incluindo consangüinidade e afinidade, 
vemos o quanto categorías desse tipo penetram, quase inconsciente
mente, os chamados discursos científicos e os tomam vulneráveis ao 
etnocentrismo de seus oficiantes. 

Chegamos a última considera~ao que gostaríamos de fazer nesta 
conclusáo. Trata-se da rel~ao entre idéias e valores (a rigor, rel~áo 
entre categorías bem ocidentais, ou modernas). Em seu artigo sobre 
' 'La communauté anthropologique el l'idéologie'', mencionado 
acima ( Dumont, 1978), ele vai mostrar que a separa~áo entre idéias e 
valores, como duas categorías, é um fenómeno menos geral do que 
poderia parecerªº observadorocidental, antropólogo ou nao; se con
siderássemos determinadas culturas ' 'tradicionais' ', constatariamos 
que a "separa~áo é falaciosa". "Há urna razáo geral, segundo a qual 
o grau de diferencia~ao, de articulacao de idéias nao é independente 
de seu valor relativo.( ... ) Sem dúvida, há pouca chance de se achar 
idéias elaboradas com assuntos de pout·o interesse ( .. . ). (Dumont, 
1978: 109). E acrescenta: .. Nao se separa.1do a priori idéias e valores, 
nós permanecemos mais próximos da rel~áo real, nas sociedades 
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nao modernas, entre o pensamento e o ato, ainda que urna análise in
telectualista ou positivista tenda a destruir essa rel~áo'' (idem). Isso 
nos evoca Lév~-Bruhl e sua categoría afetiva .. Como se procurou 
m~strar na se~ao 4 deste artigo, Lévy-Bruhl praticamente desco
bnndo o papel.da afet.i~idade no pensamento; antecipa-se a própria 
descoberta da 1deolog1a - no sentido moderno que lhe confere Du
mont. Afetividade, valor, sentimento, sao componentes de ··re~óes 
reais" que envolvem os agentes sociais, produtores de idéias de ideo
logías. E co~?)á ª!>ontava Mauss - e Dumont corrobora'-, algu
mas dessas 1de1as sao fundamentais . Dumont reconhece isso e, a se
melhan~a de Mauss, agrega a dimensáo do inconsciente aos ' ' elemen
tos de base da.ideología" (categorías afetivas?), coíno nos mostra o 
seguinte trecho de sua introdu~áo ao seu Horno Aequalis: ''E eis um 
paradoxo clássico: os elementos de base da ideología permanecem 
freq~entemente impljcitos. As idéias fundamentais sáo táo evidentes 
e on1p~esen~es que ~las ,náo tem necessidade de serem expressas: o 
esse~c1al n~~- se ~1z, e o que se chama 'tradi~áo' " (Dumont, 
1977.28). E e ao nivel ~essas concep~óes inexpressas que os peda-
9os a~arentemente desligados de nossa ideología se ligam ( ... ). Eles 
co~stttuem as c~~eg~rias de base, os princípios operatórios da' grade' 
(gnlle) de consc1enc1a, logo as coordenadas implícitas do pensamento 
comum" (Dumont, 1977:29). Eis como Lévy-Bruhl e Mauss sobrevi
v~m hoje, marcando o presente dos estudos das categorías do enten
d1mento; e como, por certo, ainda estarao presentes no futuro desses 
es_tu~os. Ajulgarmos por dois dos mais fecundos antropólogos vivos, 
Lev1-Strauss e Dumont, as categorías do entendimento continuam a 
~e. con,stituir no centro das indaga~óes antropológicas, especialmente 
JUnt~ a comtinidade profissional de tradi~ao francesa ou junto a co
munidades de antropólogos por ela influenciadas. Partindo-se do es
tudo das categorias, a investig~ao antropológica se tomará mais li
berta po sócio-centrismo de que estao impregnados os horizontes 
conceituais da disciplina. Parece-nos que o futuro des ses estudos está 
priorit~iamente nisso; secundariamente - e como conseqüencia -
no deshndamento das culturas particulares (ou universais <?Oncretos); 
finalmente, na busca - talvez interminável- dos universais da men
te. De urna certeza, no entanto, náo podemos nos esquivar: a de que 
mesmo . enquanto antropólogos, especialistas da cultura, estamos 
presos as suas determina~óes. Eh~di-las pela análise e reflexao é o 
permanente desafio da Antropologia Social. 
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NOTAS 

1
" Deve-se entender por categoria hameliniana urna forma de idéia clara e distinta a 

mane ira cartesiana, tendo , nurn sentido, urna natureza e urna evidencia a priori , defi
nindo assirn urna essencia; e tarnbém um conceito lógico no sentido técnico do termo. 
A refuta9áo a Kant, notadaménte a propósito do tempo, posteriormente do e~p~o. 
demonstra, a título de contraprova da neg~ao a sua natureza intuitiva, que es
sas categorias, como as outras, satisfazem de um modo absoluto a defini9ao clássicade 
conceito. Elas tem, corn efeito , extensáo e compreensao ( ... )" (Puech, 1927:48-49). 
~Essa interven9ao de Mauss sobre urna comunica9ao de Lévy-Bruhl, incluímos novo
lume de textos do autor que organizamos para a cole9ao "Grandes Cientistas So
ciais '' , coordenadas pelo Professor. Florestan Fernandes (Mauss, 1979). Claro que?ªº 
se pretende aquí avaliar o vivo e o morto da obra de Lévy-Bruhl; muito m~n~s f~e-.lo 
coma perspectiva de seus contemporaneos, seja Durkheim ou Mauss. A d1stanc1a his
tórica é importante, sobretudo nos casos em que livros póstumos - como Les Carne!s 
(Lévy-Bruhl, 1949) - cumpriram significativo papel para urna melhor compreensao 
das idéias do autor e de sua capacidade de reve-las (cf., por exemplo, Florestan Fer
nandes. 1954; Evans-Pritchard, 1965; Cazeneuve, 1%3). 
3 Les Fonctions Mentales da ns les Sociétés Jnférieures [ 1910); La Mentalité Primitive 
[ 1922); L'Áme Primitive ( 1927). . · . . . 
4Le Surnaturel et la Nature dans la Mentalité Primitive ( 1931); La Mytholog1e Pr1m1-
tive (1935L· L 'Expérience Mystique et les Symboles chez les Primitfs [1938). 
5 Trata-se de urna carta inédita a que tivemos acesso , gr~as a generosidade do Dr. Phi
lippe Besnard , coordenador do Groupe d' études durkheimiennes , sediado na Ma!s.on 
des Sciences de /' Homme, em París. Aproveitamos para agradecer a ele e a Celme 
Sachs, e , por extensao, adire9ao da Casa, o gentil apoio que nos deu ao long~ d~s dois 
primeiros meses de 1981, durante os quais trabalhamos em seus arquivos e b1bhoteca. 
6 A referencia a lgnace Meyerson, entio diretor adjunto do Laboratório de Psicologia 
da Sorbonne, náo é gratuita. Se considerarmos o interessante livro que ele acabaría por 
escrever (Meyerson, 1948), veremos o quanto Meyerson e Mauss estavam unidos, 
cada qual com sua metodología, no estudo das categorías. V ale notar a forte influencia 
que a antropología come~ava a ter sobre a psicología: "Os resultados do trabalho da 
sociologia, da etnología, da história sob suas diversas formas, obrig_am o ~sic?l?go .~ 
rever sua atitude a respeito daquilo que se pode chamar as categonas ps1colog1cas 
(Meyerson, 1948: 119). Veja-se, ainda, o tratamento maussiano que Meyerson dá a no-
9ao de pessoa nessa mesma obra (pp. 151-185). 

• 
7 Entrevista dada a Paolo Caruso e publicada ern sua versao original na revista italiana 
Aut Aut , n.0 88, de julho de 1965; pp. 7-41. 
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CAPÍTULO 3 

A "CATEGORIA DA CAUSALIDADE" NA 
FORMA<;ÁO DA ANTROPOLOGIA 

1 

A causalidade é um tema tradicional na filosofía, na epistemologia 
e na história das ciencias. Sua importancia, no entanto, nao desfalece 
em nenhuma dessas áreas do conhecimento, a se julgar pela extensa 
bibliografía moderna a respeito.2 Num ensaio como este, em que nao 
se pretende entrar em nenhuma dessas áreas per se, senao apenas de
las lan~a:ndo mao em nome de urna adequada constru~ao de nosso ob
jeto de estudo, a abordagem da questao da causalidade será feita de 
dentro da Antropologia Social, particularmente em sua tradi~áo em
pirista, tal como ela se.atualiza na vertente anglo-saxá da disciplina, 
na chamada Escola Britanica de Antropologia Social. Este ensaio 
tem muito a ver com um trabalho anterior3 por meio do qual buscá
vamos equacionar aquestao das 44Categoriasdo entendimento'' no in
terior de urna outra tracli~ao da Antropologia - a tradi~ao raciona
lista-· e seu exercício na vertente francesa da disciplina. Naquela 
oportunidade, como agora, o intuito é o mesmo: o de dar conta de 
momentos cruciais de constitui~ao da Antropologia Social; e esses 
momentos a marcaram de tal forma que se toma necessário recu
perá-los para urna cabal compreensáo do teor do conhecimento por 
ela produzido. O momento ao qual nos referimos com rel~áo a tradi
~ao empirista da Antropologia Social, é o da programa~áo da disci-

Publicado no Anuário Antropológico/83, pp. 11-52. 
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plina, visualizada como ciencia obediente a determinados parametros 
que a legitimariam enquanto tal. Is so significa que se procurará resga
tar aqui urna sorte de ''cultura científica'' (para usarmos urna expres
sao cara aos antropólogos) ou '' tradi9áo'' (no~ao igualmente cara aos 
hermeneutas) para interpretá-las a luz do próprio movimento histó
rico da disciplina, de suas origens até sua consolida~ao, alcan9ada no 
periodo que mediou as duas Grandes Guerras no esp~o academico 
britanico. Vale dizer que o nosso enfoque na "categoria da causali
dade'' nada tem a ver com úma busca de identifica9áo de categorías 
ontológicas correntes em sistemas filosóficos de tipo aristotélico ou 
kantiano; ao contrário, o que ternos procurado tem sido simples
mente tangenciar .as filosofías eventualmente presentes nas diferen
tes tradi~óes de saber - no caso em foco, a tradi~ao empirista -
dedicando-nos a discernir exclu&ivamente aquetas categorías que, na 
feliz expressáo de Durkheim, sáo ''conceitos eminentes do espírito'' 
e, como tais, constituem "a ossatura da intelig~ncia" - como se 
mencionou no capítulo anterior. No que tange ao empirismo "primi
tivo' ,4, a causalidade parece ser urna dessas categorías. 

Dito isto, estamos certos de que nao parrara.o dúvidas a respeito 
do escopo antropológico de nossas indag~óes sobre a disciplina, 
malgrado a presen9a no texto de autores de votados ao campo da epis
temología, especialmente aquela dedicada as ciencias humanas. Por
tanto, nao se pretende aqui seguµ- os passos (ainda que tivéssemos 
competencia para tanto) de um Léon Brnnschvicg, quando em seu 
monumental livro ·L' Expérience Humaine et la Causalité Physique 
nos adverte - corretamente - que náo se pode prescrever a expe
riencia em nome de um conceito a priori de causalidade. ••Ternos, ao 
contrário - diz ele-, de consultar a experiencia tal qua/ é, pedindo
lhe que nos oriente através da diversidade de concep9óes que as gera
~óes sucessivas tiveram da causalidade. Este será o esfor90 principal 
do presente trabalho'' - conclui (Brunschvicg, 1949: VII). O nosso 
objetivo, se bem que se cinja igualmente a experiencia da causalida
de, é bem mais modesto;5 em primeiro lugar, por tratarmos de urnas 
poucas gera9óes de autores preocupados com a constitui9áo das 
ciencias sociais e, de um modo todo particular, da antropología so
cial; em ~egundo, por urna boa razáo de método: na impossibilidade 
de realizarmos urna verdadeira etnografía da ciencia, urna vez que os 
autores e o período em estudo náo nos sao contemporaneos, procura
remos realizar urna espécie de arqueo logia indo a fundo na ou nas ca
tegorias sustentadoras de um pensamento que produziu a Antropolo-
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gia social no campo intelectual britanico.
6 

O fato de nos determos 
preponderantemente no exame de urna categoria, como a da causali
dade, é por reconhecer o seu papel decisivo na determina9áo de um 
estilo de pensar típico, responsável pelo perfil que a antropologia so
cial veio a adquirir na Grá-Bretanha. 

Quando Hume - e antes dele Locke -coloca a questáo da causa
lidade (que levaría Kant, um século depois, a acordar de seu "sono 
dogmático"), a idéia de causa-e-efeito passa a se constituir num va
lor' que impregnaria toda a epísteme dos séculos XVIII e XIX no 
mundo anglo-saxao. Essa epísteme ou tradi<;ao científica nao deixaria 
de estar presente, portanto, na constitui9áo da Antropología Social a 
partir da segunda metade do século XIX e, igualmente, em sua conso
lida~ao durante a primeira metade do século XX. Mas para estudar o 
movimento de ultrapassagem de um pensamento originário do campo 
da filosofía para o da ciencia social emergente, cuidamos de escolher 
um par de autores que revelassem esse movimento em toda extensao 
do percurso entre a lógica indutiva, núcleo da concep9áo empirista de 
conhecimento, e a antropología social em forma9áo. Escolhemos J. 
Stuart Mill (1806-1873) para a primeira fase do percurso e William 
H.R. Rivers (1864-1922) para a segunda. Um terceiro autor, A.R. 
Radcliffe-Brown (1881-1955), expressaria o momento de consolida
~áo ou de profissionaliza9áo da disciplina. Como justificar a escolha 
desses autores? Se considerarmos ter sido Mili o lógico por excelen
cia do pensamento científico empirista do século XIX, gra9as ao seu 
A System of Logic Ratiocinative and lnductive (1843; edi9áo citada 
de 1971, onde o Livro VI é reproduzido integralmente e o Livro III 
parcialmente), nao é dificil aceitar o importante papel que sua obra 
desempenhou nao somente na ordena~ao das ciencias experimentais 
de sua época, mas sobretudo pela fundamenta9ao que procurou dar 
as ciencias sociais em forma9áo. Segundo G. Gusdorf, • • Stuart Mill 
quiz ser o Bacon do século XIX. Mas Bacon - continua Gusdorf
desenhou um quadro de ciencias ainda a nascer e sua epistemología 
constituí sobretudo urna sorte de romance de antecipa9ao . Ao con
trário, a lógica das ciencias experimentais, definida por Mill, póde 
por ordem num domínio já existente. Mas as ciencias humanas como 
tais náo existiam ainda, e o livro VI da Lógica, que lhes é dedicado, 
teve de trabalhar de alguma forma no vazio, achando-se assim na 
mesma situa9ao que a de Bacon a respeito das ciencias da natureza. '' 
(G. Gusdorf, 1974:371). W. H.R. Rivers, por seu lado, notabilizou-se 
na Inglaterra por haver sido, praticamente, o primeiro antropólogo a 

51 



privilegiar a pesquisa de campo como uma forma de combater o evo
~ucionismo especul~tivo de sua época (o que o levou a enveredar pe- . 
los caminhos do difusionismo ), além do fato - e sobretudo por ele -
de se aplicar na tarefaque denominamos de programa~áo da Antropo
logía Social , tal qual (ou quase) ela haveria de se constituir posterior
mente nas máos de seu ex-aluno, Radcliffe-Brown,-e,.naturalmente, 
nas de Malinowski ( 1884-1942). Rivers fundou a npva disciplina na 
análise do parentesco, considerado como um . sistema, e propós o 
curso que a antropología deveria seguir no estudo da organiza~áo so
cial, vista esta última como a base sobre a qual se assenta o indivíduo 
como um ser psicológico - objeto da psicología social (cf. Rivers, 
1929:3).8 Já Radcliffe-Brown haveria de reformular o projeto river
siano especialmente naquilo em que a Antropología Social de Rivers 
m~is se vinculava ao discurso .da lógica indutiva de Mili. aplicada as 
"ciencias morais", a saber, a preponderancia do indivíduo na expli
ca~áo do social, enfase nos fenómenos mentais como última instancia 
explicativa e ao aparente privilegiamento da história. Radcliffe
Brown, influenciado profundamente pela obra de Durkheim e procu
rando separar radicalmente o indivíduo do social, ao focalizar priori
tariamente o sistema social, rejeita qualquer tipo de psicologismo, ao 
rnesmo tempo em que descarta a história como capaz de propiciar evi- · 
dencias confiáveis sobre as sociedades ágrafas, objeto exclusivo da 
pesquisa antropológica; simultaneamente, fiel ao empirismo anglo
)axáo, busca, entretanto, sua i~spir~áo num neopositivismo para 
fundamentar sua antropología corno uma ••ciencia natural da socie: 
dade". Malinowski, por seu lado, sem procurar construir uma fun
damenta~áo epistemológica de sua antropología, segue urna sort~ de 
naturalismo - inerente ao empirismo do século XIX - no trato dos 
fenómenos sócio-culturais, heran~a de sua forma~áo de fisico e seu 
conseqüente cientificismo. Para nós o que mais marca a antropología 
de Malinowski foi o peso que ele deu a observ~áo, ao estudo in loco e 
intensivo, que o tomou, sem sombra de dúvida, no pesquisador de 
campo por excelencia, como mostra com muita clareza, particular
mente ao leitor brasileiro, a antropóloga Eunice R. Durham em sua 
monografía sobre esse importante autor (Durham, 1978). Náo obs-. 
tante, náo será nesta oportunidade que anatisaremos a obra de Mali
nowski, urna vez que nela o problema da c~us~áo náo mereceu otra
tamento teórico que receberia na de seu contemporaneo Radcliffe
Brown: além disso, como se procurará mostrar na última se~áo des te 

· ensaio, Malinowski náo se filia propriamente a tradi~áo empirista an-
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• 
glo-saxá, ainda que se reconhe~a sua decisiva contribui~áo a consoli
d~áo da antropología social britanica. Assim, com exc.e~áo de Mali
nowski, a obra de cada um dos demais auto res, simultaneamente ato
res do processo de forma~áo da Antropologia Social, será examinada 
adiante no que tange particularmente a questáo da causalidade. 

11 

Pensar a questáo da causalidade em Mili com os olhos dos anos 80 
é trazer o problema para o plano exclusivo da epistemología ou da fi
losofía da ciencia, objetivo que, segura.'Ilente, náo é ~ nosso.· Impor
ta-nos verificar o estado do problema causal ao tempo de Mill e, por 
conseguint\!, sua repe~cussáo no .. campo intelectual" britanico no 
interior do qual emerge umafiguracomo Rivers. Nesse caso, háde se 
apreender a questáo da causalidade na forma como ela era posta por 
Mill e reposta por Rivers, ou melhor, na obra de Rivers, uma vez que, 
como procuraremos mostrar, nela a causalidade, ainda que presente 
enquanto categoría, se constituía no impensado riversiano. Por ora, 
ficaremos apenas com um fato: a incorpor~áo da categoría da causa
lidade nos quadros do pensamento do oitocentismo britanico pode ser 
avaliada, numa primeira abordagem, pelo ensino sistemático da ló
.sica indutiva de Mili nos colleges ingleses, como nos indica a existen
cia de textos introdutórios, quase manuais, aoque tudo indica muito 
difundidos na época, como o de William Stebbing, Analysis of Mr. 
Mill's System of Logic (1865), ou o do Reverendo A.H. Killick, The 
Student' s Handbook Synoptical and Explanatory of Mr. Mili' s Sys
tem of Logic, cuja décima-primeira edi~áo por nós consultada é de 
1891. Portanto, em lugar de come~armos a examinar o problema da 
causalidade e da lógica, que procura elucidá-lo~ pelas palavras do 
próprio Mill, iniciaremos pela leitura que imaginamos te-lo populari
zado em seu tempo. É assim que, nas palavras de Stebbing, .. a cien
cia da natureza humana náo pode ser exata p0is as. causas da conduta 
humana sáo·apenas áproximadamente conhecidas. Daí ser impossí
vel predizer com acuidade científica os atos de qualquer homem, já 
que eles de fato resultam, em parte, das circunstancias desse homem, 
as quais náo podem ser previstas com precisáo, e, em_parte, de seu 
caráter, que jamais poderá ser exatamente calculado, urna vez que as 
causas que o determinaram, produzidas no interior do agregado, náo 
sao inteiramente semelhantes aquelas que determinaram o caráter de 
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qualqueroutro homem. Contudo, generaliza~óes aproximadas, ainda 
que náo sejam provavelmente verdadeiras quanto aos atos e caracte
res de indivíduos , seráo certamente verdadeiras no que respeita (aos 
mesmos atos e caractere~) em rela~áo as massas, cuja conduta é de
terminada principalmente por causas gerais, sendo, portanto, sufi
cientes para a ciencia social e política. Devem, entretanto, ser dedu
tivamente ligadas a lei universal da natureza humana sobre a qual se 
apóiam ou do contrário seráo apenas leis empíricas de pequeno por
te" (W. Stebbing: 1875: 150-151). Ve-se aqui que a questáo da causa-. 
lidade remete a no~áo da leí e sua aplic3\:áo nas ciencias sociais. Para 
·Mili as leis que governariam as 3\:Óes humanas náo sáo senáo proje
~óes de leis psicológicas, inerentes ao indivíduo, náo a sociedade. Por 
conseguinte, a possibilidade das "ciencias morais"- como Mili de
nomina as ciencias sociais - se funda na existencia de leis psicológi
cas; tais leis seriam/eis da natureza humana, enquanto as leis de me
nor generaliz3\:áo, portanto de mais baixo nível, exprimindo tenden
cias, seriam le is empíricas. Nas palavras de Mili, "pode-se dizer que 
a ciencia da natureza humana existe na propor~áo em que as verdades 
aproximadas que compóem um conhecimenté> prático da humanidade 
podem ser apresentadas como corolários das "leis universais da natu
reza humana sobre as quais se apóiam, daí surgindo os limites ade
quados dessas verdades aproximadas; e deveriamos ser capazes de 
deduzir outras verdades extensivas a quaisquer novos estados cir
cunstanciais , antecipando as experiencias específicas" (Mili, 
1971: 106). Is to significa que na determin~áo da conduta concorrem 
tanto fatores "naturais", i.é, explicáveis por leis da natureza huma
na, como fatores exteriores a ordem psicoiógica, portanto circuns
tanciais, cuja 3\:áo só é inteligível via a mensura~ao, gr~as as leis 
empíricas a serem obtidas. As primeiras seriam obtidas dedutivainen
te, sendo assim universais, enquanto as segundas só seriam obtidas 
por meio da indu~áo, seja experimentalmente, seja pela observ3\:áo. 
A presen~a da categoría de causalidade se revela no interior da pro
blemática da lei através da rel3\:áo causa-e-efeito, fundamental a ló-' 
gica indutiva desde Hume. 

O que seria, afinal, para Mill, a ciencia da natureza humana? ''A 
ciencia da natureza humana é sua descri~áo" (: 105): a descri~áo de 
pensamentos, sentimentos e a~óes de seres humanos, e a previsáo de 
tudo isso tal como a astronomía preve o movimento dos astros. Po
rém, enormes dificuldades surgem para se atingir esse ideal. Mili 

54 

mostra que as a~óes humanas náo podem ser previstas com a mesma 
exatidáo que a astronomía consegue ao estudar o seu objeto. Primei
ro, porque náo se pode antever o conjunto das circunstancias em que 
os indivíduos estaráo ·situados; segundo, mesmo que urna combina
~áo de circunstancias esteja efetivamente presente, . nenhuma 
afirm~áo se poderá fazer sobre a mane ira pela qual os seres humanos 
iráo pensar, sentir e agir; terceiro, porque tais circunstancias nao po
dem ser exclusivas, mas devem estar relacionadas com o caráter de 
cada indivíduo, além de relacionar o.s indivíduos comas agencias res
ponsáveis pela form~áo de seu caráter, posto que em nenhum agre-

. gado de indivíduos encontraremos dois exatamente iguais. "Assim 
- escreve Mili - mesmo se nossa ciencia da natureza humana fosse 
teoricamente perfeita, isto é·, se pudéssemos calcalar qualquer cará
ter como calculamos a órbita de qualquer planeta a partir de dados 
disponíveis, ainda assim, como os dado~ nunca sáo oferecidos em sua 
totalidade e nem sempre precisamen~e identicos nos diferentes casos, 
,iáo poderiamos fazer predi~oes positivas, nem derrubar proposi~óes 
universais" (106). Como entender o significado dessas limi~óes da 
ciencia da natureza humana no que diz respeito a forma.pela qual a 
ciencia é concebida no interior da lógica de Mili? Descartando qual
quer forma de especul~áo metafísica, a saber, qualquer possibili
dade de indag~áo sobre o que é a mente, no que ela consiste, ou so
bre qualquer coisa que possa ser tomada em si mesma, fora de suas 
manifest~0es sensíveis, Mili busca entender as leis da mente através 
de sua oper~áo. ''As leis da mente sáo as leis pelas quais um estado 
da mente é produzido por outro'' - como assim entendeu (e assim di
fundiu) no resumo que fez da Lógica de Mili o Reverendo A. H. Kil
lick (1891:252). Tal interpre~ao corrobora perfeitamente o pensa
mento de Mili quando explica que esses estados da mente consistem 
em pensamentos, desejos e sens3\:óes, inclusive estas últimas rara
mente consideradas entáo como estado da mente, mas do corpo. Mili 
mostra que o imediato antecedente da sens~áo é um estado do cor
po, porém a sensa~áo propriamente dita é um estado da mente (cf.· 
Mill, 1971: 107). As leis da mente sáo, assim, aquelas leis pelas quais 
um estado da mente (e náo do corpo) gera outro estado da mente. Mas · 
os estados da mente produzidos por estados do corp0 sáo sujeitos a 
leis do corpo, leis que sáo do domínio da ciencia física. Mili rejeita, 
assim, a teoría comteana segundo a qual os estados da mente seriam 
exclusivamente produzidos por estados do corpo - reduzindo com 
isso a psicología a um mero ramo d;t fisiología. O objeto da psicología 
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é, pois, as uniformidades" de sucessáo, as leis de acordo comas quais 
" um estado mental sucede a outro ou é causado por outro. 

Detenhamo-nos um pouco mais-na questáo da lei para que fique 
bem claro o teor do psicblogismo de Mill. Diz ele: ··As leis da mente 
( ... ) compóem a por~áo abstrata ou universal da filosofía da natureza 
humana; e todas as verdades daexperienciacomum, constituindo um 
conhecimento prático da humanidade, precisam ser, na medida em 
que sáo verdades, resultados ou conseqüencias destas. Tais afirma
~óes que nos sáo familiares, quando coletadas a posteriori da obser
va~áo da vida, ocupam um lugar entre as verdades da ciencia que, em 
nossa análise da indu~áo, tem sido freqüentemente mencionado sobo 
título de Leis Empíricas''. E, continua Mill; ••Urna lei empírica( ... ) é 
. urna uniformidade de sucessáo ou de coexistencia que está susten
tada em todos os casos nos limites de nossa observa~áo, mas náo é de 
natureza a poder oferecer qualquer seguran~a além daqueles limites, 
seja porque o conseqüente náo é realmente efeito do antecedente, 
mas com ele forma parte de urna cadeia de efeitos, procedente de cau
sas anteriores náo ainda verificadas, ou seja porque há base para se 
acreditar que a seqüencia (postoque é um caso de causalidade) é re
solvível em simples seqüencias, e, dependendo aindado concurso de 
vários agentes naturais, é exposta a urna multidao desconhecida de 
possibilid~des de a~óes contrárias'' (: 117-118). Portanto, as leis empí
ricas - tendencias - descobertas sempre pediráo por urna exp/ica
~áo que somente poderá ser alcan~ada pela descoberta de leis causais 
das quais aquelas sáo derivadas. Nesse sentido, a lei empírica é con
seqüencia de leis causais, sendo que as verdades científicas ·•náo sáo 
essas leis empíricas, mas as leis causais que as explicam" (: 119). Em
bora essas leis empíricas náo sejam exclusivas das ciencias morals,' 
nelas tenderao a ser certamen te menos exatas, dada a complexidade 
maior de seu objeto. Mili procura resolver esse impasse entre o status 
científico das '•ciencias morais' ',que sua lógica indutiva pretende as
segurar, e a difícil questáo da causalidade por ele herdada de seus an
tecessores; longínquos como Locke e Hume, ou próximos como Je
remie Bentham ou Hamilton. Propóe-se a criar urna nova disciplina, 
por ele denominada Etologia (Ethology), a ciencia do caráter. Ao 
contrário da psicologia, urna ciencia experimental, a etología procura 
ser urna "cienciaexatadanaturezahumana", náo tendo sido, porém, 
jamais consolidada - o que levou Mili a lastimar-se por náo ter traba
lhado nela o suficiente para alcan~ar tal objetivo (cf. A. Ryan, 
1974:88). Mas a sua conce~ao ajuda a entender as dificuldades en-

56 

• 

' 

frentadas por Mili no trato da questáo das le is (empíricas e universais) 
e dos procedimentos lógicos subjacentes (a indu~áo e a dedu~áo). 
Para ele, as.leis empíricas da mente ou ''as verdades da experiencia 
comum" só podem ser explicadas na medida em que váo sendo de
compostas em leis causais, estas últimas obtidas dedutivamente , pois 
sendo leis universais náo podem ser descobertas experimentalmente • 
ou pela observa~áo. Nesse sentido, a etología difere da psicología -
urna ciencia experimental - urna vez que tem status de ciencia exata; 
porém, é das leis gerais da psicologia que a etolog~a vai deduzir os 
princípios necessários a determina~áo das leis universais da forma
~áo do caráter. Como comenta Gusdorf, ''A etologia é urna sorte de 
psicologia aplicada" e que, nesse particular, "a ciencia social se de
fine como urna conseqüencia segunda da etología" ( Gusdorf, 
1974:372). 

Que conseqüencia é essa? Diz Mili que "da ciencia do homem 
individual deve surgir a ciencia do hornero em sociedade" . Contudo, 
tal cienciajamais poderá esquecer que o homem, mesmo em socieda
de, continua homem, com suas ~óes e paixóes obedientes as leis da 
natureza humana individual" (Mill, 1971: 135). E acrescenta: "Os se
res humanos em sociedade náo tem propriedades que náo sejam deri
vadas das leis da natureza humana individual( ... )" (:135). Mas para 
estudar esses fenómenos, captar suas propriedades e dissolve-las nas 
leis da natureza individual do homem, os métodos experimentais de
vem ser descartados. A experimenta~o, inviável quando aplicada nos 
fenómenos sociais, deve ser substituída pela observa~. Mili mostra 
·um a um - a saber, o ''método de diferen~a' ', o ''de concordancia'', 
o "de vari~óes concomitantes" e o "de resíduos" - a sua inaplica
bilidade. Descarta igualmente o "método geométrico", mas porra
zóes diferentes. Mostra queseé COfl:"eto o uso da 4edu~áo nas cien
cias humanas, ela náo tem de seguir os parametros do método geomé
trico, urna vez que esse método náo contempla eficazmente a causali
dade, voltada que está a coexistencia dos fatos e náo a sua sucessáo; 
náo pode servir assim a ciencia social, urna ciencia das causas. Mili 
vai mostrar que o método adequado é o ''concreto'' ou ' 'fisico dedu~ 
tivo' '. O importante na aplica~áo desse método é se ter em mente que 
a complexidade dos fenómenos sociais implica em que ''todas as suas 
conseqüencias e coexistencias resultam de leis de elementos separa
dos'', e os efeitos produzidos constituem precisamente as somas dos 
efeitos das circunstancias tomadas individualmente, obedientes, en
tretanto, aum número reduzido de leis(cf. Mili, 1971: 151). Essas leis, 
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sob cujajurisdi~áo se abriga urna ple tora de dados, conferem a ciencia 
" social o status de ciencia dedutiva; náo de conformidade com o mO

delo geométrico - como esclarece Mili - mas de acordo com m_ode
los mais complexos como o das ciencias fisicas. Entende, entretanto, 
que é pelas leis da psicologia e da etologia que a causalidade se exerce 

. nos fenómenos sociais. Estes, a rigor, náo teriam um domínio pró
prio, legislável. Pois trata-se, antes, de urna projecáo para a esfera d~ 
social das le is que ordenam (e explicam) o comportamento individual. 
É assim que Mili entende o caráter dedutivo da Sociologia - termo, 
aliás, que para ele é um barbarismo - advertindo, poréin, que o que 
dá ''confianca a qualquer ciencia dedutiva concreta, náo é o raciocí
nio, ele próprio a priori, lllflS a concordancia entre seus resultados e 
aqueles daobservacáo direta" (: 153). Nao se obtendo conhecimentos 
por um processo exclusivamente dedutivo, fica evidente que a "so
ciologia, considerada como um sistema a priori de deducóes, náo 
pode ser urna ciencia de predicóes positivas, mas unicamente de ten
dencias" (: 154). o método "fisico dedutivo "' quando aplicado as 
~iencias sociais , tem, assim, limitacóes que somente podem ser com
pensadas - se assim podemos dizer - por urna espécie de reversáo 
de si próprio, a saber, na criacáo do ''método histórico' ' : um método 
particularmente adequado a ~¡:>reen~a~ da~_ rela~óes. de _caµsalidade. 

O método histórico é também chamado por Mili de ··metódo de
dutivo inverso''. A adjetivacáo do método como dedutivo inverso já 
indica que Mili procura escapar de qualqúer historicismo ou, em ou
tras palavras, de qualquer interpretacao de náo-cientificidade do mé
todo; o seu quadro de referencia continua a ser aquele co:istituído no 
interior do positivismo. Tanto é verdad.e qu·e a lei comteana dos tres 
estágios (ou estados) por que passa a humanidade - selvageria, bar- . 
bárie e civilizacao - e seus respectivos modos de pensar- religioso, 
metafísico e científico - é para ele a comprovacao de sua metodolo
gia. É importante nos determos um pouco sobre esse método, urna vez 
que seu exame vai nos mostrar o quanto essa concepcao de história 
diverge daquela esposada por historiadores - antigos e modernos -
que rejeitam essa espécie de naturaliz~áo da história (cf. F~J. Teg
gart, 1977). Mas antes, vamos apontar o conceito de ''estado da so
-:iedade'' como fundamental ()esta reversao do método dedutivo. Mill 
dizque estado de sociedade é Ho estado ~ultaneo de ~odos os gran
des fatos sociais ou fenómenos. Tais sao o grau de conhecimento e de 
cultura moral e intelectual existente na comunidade e em cada classe 
dela; o estado industrial, o'de riqueza e suadistribuicáo; as ocupacóes 
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habituais da comunidade; sua divisao em classes e as relacóes dessas 
classes entre si; as crencas comuns que elas mantem sobre todos os 
assuntos importantes da humanidade e o grau de convic~o com que 
essas crencas sao mantidas; seus gostos e o caráter e o grau de desen
volvimento estético; sua forma de govemo e as mais importantes de 
snas leis e costumes. Todas essas coisas e muito mais que elas efeti
vamente sugerem, constituem o estado de sociedade ou o estado de 
civilizacao em qualquer tempo" (Mili, 1971: 169). Mas esses estados 
da sociedade nao sao considerados sem as causas que os produzem, o 
que significa que causas e estados sao igualmente objeto da ciencia. 
Mostra Mili que existe urna natural correlacao entre esses diferentes 
elementos que compóem o estado, ao mesmo tempo que esclarece 
que nem toda variedade de combinacóes desses fatos sociais gerais é 
possível, mas "somente certas combinacóes". É importante frisar 
que ~ ·existem uniformidades de coexistencia entre os estados de vá
rios fenómenos sociais"; e isso como conseqüencia das influencias 
recíprocas que uns exercem sobre outros, o que leva Mili a considerar 
tal fenómeno como um fato de ·'consenso ' ', um termo originário da 
fisiologia para exprimir as relacóes existentes entre os vários órgaos e 
suas funcóes , responsável pela analogia entre "corpo político" ou 
"social" e "corpo natural". O estado é pois, pro~uto do "consenso 
de várias partes do corpo social"(: 169). Nao obstante, "essas uni
formidades de coexistencia obtidas em fenómenos que sao efeitos de 
causas( ... ) precisam ser corolários de leis de causalidades pelas quais 
esses fenómenos sao realmente determinados"(:170). Como se pode 
depreender, a n~ao de uniformidade é crucial nao apenas para as 
ciencias sociais, mas também para a ciencia em .geral; é essa nocao 
que viabiliza a observacao empírica e, supostamente, a inducao: pois 
sao exclusivamente unifonnidades de sucessao e. de coexistencia que o 

1homem observa, limitando-se apenas a deduzir a causalidade quando 
abrigada em leis universais que, por sua vez, possam explicar os fe
nómenos observados. 

Retomemos a questao do •'método histórico' ' no que tange, ago
ra, a indu~ao das uniformidades. o grande problema da apreensao 
das uniformidades nas ciencias da natureza humana e da sociedade 
está nas propriedades mµtáveis de seu obJeto. E isso devido a ''cons
tante rea~o dos efeitos sobre suas causas"(:l70). Masé dessa a~áo 
recíproca que - . segundo Mili - resulta um ciclo ou urna progressá.o 
no interior da história. Mill evoca Vico e sua Sciencia Nuova para di
zer que a história pode ser tratada em termos cíclicos (como na astro-
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" nomia, onde ocorre o mesmo processo de intera~ao de efeitos e causas 
no estabelecimento das órbitas) ou em termos de espiral ou de pro
gresso, no sentido comteano. Mili prefere essa segunda modalidade 

· de explica~ao . Porém, há urna questáo importante que ele busc~ es
clarecer: as leis que regulam a sucessáo de estados ou estágios da so
ciedade sao unicamente leis empíricas, nao sendo, portanto, inde
pendentes das leis psicológicas e etológicas que • • govemam a a~ao das 
circunstancias n9s homens e dos homens nas circunstancias"(: 172). 
E acrescenta: .. E concebível que aquelas leis (psicológicas e etológi
cas], ju~tamente comas circunstancias gerais da ra~a humana, pos
sam ser de tal forma como a determinar as transforma~óes sucessivas 
do homem e sociedade numa dada e invariável ordem"(: 170). Mas 
mesmo assim, o fim último da ciencia náo é descobrir leis empíricas, . 
senao procurar conciliá-las com a evidencia histórica pela vía da de
du~ao a priori de leis psicológicas e etológicas - das quais as leis em- · · 
píricas dependem. Só assim a lei empírica poderá ser convertida em 
le~ ci~ntífica, capaz d~ prognósticos. Para Mili, a história, desde que 
cnt~nosamente examinada, pode proporcionar as leis empíricas da 
sociedade, cabendo a sociología verificá-las, ligando-as as leis da na
tureza humana, das quais - como se falou - elas sáo derivadas. 

Para se lograr isso é indispensável reconhecer - segundo Mili -
dois tipos de leis empíricas que tem lugar no mundo social: um rela
tivo a uniformidades de coexistencia, outro relativo a uniformidades de 
sucessáo. As primeiras unifurmidades sao objeto da·' estática social'' 
e cujas leis estao voltadas p~a as condi~óes de equilíbrio, enquanto 
as segundas sáo objetos da '' dinamica social'' e suas leis voltadas 
para as condi~óes de mudan~a. Em termos específicos de Mili, tería
mos: ''A dinarnica social é a teoria da sociedade considerada em es
tado de progressivo movimento; enquanto a estática social é a teoriá 
do consensus ( ... )entre as diferentes partes do organismo social; em 
outras palavras, a teoría das a~óes e rela~óes mútuas de fenómenos 
sociaiscontemporaneos'' (: 175).Dinamica social e estática social fo
ram termos utilizados por Comte e adotados por Mili, mas sem maio
res compromissos como pensamento comteano. Nesse sentido, cabe 
um comentário: enquanto para Co~te essas duas "teorías" foram 
postas num plano doutrinário (como, aliás, todo o seu pensamento), 
p~ra Mili trata-se, antes de tudo, de urna questao de método, i. é, de 
como comprovar. ~ Nesse caso, é natural que as condi~óes de estabi
lidade do corpo social estejam abrigadas em leis empíricas mais fa
cilmente verificáveis do que as leis do progresso, haja vista o seu de-
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sacordo com Comte no que diz respeito a infalibilidade da doutrina 
positivista na predi~ao do futuro da humanidade; Mili , que aceita alei 
dos trés estados, se bem que sob reserva, 11 faz também restri~óes a 
teo~ia da estática social por náo ver em sua base as leis psicológic~s , 
radicalmente omitidas por Comte que , por sua vez, náo ve nelas 
qualquer poder de determina~áo ; pois, para Comte, a humanidade 
nao pode ser explicada pelo homem, mas o homem pela humanidade. 
Como observa Lucien Lévy-Brühl, Comte passa, assim, da biología 
para a socio logia e atribuí a esta última o estudo da evolu~ao histórica 
da espécie humana que, em última análise, condiciona o estudo das 
fun~óes mentais superiores (cf. L. Lévy-Brühl, 1899: XXXV). A bio
logía, por sua vez, dispensa o concurso da psicología na constitui~ao 
do conhecimento sociológico - posi~ao inaceitável para Mili. Comte 
considera - conforme expóe numa de suas cartas a Mili - que "as 
inspir~óes biológicas devem servir sobretudo para bem dirigir as es
pecula~óes sociológicas que, a este respeito [ superioridade do ho
mem sobre a mulher - um dos pontos de desacordo entre ambos], 
parecem oferecer urna sorte de prolongamento filosófico dos grandes 
te~rema~ biológicos' ' . 

12 
A esse biologismo de Comte, Mili opóe seu 

psicologismo - por sinal nem sempre coerente com as exigencias ló
gicas da indu~áo e da causalidade: aos olhos de um comentador seu, 
por exemplo, a incondicionalidade da rel~ao causal, que para Mili 
asseguraria o conhecimento objetivo, determina sua concep~ao de 
raciocínio indutivo (cf. Ch. Douglas, 1895:71). Para esse comenta
~or, ~iás um contemporaneo <Je Rivers, a indu~áo é praticamente 
identificada com todo conhecimento dependente da lei de causalida
de: ela é ''o desenvolvimento especial do conhecimento que investiga 
as causas" (:71). Nao será temerário imaginar que a leitura que esse 
aQtor faz de Mili nao expresse, de alguma maneira, a concep~áo que 
no fim do século se tinha da questao causal e da indu~ao, vista esta úl
tima " primariamente como urna regressáo das coisas complexas as 
suas condi~óes: aos elementos simples que as constituem; aos fatores 
pelos quais sao produzidos" (:72). Como se verá adiante, parece ser 
essa a visao que Rivers tinha da questao, ainda que nao percebesse as 
\'Ontradi~óes , apontadas na "doutrina" de Mili pelo mesmo comen
ta,ior, entre o caráter incondicional da rel~ao causal (que garantiría a 
objetividade da rel~ao e a validade Ja explic~áo causal) e a base 
psicolbgica de sua concep~ao de causalidade. O certo é que essa dou
trina haveria de contaminar o campo intelectual britanico do final do 
século Xl X e princípios do século XX. 
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Antes de examinarmos o papel que a causalidade, enquanto cate
goria ou '' conceito eminente'' , desempenhou no pensamento empi
rista de Rivers, cabe um curto interregno que nos permita trazer o de
.poimento de um significativo autor - e ator do·movimento positivista 
frances - sobre a lógica de Mill, por meio do qual o leitor poderá cap
tar um tipo de conflito de tradi9óes que constitui o pano de fundo so
bre o qual se desenham diferentes modalidades do positivismo primi
tivo: a intelectualista e a empirista. Com seu estudo sobre o "positi
vismo ingles", H. Taine, contemporaneo de Mili, éo nosso autor. Si
tuado no continente e preocupado em acompanhar as vicissitudes do 
pensamento científico no interior do "espírito ingles", compara-o (e 
daí o maior valor de seu testemunho) com o "espírito frances" e 
'' alemáo' ', oferecendo-nos urna interessante perspectiva de interpre
ta9áo do quadro em que se articularam diferentes campos intelec
tuais . 

Passemos a palavra a Taine. Após realizar urna leitura sintética do 
Sistema de Lógica de Mill, come9a seus comentário~ - nos quais o 
sarcasmo náo está ausente - dizendo que ,.'raramente ( ... ) um pen
sador tem melhor resumido, por meio de sua doutrina, a prática <;I~ 
seu país; raramente um homem tem melhor representado por seus en
ganos e suas descobertas os limites e o valor de sua r~a" (Taine, 
1864: 109). E continua: "Ele descreve o espírito humano. Lá está sua 
glória, mas também lá está sua fraqueza" (: 110). E mais adiante: 
" Seu ponto de partida é bom: com efeito, o homem nao conhece as 
substancias; nao conhece nem o espírito nem o corpo; percebe ape
nas seus estados interiores sempre passageiros e isolados, que ser
vem para afirmar e indicar estados exteriores, posi9óes, movimentos, 
mudan9as, nao servindo paraqualqueroutracoisa. Ele náo atinge se
náo fatos" (: 114). T~ne continua dizendo que, mesmo concordando 
como postulado de Mill sobre ser a substancia urna ''ilusáo psicoló
gica'' e que há no mundo apenas fatos e leis, ''is to é, acontecimentos 
e suas rel~óes' ', e que mesmo o espírito e o corpo náo sáo senáo 
" grupos de movimentos presentes ou possíveis" , afirma que urna vez 
concluída a opera9áo de "ligar e adicionar fatos" como fito de co
nhecer, ''urna nova opera9áo come9a, a mais fecunda de todas e que 
consiste em decompor esses dados complexos em dados simples. 
Urna faculdade magnífica aparece, fonte da linguagem, intérprete da 
natureza, máe das religióes e das filosofias ( ... ): quero dizer aabstra-
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~áo ' que é o poder de isolar os elementos dos fatos e os considerar a 
parte" (:114-115). 

Assim, Taine procura mostrar - a partir de seu horizonte intelec
tualista - o que falta a lógica de Mill capaz de se sornar a experiencia: 
" A meu ver, essas duas grandes oper~óes , a experiencia tal como 
voce [ Taine dirige-se diretame~te a Mili] as descreve e a abstra9áo tal 
como eu estou tentando definí-la, constituem ambas todos os recur
sos do espírito humano. U ma é a orien~ao prática, outra é a orienta-
9áo especulativa. A primeira nos leva a considerar a natureza como 
um encontro de fatos, a segunda como um sistema de leis [e aquí 
Taine passa a distinguir no interior do intelectualísmo a vertente fran
cesa da vertente. alema]: empregada só, a primeira é inglesa; empre
gada só, a segunda é alema. Se há um lugar entre as duas na9óes, ele é 
o nosso. Nós ternos ampliado as idéias inglesas no século XVIII; po
deremos, no século XIX, pr~cisar as ideias alei:njtes" (: 147-148). E 
conclui, messianicamente, indicando.o destino do pensamento fran
ces: "nossa tarefa é temperar, corrigir, completar os dois espíritos 
um pelo outro, fundí-los em um só, exprimí-los num estilo que todo. 
mundo en ten da, e fazer assim o espírito uQiversal'' (: 148). Dificil en
contrar um informante (pois náo falo aqui senao como etnólogo) tao 
eloqüente e táo confiante em suas observa9óes sobre si e sobre os ou:.. 
tros ! Mas o importante de seu depoimento está na consciencia que 
demonstra pos su ir sobre os campos intelectuais do " fin de siecle" 
europeu e seu profundo etnocentrismo em julgá-los. De qualquer 
forma, é no ambito daquilo que estamos chamando de contlito de tra
di~óes que se edifica a antropologia de Rivers, cujas bases examina
remos adiante . 

IV 

Nao se pretende aqui desenvolver urna exposi9ao, ainda que su
cinta, da antropologia de Rivers, nem."sobre o s.eu itinerário intelec
tual. Conforme indicamos atrás (cf. nota 8), realizamos isso recente-· 
mente para urna coletanea de escritos de Rivers, o que nos dispensa 
de realizar aquí identica tarefa. Bastaría dizer que se compararmos 
esse autor - e principal ator na cena em que se cria a nova disciplina 
-com seus contemporaneos Durkheim e Lévy-Brühl situados nou
tro campo intelectual, desde logo verificaremos que enquanto estes 
possuem urna form~ao filosófica sistemática, tendo inclusive produ-
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zido nessa área, Rivers vem da área médica e profundamente com
prometido com os cfmones científicos consagrados em sua época e 
em seu país, canones que se achavam contidos na obra de Mili e nela 
estavam, praticamente~ sacramentados. A breve exposi~áo do pen
samento de Mill nesse sentido revelou - como assim esperamos - a 
forma mais acabada da tradi~áo empirista anglo-saxá, cujo ancestral 
mais distante encontramos em Bacon. O· • espírito ingles'' de que fala 
Taine, se encarna nessa tradi~áo. E sua exacerb~áo, is toé, a pene
tra~áo dessa tradi~áo em todas as modalidades de saber, seja nas 
chamadas ciencias, seja nas humanidades ou em quaisquer outras 
formas de conhecer, resulta numa sorte de ideo logia científica que um 
antropólogo moderno como Leach chamou urna vez de '' empiricis
mo'' (para distingüi-la do empirismo, onde - para o mesmo autor -
tal tradi~áo náo se exacerba). u Pois bem: como deixar de considorar 
que tal ideo logia nao tenha contaminado todo o campo intelectual em 
que se movimentavam Rivers e seus colegas, empenhados em consti
tuir urna disciplina capaz de incorporar um padrao de cientificidade 
tal que a identificasse como radicalmente diferente das disciplinas es
peculativas entáo existentes. A Tylor ou Frazer, por exemplo, por 
maior que tenha sido a notoriedade de ambos na antropologia brita
nica do século XI X, difícilmente se lhes poderia atribuir essa preocu
pa~áo em fundar a an tropo logia em bases tao sólidas (para os par ame~ 
tros empiristas) como o fez Rivers. Mas se , de um lado, Rivers 
preocupou-se em fundar a antropologia social, como a alternativa 
científica a antropologia cultural evolucionista - e, portan to, especu
lativa - de sua época, de outro lado, náo se dispós ( ou náo pode, dada 
a sua forma~áo) a discutir esses próprios fundamentos. Consagrados 
que estavam na obra de Mili, Rivers náo fez outra coisa que adotá
los, legitimados pelo empirismo hegemónico. 

A categoriadacausalidade articuladacom adeobserva~ao (tam
bém urna categoria - urna idéia e um valor do empirismo "primiti
vo'') orienta toda a arguinent~áo riversiana, como procuraremos 
mostrar. Náo obstante, ao contrário de um filósofo como Mili, Rivers 
nao elabora a categoría e, como já nos referimos no início deste en
saio, náo aparenta sequer pensá-la, portanto conceituá-la, 
limitando-se a aplicá-la na prática de um discurso científico. E é esse· 
discurso que pretendemos aqui examinar, come4Sando coma sua con
ferencia ' ' The Ethnological Analysis of Society'', proferida cm 1911, 
ano que marcou urna reorient~ao da antropología que antes procu
rou realizar com inspira~áo no evolucionismo da época, para urna 
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orien~áo de caráter difusionista. Para Rivers, essa SP;gunda orien
ta~áo significava um abandono de urna perspectiva especulativa, 
aberta a intromissáo de componentes metafísicos (verdadeiro terror 
do empiricismo vigente), substituindo-a por urna perspectiva voltada 
para os fatos. Pondera, assim, que ' ' se a análise da cultura é para ser a 
principal tarefa do antropólogo, é evidentt.:. que os métodos lógicos da 
ciencia alcan~arao uma·complexidade que excederá aqueles até aqui 
em voga. Creio que o único processo lógico que de um modo.~eral é 
possível encontrar, será o daformul~áo de esquemas hipotéticos de 
trabalho em que os fatos possam estar ajustados, e que os testes de 
tais esquemas terao capacidade de adequá-los em si. mesmos, ou, 
como geralmente se diz, 'expliquem' ( explain) no vos fatos, como eles 
se dáo ao nosso conhecimento. Este é o método de outras cienc.ias que 
tratam com condi~óes táó complexas quanto aquelas da sociedade 
humana" ~ (Rivers, 1926: 138). 14 Mas como podem ser obtidos esses 
fatos? Rivers, originariamente um psicólogo experimental, vai res
ponder - tal como Mili - que é somente pela via da observ~áo: 
'' Em mu itas ciencias esses novos fatos sao descobertos pela experi
ment~áo. Em nossa ciencia, eles precisam ser encontrados pela ob
serva~áo ( exploration), nao somente de culturas ainda existentes em 
formas vivas, mas também de culturas deidades passadas, enterra
das'' (: 138). Apesar de Rivers enfatizar a '' análise de culturas e civ i
liza~óes presentemente espalhadas na superficie da terra'', como 
urna forma de resguardar o conhecimento antropológico da amea~a 
da especula~áo evolucionista, tal náo significa, contudo, qualquer 
desprezo pela "necessidade do estudo psicológico de costumes e ins
titui~óes" (: 132). E ainda que reconhe~a dificuldades na articul~áo 
-Oos enfoques etnológico e psicológico, pondera sobre a conveniencia 
da associa~áo de amb'ls: ''Se a necessidade da análise etnológica da 
cultura for reconhecida, esse estudo psicológico toma-se mais com
plicado e d:ticil do que fora no passado, mas nem por isso ele se tor
nará rr.enos essencial. Lado atado com a análise e~nológica, precisa
se ir as íJfOfundezas dos modos de pensar de-diferentes povos para en
tender s~us modos de olhar e classificar Ós fatos do universo. Éso-· 
mente pela combin~áo de análise etnológica e psicológica que pod :,
remos realizar qualquer avan~p real·" (: 132). Todavía, se a anáhse 
etnológica de que nos fala Rivers nao é muito dificil de se entender -
a partir do momento em que relacionamos o fato com a observa~ao 
empírica -, o mesmo náo s~ ·pode ·dizer da análise psicológica. Ri
vers parece propó-la no quadro teórico desenhado por Mill quando 
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este sublinha a considera9ao das leis da mente como sendo funda
mental a plena apreensáo de todas as manifest~oes concretas da hu
manidade, a seu ver " resultados ou conseqüencias" dessas leis cau
sais (cf. Mill, 1971:117). 

Vários tópicos da obra de Rivers podem servir de exemplos desse 
sfu privilegiamento da dimensáo psicológica, como registram sua 
"teoría da ci:: "1vergencia" (cf. Rivers, 1926) ou sua "teoria da sobre
vivencia" (cf. Rivers , 1913). Gostariamos de ilustrar isso com um 
texto elaborado em 1915 e intitulado'' The Distribution of Megalithic 
Civilization' ' , 15 onde Rivers busca equacionar a questáo da difusáo 
cultural, captada ao nível de evidencias geográficas, portanto en
quanto fatos, comos fatores psicológicos subjacentes. Falando a res
peito da rel~áo entre as migr~oes iniciadas na Ásia Central e a pe-: 
riodicidade das secas no continente, Rivers comenta:'' Aindaparece 
possível que esse processo possa dar con ta de algumas ondas de cul
turas que tem passado pela face da terra, mas as evidencias de Perry 
parecem descartar a teoria segundo a qual a for~a motriz era pura
mente geográfica. A for~a era de atr~ao e náo de propulsáo, a saber, 
é o amor pela riqueza que é ainda o fator mais potente da migr~ao'' 
(Rivers, 1926: 171). Com esse argumento de forte sabor milliano, 
como o "amor a riqueza" e o fenómeno da caus~ao, Rivers destaca 
a importancia do mapeamento dos dados etnológicos, dizendo em se
guida que ' 'os mapas de distribui~áo que Perry mostra revelam com 
urna clareza que tem pouco, ou nenhum, paralelo na história da etno
logía, que os portadores da cultura egípcia há tres mil anos atrás fo
ram impelidos pelos mesmos motivos que guiam os povos do nosso 
tempo. A demonstra9ao de Perry náo apenas fomece a causa da mi
gra9ao que é o assunto especial da nossa discussáo, mas, o que é tal
vez ainda mais importante, mostrada maneira mais impressionante a 
continuidade de pensamento e ~ao sobre a qual urna verdadeira 
ciencia da etnologia pode encontrar urna segura fundamenta~ao" 
(: 171-172). E corroborando essas idéias sobre a importancia da di
~ensáo psicológica-que para Rivers, cabe lembrar, tinha um signi
ficado bem diferente do que essa mesma dimensáo possuía na socio
logía durkheimiana, face ao caráter experimental de sua psicología 
-, acentua em um de seus últimos trabalhos ' ' acreditar que o fim úl
timo de todos- os estudos da humanidade, sejam históricos ou científi
cos, está na procura de explica90es (explanations) em termos de psi
cología, em termos de idéias, cren9as, sentimento·s e tendencias ins
tintivas através dos quais a conduta do homem, individual ou coleti-
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va, é determinada" (Rivers, 1929:3), a saber, causada. Nesse senti
do, para Rivers , sempre se encontrará como última instancia causal 
aquilo que chama de " disposi9ao mental" da humanidade, como, por 
exemplo, " o amor a riqueza"' aludido linhas atrás, ou " conservan
tismo" (Rivers, 1913) 

Finalmente, parece-nos importante destacar ainda no que toca a 
causalidade na obra de Rivers, o lugar que nela ocupa a história. Se 
nos reportarmos a Mill e ao papel que ele confere a história - como 
"método dedutivo inverso" - veremos que em Rivers o seu lugar 
náo é muito diferente. Tanto para um quanto para outro, a história 
náo é um método de pensamento e de descoberta (cf. nota 10), mas 
um campo de comprova~áo ou verifica9áo de teorías construídas com 
os recursos da dedu~áo de le is psicológicas e da indu~áo dos f enóme
nos acessíveis a observa9áo. Como já se mencionou atrás, na se
gunda parte deste ensaio, essa no9ao de história difere substancial
mente do conceito que delatemos historiadores. Rivers a con cebe no 
quadro evolucionista de sua época e procura articular o dado .. histó
rico" a observa~ao das <iulturas e a análise de suas institui9óes. " Te
nho tentado mostrar-· diz ele em sua oonferencia de 1911 - que 
qualquer especula9áo concemente a histór.ia das institui9oes huma
nas somente pode encontrar urna base segura se as culturas foram 
primeiramente analisadas em seus elementos componentes, mas nao 
desejo em nenhum momento depreciar a importancia de tentativas de 
se procurar pela origem e pela história primitiva das institui~oes hu
manas. Para mim - continua - a análise da cultura é meramente o 
meio para um fim que poderia ter pouco interesse se ele nao nos mos
trasse o caminho para o conhecimento adequado da história das insti
tui9óes humanas'' (Rivers, 1926: 139). Essa afirma~ao de Rivers, po
rém, náo pode ser entendida se náo a situarmos no plano das rel~óes 
entre a sociología (ou antropología social) e a psicología enquanto 
disciplinas portadoras de formas específicas de apreensáo dos fe
nómenos de causa~áo. Para a antropología social, a história seria um 
método suscetível de proporcionar o registro de seqüencias, tal 
como o " método dedutivo inverso" (ou "método histórico" ) tinha 
sido proposto por Mill para apreender rela~óes de causalidade; toda
vía, a explica9áo última - fundada em leis causais - estarla no 
campo da psicología, a rigor, da psicología individual. Descrito o 
curso dos fenómenos pelo método histórico, entáo - e só entáo -. 
se buscaría a explica~áo psicológica. Sem se confundir, portanto , 
com a descri~ao etnológica, própria da antropología social - como 
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pretende Rivers. na medida em que distingue essa nova disciplina da 
psicología - a explica~ao psicológica, nao obstante, seria responsá
vel pela viabiliza~ao do que seria, ainda para Rivers, o verdadeiro co
nhecimento científico. Há aquí um interessante paralelismo entre a 
psicología e a antropología social (vis-a-vis a sociología. como Rivers 
muitas ·vezes prefere falar) e determinadas ciencias básicas (como a 
física e a química) e a geología, definida esta última, tanto quanto a an
tropología social, como disciplinas que se valem do método histórico. 
Assim díz Rivers: ··A psicología se encontra numa rela~ao coma so
ciologi,a quase igual a que a física e aquímicamantem com ageologia" 
(Rivers, 1913:304). Por isso, .. a sociología precisa ser tratada como 
urna das ciencias. históricas no sentido em que a geología é urna cien
cia histórica'' - e, depois de mostrar no que consiste a tarefa do geó~ 
logo, voltada ao estabelecimento das seqüencias dos diferentes . es
tratos da crosta da terra, dizque ••durante esse trabalho é íne vitável 
que , de posse de certas leis fundamentais da física e da química no 
fundo de sua mente, ele nao se valha delas para ajudá-lo em sua inves
tiga~ao, ainda que etas nao se constituam em seu objeto - enquanto 
geólogo - destinadas a prove-lo de explic~óes fisicoquímicas de 
condi~óes geológicas, pelo menos nos primeíros estágios de sua pes
quisa' ' (:304). Seria, pois, um desastre para ageologia ·· se ela tivesse 
gasto seu tempo nesse último século a buscar explic~oes físico
químicas dos fenómenos que lhe sáo. af etos'' (: 304). Tais explica~oes 
somente caberiam após a descri~ao geológica. Ora, esse mesmo ra
ciocínio se aplicaría no caso da sociología na medid~ em que esta pro: 
curasse "formular explic~óes psicológicas de fenómenos sociais an
tes de termos determinado o curso do desenvolvimento histórico dos 
fenómenos que nos dizem respeito" (:304). A rigor, para Rivers, 
menos do que um método, a história é um campo para observ~ao e 
registro (descri~ao) etnográfico, sobre o qual os fatos culturais se su
cedem e se diversificam no esp~o geográfico, mas cuja explica~ao 
última estará sempre na psicología, a dar conta das .. disposi~oes 
mentais" da humanidade. Como em Mili, se bem que de urna forma 
mais matizada, a última instancia do processo de caus~ao se encon-. 

1 

tra na psicología individual, mas, ao contrário dele, Rivers procura· 
estabelecer um domínio próprio da antropología social - que nesse 
sentidochamade 'sociologiapura' -ondeo ''estudocomparativo'' e 
o '' estudo histórico'' marquem sua relativa autonomía de domínios 
af"ms (e, no caso, complementar), como lhe parece ser o domínio psi-

1
, . 16 co og1co. 
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V 

A partir da terceira déca~a do século, o empirismo ' 'primitivo'' 
que até en tao havia nutrido o pensamento científico da época e que se 
fazia presente na antropología de Rivers, come~a a ser destron~do 
por um tipo de pensamento lógico que ' veio ~ ~ornar-se ~onhec1do 
como ''neopositivismo". Trata-se d_e um movimento cuja .data ~e 
eclosao pode ser assinalada em 1928 e o lugar como sendo Viena; na 
história da filosofía, ou mais propriamente da lógica da ciencia, fic~u 
conhecido como "Círculo de Viena". Qual a importancia desse Cir
culo para o assunto deste ensaio? Procurarémos mostrar que um d~s 
nossos autores/atores do processo de constitui~ao da antropologia 
social, ou melhor ainda, de sua consolida~ao, foi profundamente in
fluenciado pelas idéias desse moví.mento; idéias que nos permitem 
entender a diferen~a entre a antropología social de Rivers e a de 
Radcliffe-Brown - este o autor de que iremos nos ocupar na P!óxima 
se~ao. n Apesar da distin~ao entre ambas as ccncep~oes de antro~o
logia ter suas raízes em discordancias que antecedem qualquer in
fluencia neopositivista em Radcliffe-Brown, o período que ele pas
sou em Chicago (de 1931 a 1937) foi decisivo para a fundamen~ao 
epi~temológica definitiva de sua antropología. Foi um período em que 
para a Universidade de Chicago e para a U niversidade de Berkeley se 
transladaram importantes figuras do Círcµlo, como Rudolf Camap, 
Otto Neurath, Chtu"les Morris e Leonard Bloomfield, contaminando 
o campo academico norte-americano com suas idéia~. A influenci_~ do 
também chama<!o positivismo lógico alcan~aria, alem de Radcliffe
Brown e Robert Redfield, em <;hicago, e Alfred Kroeber e Robert 
Lowie, em Berkeley, também Clyde Kluckhohn e os sociólogos Tal-. 
cott Parsons e George Homans, em Harvard·, através do lógico ame
ricano Charles Peirce e de seu sucessor Willard V. O. Qui.o.e. (Cf. M. 
J. Leaf, 1979: 155). 

Sem nos determos mais do que o necessário nas idéias gerais do 
neopositivismo, podemos dizer, preliminarmente, que o ps.ic~lo
gismo inerente a lógica indutiva de Mili é, desde logo, subst1twdo 
pelo__: se assirn posso me e::primir- ''logicismo'' do ~~culo . Nu~ 
de seus antigos trabalhos; Camap assirn defme a ambi~ao do movi
mento: ••Os· trabalhos da Escota de Viena tem por objeto a ciencia, 
seja ela visualizada em seu conjunto, seja em seus dive_rsos ram?s. 
Submete a análise os conceitos, proposi~óe.s, demonstrayoeS e teona~ 
que desempenhem um papel, menos, todavia, relativamente a consi-
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dera~óes de evolu~ao histórica ou de condi~óes sociológicas ou psi-' 
cológicas de aplic~ao, do que do ponto de vista lógico. Esse domínio 
náo tem até agora recebido um nome particular; pode-se caraeterizá
lo como título de 'teoria da ciencia', mais exatamente, " lógica da 
ciencia'" (Camap, 1935:3). E mais adiante: " A ciencia é um conjunto 
bem ordenado de proposi~óes e é este conjunto que.representa o ob
je~o da lógica_ da ciencia" (:5). Nessa mesma dire~áo, o fundador do 
Circulo de Viena (enquanto grupo organizado), Moritz Schlick, lem-
brando com urna certa ironía que o descrédito em que caiu o empi
rismo do século XIX come~ou quando Stuart Mili " acreditou poder 
tirar da experiencia da proposi~ao 2 + 3 = 5, da mesma maneira que. 
se aprende que as lebres sao nlais medrosas do que os leóes'' assinala 
que o ''empirismo do século XX foi fundado e desenvol~ido pela 
maior parte dos pesquisadores que se entregavam ao estudo filosófico 
penetrante da lógica e da matemática. Seus esfor~os mostraram cada 
·vez mais claramente, para falar sem subterfúgios, que se trata nas 
proposi~óes lógicas e matemáticas, de regras segundo as quai; for
mamos símbolos verbai~ (frases, nomes, associ~óes de proposi~óes) 
e os transformamos de conformidade com as conven~óes que nós 
mesmo.s est~?elece~os com vistas ªº.se~ emprego para a descri<;ao 
da real1dade (Schhck, 1935:3-4; o grifo e meu). Desse modo, se se 
trata de conven~óes, podemos ver que a lógica empirista (como tam
~ém assim. era conhecida no interior do Círculo) é solidária de urna 
hnguagem, urna modalidade de língua artificial capaz de cobrir todo o 
universo da ciencia. Um dos membros do Comite Internacional do 
Con~resso para a Unidade da Ciencia, realizado em Paris soba égide 
~o Circulo.ero 1935, o italiano Federigo Enriques, formula urna crí
ttc~ ao ~~pir~smo do século XIX, por este subestimar" a parte ativa 
d~ inte~igenc1a na constru~ao de conceitos", ao mesmo tempo que 
nao de1xa de reconhecer a importancia da tese empirista contrária a 
afirm~ao do racionalismo, segundo a qual as idéias gerais corres
ponderiam a entidades do mundo inteligível enquanto dados imedia
tos do pensamento e náo segundo a visao empirista, como idéias deri
vadas pela via de associa~óes e abstr~óes de percep~óes sensíveis. 
Assim, diz ele: ''Se, tomando por ponto de partida os dados sensíveis 
pertencentes a um certo meio, conseguir-se fazer nascer ou renascer 
n? pensamento de um outro as idéias gerais que ternos em nós, tal sig
nifica que a constru~áo de conceitos se opera segundo leis de alguma 
forma universais ou, o que é definitivo, todas as inteligencias sao sus-· 
cetíveis de compreender as coisas da mesma maneira. Dito de outra 
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forma: a possibilidade de entendimento recíproco implica a identi
dade da razao humana. É sobre essa suposi~ao que se fundamenta 
toda ciencia comunicável • • (F. Enriques , 1934: 13- 14). Se evocarmos 
o que disse Taine sobre a possibilidade de universalizar o '' espírito 
frances"? veremos que este projeto vai se realizar, de certo modo, 
nessa proposta neopositivista: -retendo, de um lado, a experiencia 
dos .. fatos" (apanágio do empirismo), de outro, privilegiando a fa
culdade de .. abstra~ao" (qualidade máxima do racionalismo)! 

Todavía, é no que diz respeito a questáo da causalidade que o 
neopositivismo vai divergir radicalmente do antigo positivismo, quer 
em sua forma comteana, quer no empirismo de Mill. Naturalmente 
que a crítica a essa questao come~a como questionamento da indu~áo 
como capaz de apreender conexóes causais necessárias entre fatos. 
Um estudioso do positivismo lógico, J. R. Weinberg, ad verte que cer
tas '· solu~óes do problema da indu~áo es tao fora de lugar no positi
vismo". E continua: 44 A idéia de urna conexao ou causa necessária já 
foi eliminada pelas teorías lógicas de Wittgeinstein. Os fatos sao in
dependentes entre si. A existencia de um fato nao supóe a existencia 
.de nenhum outro. Em decorrencia disto nao se pode admitir urna co
'.nexáo necessária. Do mesmo modo, nao há nenhum postulado do 
pensamento empírico que garanta urna regularidade nos aconteci
mentos, porque náo há nenhum princípio absoluto de invariancia na 
forma do pensamento empírico" (Weinberg, 1959: 179). Nesse senti
do, Weinberg acaba por sugerir que, a rigor; a indu~ao é um problema 
exclusivamente psicológico, nao envolvendo,' do ponto de vista do 
neopositivismo, nenhum processo lógico. " Talvez - diz ele - para 
poder descrever a indu~áo sem recorrer a algo tao vago como a psico
logía e sua terminología, deveríamos dizer que a indu~áo é um tipo de 
atividade que consiste na busca da ordena~ao mais simples da expe
riencia' '. Mas esclarece: ''Torna-se evidente que náo há problema 
lógico enquanto tal" (: 189). Portanto, podemos entender que o lugar 
preponderante que a indu~ao ocupa na lógica de Mili é o resultado -
como, aliás,já se apontou -do psicologismo que lhe é inerente. Ora, 
tudo indica que essa forma de encaminhar a questao da causalidade e 
da indu~áo se refletiu de algum modo na obra madura de Radcliffe
Brown, particularmente, se levarmos em conta o seminário que mi
nistrou na Universidade de Chicago, em 1937, cujo texto foi postu
mamente publicado como sugestivo. título: A Natural Science of So
ciety (1957) e que acabou por se constituir na exposi~ao mais ampla 
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de suas idéias sobre a disciplina. O trajelo que a problemática da cau
" salidade realiza em sua obra é o que passaremos a examinar. 

VI 

A julgarmos por um antigo trabalho de Radcliffe-Brown, escrito 
em 1913, intitulado .. The Study of Social Institutions,,, 111 seus desa
cordos com Rivers come~am, se nao em seu periodo escolar - urna 
vez que foi aluno de Rivers -, certamen te nos primórdios de sua car
reira de pesquisador. No que diz respeito ao tema de que estamos tra
tando, bastaria dizer que esse artigo foi escrito como intuito de seu 
entáo jovem autor polemizar com o velho mestre a propósito de um 
artigo deste último, "Survival in Sociology",(1913), e~crito apenas 
·alguns meses antes. Posicionando-se contra a no~ao de .. sobreviven
cia" utilizada por Rivers, Radcliffe-Brown. aproveita para discutir i~
portantes questóes de método, como o lugar dos métodos psicológico 
e histórico na antropología social. Mostra, em primeiro lugar, sua 
discordancia de Rivers a partir da concep~áo que este teria da psico
logía, como ••aci.enciado comportamento humano'' ou ''do compor
tamento das coisas vivas" - defini~ao essa atribuída a Mac Dougall 
--:-, mas que para Radcliffe-Brown seria inaceitável, pois um campo 
tao amplo assim estaría incluindo o próprio campo da socio logia ( ou 
antropología social) e tomando-a um simples ramo da psicología. Is to 
porque "todas as coisas que estao incluídas no estudo da sociología 
sao modos de comportamento ou os resultados de modos de compor
tamento" (Radcliffe-Brown, s/d:35). Para ele, "Sociología pode ser 

. . descrita como a ciencia que trata daqueles modos de comportaniento 
que sao determinados no indivíduo pela sociedade'' (:35), ress~van
do, no entanto, ser verdade "que esta nao é urna defini~áo científica 
completa, masé suficiente para os nossos propósitos" (:35). Ciente 
desses argumentos preliminares de Radcliffe-Brown, Rivers respon
de, inicialmente, com urna carta (in Radcliffe-Brown, s/d: 33-34)~ de
pois com um artigo intitulado "Sociology and Psychology", elabo
rado em 1916, 19 descartando qualquer acordo seu com a concep~ao de 
Me Dougall sobre a psicología, urna vez que a considera inadequada 
para fornecer qualquer esclarecimento sobre a rel~áo entre a socio
logia e a psicología por cobrir, igualmente~ outras áreas como a da 
economía, da política ou da ética. Ademais, a amplitude da defini~áo 
é tal que a toma inútil, nao permitindo sequer que se distinga os dife
rentes .~ampos como objeto de disciplinas particulares. Mas o argu-
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mento mais interessante de Rivers, bastante pertinente ao nosso te
ma, é que, embora reconhecendo ser o ••objetivo final do estudo da 
sociedade ( ... ) a explica~ao do comportamento social em termos de 
psicología" (Rivers, 1916, citado in Slobodin, 1978:234), mostra -
tanto no artigo quanto na carta - o quáo fútil será buscar explica~óes 
científicas de caráter psicológico sem que a psicologia, enquanto 
" psicologia social", se desenvolva de urna maneira cabal, dada a es
treita rela~áo entre o processo mental e o social, muitas vezes con
vergentes. "O ponto sobre o qual eu desejo insistiré que nós preci
samos náo confundir suposi~áo com explic~áo. É o perigo des ta con
fusáo que toma necessária a separa~ao metodológica entre a sociolo-, 
gia e a psicología social. E exatamente devido a atual dificuldade para 
4istinguir entre causa e efeito que cada ciencia poderia continuar, 
tanto quanto possível, como se fosse urna disciplina independente" 
(:235). Assegurada a autono1nia d~ sociología, o argumento seguinte ~ 
de Rivers conduz a urna intetpreta~áo diferente da que deu 
Radcliffe-Brown na medida em que, em lugar de reduzir o comporta
mento social a objeto exclusivo da psicología ( ainda que fosse a psico-

'. Iogia social), mostra que esse comportamento deve ser descrito em 
seus próprios termos, i. é, sociais e pela sociología: "Minha posi~ao . 
pode ser apresentada bem sucintamente e com palavras da maior 
simplicidade. Sugiro que a tarefa da sociología seja averiguar o que 
acontece e o que acontece u antes de tentar explicar por que acontece 
e por que aconteceu" (:235). Náo obstante tal explica~ao viabilizar
se, em última análise, pela psicología - como vimos na se~ao IV 
<leste ensaio -, o atual desenvolvimento da socio logia nao só permite 
mas exige urna sorte de averigua~ao e descri~ao por métodos socioló-. 
g1cos. 

Radcliffe-Brown, ao contrário de Rivers, nao ve a psicología 
como urna disciplina privilegi~da. O privilégio de possuir a •'última 
palavra" em matéria de conhecimento científico ele concede a antro
pología social - co~o adiante procuraremos deixar bem claro. Por 
ora, é suficiente indicar que a sua critica a Rivers temo seu início em 
duas pressup.osi~óes básicas da sociología riversiana, manifestadas 
na formula~áo daquilo que para Rivers se constituiria nos dois méto
dos da sociologia: o psicológico e o histórico. E náo é difícil de se en
tender o porque dessa rejei~ao.dos métodos psicológico e histórico: 
eles remetem ao próprio amago da conce~ao de .sociologia herdada 
por Radcliffe-Brown, por um lado; da "Escota Francesa de Sociolo
gía" no que respeita a critica a psicología, por outro, da própria "Es-
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cola Britanica de Antropologia'' emergente, gr~as a atu~áo do pró
prio Rivers em sua luta contra o evolucionismo e com rela~áo ao qual 
- para Radcliffe-Brown - o método histórico ~staria muito ~om
prometido em razáo de seu componente especulativo. E~.suale1tura 
de Rivers Radcliffe-Brown procura mostrar que no mtn1mo os ter
mos .. psi~ológico" e "histórico" foram bastante infelizes quando 
aplicados aos dois principais métodos da sociología. Radcliffe-Brown 
propóe substituí-los, respectivamente, pelos termos ''estático" e 
"dinfunico" numa referencia especial aos tipos de problemas com ' , . 
que cada um desses métodos se debru~a. '• Por problemas est_atacos . 
tenho em vista o que o Dr. Rivers chama de problemas psicológicos, 
e, por dinfunicos, o que chama de históricos. Esses dois tipos de pro
blemas precisam ser definidos. O postulado subjacente aquilo que 
podemos chamar de estática social é que há somente um certo nú
mero limitado de modos pelos quais a sociedade humana pode ser 
constituída. U ma organiz~áo social é um todo composto de partes (a 
estrutura, institui~óes, costumes, etc.) que sáo dependentes urna da 
outra e há determinadas leis que regulam as rel(l9óes das partes entre 
si. O ~ropósito da estática social é o de descobrir essas lei~" (Radclif
fe-Brown, s/d:35). Já aquí se ve o teor da divergencia entre ambos: 
enquanto para Rivers o condicionante último das modalidades do ser 
social, i.é, das sociedades, estaria na constitui~áo universal da mente 
humana em coerencia com o psicologismo de Mill, para Radcliff e
Brown tais modalidades estariam determinadas por leis exclusiva
mente sociais ou sociológicas. 

Quanto aos problemas de dinfunica social, diz Radc~e-B~own, 
que eles concernem as "mudan~as que tem lugar na organiz~ao so
cial'' (:36). E no quediz respeito aquestáo específicadacausalidade, 
afirma que enquanto "a dinamica social trata com causas que produ
zem mudan~as na organiza~áo social e, por conseguinte, com as o;i
gens das institui~óes sociais", a " estática social trata com re~~ó~s 
causais subsistentes entre elementos distintos da mesma organ1z~ao 
social" (:36). Porém, estas rel~óes causais que tem lugar no funbito 
dos problemas de estática social - se nos é lícito interpretar o alcance 
do pensamento do autor - estáo submetidas a leis funcionais, in.eren
tes a urna determinada estrutura social. Radcliffe-Brown, aludindo a 
urna hipótese de Rivers segundo a qual é possível relacionar causal
mente o sistema classificatório de parentesco com determinados cos
tumes da mesma sociedade, esclarece ser impossível confirmá-la. ''A 
razáo disto é simplesmente que nós somos quase inteiramente igno-
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rantes sobre o tipo de conexao causal que deve existir entre diferentes 
costumes de urna mesma sociedade" . E acrescenta: "Contudo, é 
bastante fácil mostrar que na verdade o sistema classificatório de pa
rentesco numa sociedade como a dos aborigenes australianos deve 
preencher as func;óes sociais mais importantes" (:38). Argumen
tando nesta dire~áo, Radcliffe-Brown procura substituir a noc;ao de 
"sobrevivencia", éara a Rivers, pela defunr;áo social, perfeitamente 
consistente com a direc;áo que tomaria sua antropología social. 

Urna segunda e significativa divergencia entre Rivers e Radclif
fe-Brown está na posic;ao diferente que cada um deles atribui a ambos 
os métodos: "psicológico" ou "estático", "histórico" ou " dinfuni
co' '. Como se viu na se~áo 1 V des te ensaio destinada a Rivers, é clara 
sua op~áo pela prioridade do "método histórico" (que em algumas 
vezes ele associa ou funde como que chama de ''método etnológi
co") na busca das inelhores descri~óes dos fenómenos sociais, para 
cuja explicac;áo final somente o ' 'método psicológico' ' poderia valer. 
Radcliffe-Brown vai assumir urna posi~áo exatamente contrária, de 
conformidade com sua própria leitura d~ Rivers. No mesmo artigo de 
1913, que vimos citando, Radcli.ffe-Brown aponta essa divergencia: 
"Enquanto o Dr. Rivers sustenta que em muitos casos a solu~áo dos 
problemas de estática social é impossível até que sejam primeira
mente resolvidos os problemas dinfunicos, eu sustentaría, pelo con
trário, que em muitos casos a solu~áo (possivelmente provisória ou 
apenas hipotética) dos pro':Jlt!mas estáticos precisa preceder o es
tudo dos problemas dinamicos" (:36). E Radcliffe-Brown vai mos
trar, pelo critica a noc;áo de "sobrevivencia" - e ao seu corolário, a 
no~áo de ''utilidade'' - o quanto elas podem ser subjetivas, quando 
confrontadas coma noc;áo de ."func;ao social". Nesse sentido, escre
ve: ''A proposic;áo que eu gostaria de enfatizar é esta: ou o critério 
pelo qual julgamos se um costume é urna sobrevivencia ou náo de ve 
ser puramente subjetivo e, portanto, sem valor para a ciencia, ou 
deve basear-se num conhecimento das leis da estática social. Este é o 
ponto central de minha crítica a perspectiva do Dr. Rivers" (:37). E, 
aoque parece, as leis de estática social que Radcliffe-Brown consi
dera de indispensável e preliminar conhecimento pela pesquisa an
tropológica sáo aquelas responsáveis pela própria existencia da so
ciedade. Assim, diz ele: "Urna teoria sociológica, a qual o Dr. Rivers 
náo dá seu apoio, é que urna sociedade precisa ser vista~omo estando 
em equilíbrio entre forc;as de coesáo e de ruptura. A func;áo de quaJ
quer institui~áo social é por isso o modo pelo qual serve para mantero 
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" equilíbrio entre for~as sociais. O propósito da sociedade (se Calamos 
teleologicamente) é sua própria existencia continuada em estado de 
equilíbrio . Quando o equilíbrio é perturbado por alguma causa, um 
novo estado de equilíbrio precisa ser encontrado( ... )" . - E concluí 
dizendo nao conhecer nenhuma outra teoría que ofere~a · ·um critério 
objetil•o pelo qual possamosjulgar as fun~óes sociais das institui~óes 
sociais" (:39). Esta foi urna proposi~ao que Radcliffe-Brown levou 
até o fim de seu itinerário intelectual, pois sempre constituiu a espi
nha dorsal de sua concep~áo de sociedade, primitiva, por certo, pois 
objeto privilegiado, senáo único, da antropología social que pretendía 
consolidar. 

Se saltarmos de seu artigo de 1913 ao curso que ministrou em Chi
cago em 1937, a quejá nos referimos, veremos que Radcliffe-Brown 
vai enfrentar o problema da causalidade de urna maneira bastante 
mais consistente em sua maturidade. Para náo nos determos mais do 
que o suficiente na evolu~áo do pensamento do autor, restrir:igirémos 
nosso exame, exclusivamente, a questáo causal e seus desdobramen
tos mais imediatos no interior de sua obra. Inicialmente - é bom di
zer -, os conceitos principais de sua antropología continuam sendo 
os de fun~ao social e estrutura social, sobre os quais escreve qois de 
seus mais importantes artigos teóricos, '' On the concept of function 
in Social Science" (1935) e "On social structure" (1940), desenvol
vendo neles suas idéias esbo~adas em 1913. De urna maneira mais 
clara, Radcliffe-Brown fixa sua posi~áo no solo das ciencias naturais, 
merce de um discurso marcado por um forte componente biológico: 
suas imagens sao todas organicistas e, nesse sentido, o comprometem 
muito mais comas ciencias naturais do que se.poderla esperar de um 
durkheimiano. Juntamente comos conceitos de fun~áo e de estrutu
ra, os de fisiología, de morfo logia, de sistema e mesmo o de forma es
trutural , guardam perfeita analogía com iguais no~óes tiradas da bio
logía. Mas isso é o que há de inais conhecido na obra de Radcliffe
Brown, e se aqui o mencionamos é para assegurar que se tenha em 
mente o papel fundamental desempenhado em sua obra pela biología, 
como fun~ao paradigmática - podendo-se dizer que é nessa disci
plina que se concretiza, típicamente, a tracli~áo empirista no interior 
da qual se situa o ponto de vista estrutural-funcionalista que estamos 
focalizando. É nesse amplo contexto que se coloca a questáo da cau-. 
salidade. 

No curso q-ue proferiu na Universidade de Chicago - ao qual te
rnos aludido -, Radcliffe-Brown aborda de maneira bem direta 
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aquela questáo. Coerente com sua nova postura epistemológica, so
lidária de um conjunto de idéias provindas do positivismo lógico, co
me~a por se descartar d~ incómoda posi~áo que o conceito de causa o . 
havia deixado quando, aind~ jovem, procurava equacionar os pro
blemas de estática social. Como já se mencionou, Radcliffe-Brown 
concebía a estática social como voltada ao trato das rela~oes causais 
que subsistiam entre elementos diferentes de urna mesma organiza
~áo social. Atribuída a essas rela~óes um sentido causal, como verifi
cá-lo empíricamente'! Independente do teor dos argumentos etnográ
ficos utilizados pelo autor na.Quela oportunidade - quando procu
rava dialogar com Rivers -, o importante aqui é registrar sua admis
sao tácita de que "somos quase inteinupente ignorantes sobre o tipo 
de conexáo causal ... ''. J á entao perfilava o ceticismo humeano sobre 
a causalidade, embora- a nosso ver- ainda suficientemente preso a 
algumas idéias da lógica indutiva (como a da proeminencia do fator 
cau~~) p_ara pod~r ~ais livremente examinar c~rto tipo de rel~óes 
soc1a1s nao redutive1s ao processo de caus~áo. E assim que, ao meio 
de um conjunto de trivialidades neopositivistas, por meio das quais 
busca fundamentar o caráter de "ci~ncia natural" da antropología 
social, torna pública - e da formá mais clara possível - a sua visáo 
do problema da causalidade. Para ele ' 'o cientista teórico moderno 
( ... )excluí o conceito de causa de sua pesquisa científica. Se pergun
tamos com respeito a urna série particular de eventos, 'O que é a cau
sa?' selecionamos do conjunto total de acontecimentos precedentes 
aqueles que, para propósitos especiais, consideramos como os signi
ficativos e, entáo, definimos a causa em termos de algum interesse 
exclusivo e imediato ( ... ).Se, por outro lado, fossemos definir causa 
como a soma total de todas as condi~óes necessárias e suficientes 
para um dado evento, entáo nunca poderíamos exaurir a causa de na
da. E acresc~nta: Além disso~ quando se está engajado numa análise 
de sistema, aquilo que pode ser enunciado em termos causais, super
ficialmente satisfatórios, pode ser enunciado com mais precisáo em 
termos náo causais" (1957:41). 

Dificultada a apreensáo da causa entre os fenómenos A e B, por 
exemplo, restaría ao pesquisador limitar-se ao registro da vari~áo 
entre A e B, i.é, o grau de co-vari~áo de fenómenos no interior de um 
determinado sistema social. A lei a ser detectada náo seria mais urna 
lei causal, mas urna co-varia~áo. Nesse sentido; para Radcliffe
~row.n, ''urna lei natural é meramente urna afirma~ao sobre rel~óes 
1nvar1antes em urna dada classe de sistemas. Estamos interessados -
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" diz ele - em descobrir rela~óes invariantes de sistemas de 
sociedades" (:54-55). E esclarece: " O ponto lógico importante é que 
usando-se a palavrasistema e aplicando-a a umasociedade, podemos 
dizer que ciencia é a investig~ao de eventos recorrentes de interco
nexidade real" (:54). Habilmente, o nosso autor transfere para a es
fera da estática social, ou dos fenómenos sincrónicos, o campo privi
legiado da investiga~ao antropológica. '' Concebo como a primeira 
grande tarefa de análise [dos sistemas sociaisJ o estudo sincrónico da 
sociedade. Urna tal análise é mais fundamental do que urna análise 
diacrónica' ' (:88; o grifo é meu). A esta altura, as no~óes de sincronía 
e de diacronía come~am a substituir as de estática e de dinamica, bas
tante utilizadas najuventude do autor. Mas isso tem implica~óes inte
ressantes que gostaríamos de apontar. 

Introduzindo o fator tempo (crono) na problemática de sua an
tropología social, Radcliffe-Brown excluí o que se poderia chamar de 
"tempo histórico", a saber, a sucessáo de eventos particulares do
cumentados ou documentáveis - objeto próprio da investig~ao his
toriográfica. Sua conhecida desconfian~a da história, particular
mente quando esta se debru~a sobre popula~óes ágrafas (para o nosso 
autor objeto precípuo, se náo o único, da antropología social), fe-lo 
resguardar-se da história especulativa sem, contudo, excluir do 
campo de sua disciplina a questáo da mudan~a. Assim, diz ele: ''Es
tudando-se sincronicamente urna sociedade, estaríamos tratando-a 
como se ela estivesse se mantendo relativamente imutável" (:88). 
Essa imutabilidade é relativa, naturalmente, a alguma coisa. Qual? 
Áquela mudan~a observável no interior do sistema social sem que 
este mude sua estrutura ou sua forma estrutural. "Há u~a mudan~a 
na estrutura. Mas isso nao afeta a forma estrutural da sociedade. Tais 
mudan~as ( ... ) sao análogas as que o fisiólogo pode estudar em um 
organismo - as mudan~as de metabolismo, por exemplo. O outro 
tipo de mudan~a ocorre quando a sociedade, como resultado de dis
túrbios induzidos, quer por desenvolvimentos internos, ou por im
pactos vindos de fora, muda sua forma estrutural''. E Radcliffe-, 
Brown continua: ''E absolutamente necessário distinguir esses do is 
tipos de mudan~a para estudá-los separadamente. Eu sugeriría que 
chamemos o primeiro de 'reajustamento'. Fundamentalmente, ele é o 
reajustamento do equilíbrio ·de urna estrutura social. O segundo, pre
feriría chamar' mudan~a de tipo'. Contudo, por mais leve que este úl
timo seja, é urna mudan~a tal que é o suficiente para a sociedade pas
sar de um tipo de estrutura social a outro" (:87). Para a constata~ao 

78 

da mudan~a de tipo , nos termos propostos por esta visáo estrutural, 
toma-se desnecessário o estudo da própria genese da mudan~a, só 
viável em termos históricos. De um ponto de vista mais moderno , 
poder-se-ia dizer que Radcliffe-Brown antecipa distin~óes importan
tes que tiveram lugar na teoría estrutural-funcionalista, como a dife
rencia~áo entre micro e macro tempo (o primeiro captável no interior 
de rela~óes sincrónicas, o segundo entre rela~óes diacrónicas)l.1 ou 
entreorganiza~áo social eestrutura social. ~ 1 O certo é que, ao consti
tuir os fenómenos sincrónicos como objeto privilegiado da antropo
logía social, Radcliffe-Brown contribuiu, por outro lado, para tornar 
a problemática da mudan~a em algo sempre crítico para a teoría estru
tural-funcionalista, precisamente por limitar sua eficácia aos proble
mas de equilíbrio, persistencia e integra~ao dos sistemas sociais, re
legando o conflito, a desintegra~áo e a mudan~a (dos sistemas) como 
questóes pertubadoras; náo apenas dos sistemas sociais, como tam
bém - e sobretudo - da teoría. É nesse sentido que a voca~ao de 
urna disciplina estrutural-funcionalista - como pretende ser a antro
pología social de Radcliffe-Brown - é afastar-se tanto quanto possí
vel dos problemas de mudan~a social para concentrar-se na persis
tencia dos sistemas sociais, particularmente em s.ua estrutura e em 
seu funcionamento interno. 

VII 

Acpmpanhadas as vicissitudes da no~áo de causa em Stuart Mili, 
Rivers e em Radcliffe-Brown, estamos agora em condi9óes de falar 
sobre a causalidade enquanto categoría, constituidora daquilo que 
Durkheim e seus colaboradores entenderam ser'' a ossatura da inteli
gencia". Determo-nos naqueles autores náo significou, todavia, que 
a categoría de causa1idade enquanto tal náo tivesse habitado a mente 
de outros autores do passado, personagens da história e mesmo da 
pré-história da antropología social. Examinada exaustivamente na 
Lógica de Mili, apropriadade u~amaneiraquase automática(e, por
tanto, de modo acrítico) por Rivers e reformulada por Radcliffe
Brown na esteira do neopositivismo lógico, a categoría da causali
dade náo somente desempenhou importante papel na forma~áo da 
disciplina, como parece que ainda desempenha e - se nos é lícito su
por - provavelmente continuará a desempenhar no futuro. Mesmo 
num autor como Malinowski, cuja obra náo contempla explicita-
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mente o problema causaf - como. já se mencionou na introdu~áo 
des te ensaio - ela está por ele contaminada, baja vista sua teoria dru, 
"necessidades básicas", ou dos '"imperativos biológicos", o que 
permite identificar urna certa.preocupa~áo como processo de causa
~áo. Isso significa que a categoría da causalidade, ainda que seja de 
urna forma subliminar, implementa seu pensamento, mas nao pela via 
da mesma ·ancestralidade teórica que informou o pensamento de 
Radcliffe-Brown, como acreditamos haver mostrado. A ancestrali
dade de Malinowski, a rigor, é outra. A leitura de sua obra que vem 
sendo feíta por autores poloneses, em que pese o tom por vezes ufa
nístico e nostálgico de aiguns deles, tem revelado o quanto Mali
nowski estava preso a urna forma~áo universitária anterior ao seu 
treinamento em antropología na Inglaterra e quanto ~sso influenciou 
sua antropología.:!~ Bronislaw Sredianawa, por exem1:Ao, procurando 
acentuar a importancia de sua forma~áo de físico em sua obra antro
pológica, diz: .. É natural se levantar aquestáo de como os estudos de 
Malinowski influenciaram sua atividade científica. Jan Kubik discu
tiu a influencia do treinamento matemático de Malinowski sobre sua 
obra científica e Andrzej Flis o impacto de seus estudos filosóficos 
em sua pesquisa antropológica. Mas é no trabalho de Malinowski na 
física que o conhecimento por.ele obtido dos métodos usados no labo
ratório certamente contribuíram para o surgimento do método fun
cional que ele criaría mais tarde. O método funcional, como é apli
cado a investiga~áo do comportamento de co~unidades sociais, enfa
tiza .fortemente ·o uso dos métodos qualitativo e quantitativo. Para 
Malinowski, o último consistiu na obten~ao de dados numéricos so
bre os membros das comunidades tanto quanto sobre quaisquer da
dos de relevancia económica e histórica. Malinowski relacionou da
dos deste tipo em tabelas, esquemas e mapas para aju:iar a busca de 
correla~óes várias e conclusóes gerais. Esse processü, como o de
senvolvido por Malinowski, lembra estreitamente os métodos usados 
pelo físico na realiza~ao de um experimento" (B. Sredianawa, 
1981:619-620). Ainda que se possa ver algum exagero nessa influencia . 
táo direta da física aprendida em suajuventude na conforma~ao dos 
métodos de investig~ao que.posteriormente iria utilizar na pesquisa 
ant~opológica, nao se pode negar a importancia que ela deve ter re- · 

. presentado na elabora~ao de sua antropología, táo cientificista 
quanto a de Radcliffe-Brown, se bem que de estilo diferente. 

• Outros comentadores de Malinowski, ig~almente poloneses, 
questionando a acusa~áo corriqueira de .. dupla personalidade social"_ 

80 

do autor (para eles náo mais do que urna '.'personalidade cosmopoli
ta"), acentuam seu caráter fortemente polones, enraizado de .forma 
profunda na cultura de seu país de origem ( cf. K. Symmons-Symono
lewicz, 1958:69-71) e, aoque _podemos supor, igu~lm~nte enraizad? 
no campo intelectual da Europa Oriental, de forte influencia germa
nica. Andrzej K. Paluck aponta essa influencia e destaca a presen~a 
positivista de Mach no pensamento de Malinowski: ''A influencia de 
Mach é especialmente de fácil identifica~áo em todas as suas obras, 
da tese doutoral a A Scientific Theory of Culture. Duas questóes alta
mente importantes em sua antropologia vem de sua heran~ positivis
ta: (1) urna enfase nas explica~óes funcionais e (2) a n~. de cultura 
como um todo instrumental" (A. L. Paluck, 1981:279). Muito se po
deria dizer - seguindo essa leitura polonesa de Malinowski - sobre 
o itinerário intelectual do autor, desde seus estudos academicos na 
Universidade de Cracóvia a sua maturidade em Londres. E para nao 
nos alongarmos mais sobre um autor que, originário de um meio cer
tamente diverso daquele que proporcionaría a cria~ao da antropolo
gía social, em sua fei~ao empirista, mesmo assim soube exercer papel 
decisivo em sua consolid~áo, gostaríamos de fazer um último co
mentário. Com ele, creio, sefortaleceráaindamais anossaconvic~áo 
sobre o acerto em náo considerá-lo um autor da mesma tradi~áo em
pirista que vimos tratando neste ensaio. Como procuramos mostrar, 
seu empirismo vem de outra tradicáo, a que tem origerp. no intelectua-. 
lismo alemáo e expresso, de um iado, no positivismo a que nos refe- . 
rimos· de outro lado, no ''romantismo'' alemáo ou no seu táo falado ' . 
''humanismo''. Ainda é sua leitura polonesa que v ai nos encaminhar 
para esse destaque. Segundo o mesmo Paiuck·, ''Quando ele [Mali
nowski] desenvolve a teoria'geral da cultura sobre a base dos impera
tivos biológicos ( ... ) sua visáo parece muit9 naturalista e utilitária, di
.rígida por um determinismo biolqgico bastante estreito. Contraria
mente a isto, quando Malinowski anatisa a realidade social concreta, 
os atributos humanos tais como pensarnento, a emo~áo, a tradi~áo, 
todos eles expressos no contexto de situa~óes sociais mutáveis, de
sempenham um decisivo papel". (:282). Nesse sentido, nota-se ~ma 
clara oposi~ao em sua obra. '' Em sua assim chamada teoria geral da 
cultura, as 'necessidades biológicas' constituem a no~ao crucial, en
quanto na obra empírica o mesmo papel é desempenhado pelo 'ponto 
de vista nativo"' (:282). Um outro comentador, Ivan Strenski, vai 
interpretar essa mesma dualidade da obra malinowskiana, simultanea
mente influenciada pelo cientificismo e pelo humanismo de . sua ju-
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ventude, como sendo a expressáo clara do periodo de sua form~áo 
universitária; durante o qual absorveu tanto o positivismo quanto o 
romantismo de origein alemá. '' Sem negar sua cultura positivista -
escreve Strenski -, gostaria de mostrar como Malinowski foi uma 
mistura complexa e substancial de ro·mantico e positivista, e que, pelo 
menos em seu Argonautas, ele deveria ser visto como tendo sido do
minado por urna lenda romantica de pesquisador de campo e de aca
demico" (l. Strenski, 1982:766). 

Por tudo que foi visto até aqui sobre a posi~áo de Radcliffe-Brown 
e de Malinowski na consolid~áo da disciplina, náo se pode deixar de 
reconhecerque tanto em um quanto em outro, apesar de·seus trajetos 
intelectuais distintos, a categoría da causalidade jamais deixou de 
atuar de alguma forma no pensamento dos dois antropólogos. Seja na 
aceita~áo passiva das rel~oes de causa-e-efeito, bo tocante aos de
terminantes biológicos da cultura como em Malinowski, seja na re
elabora~ao da no~ao de causa, transfigurada em conexáo funcional 
como em· Radcliffe-Brown, ou seja, ainda, no que diz respeito a in
fluencia das ciencias naturais em ambos, a verdade é que o processo 
de causa~ao esteve sempre no horizonte de suas respectivas obras. 
Quer para se valerem da no~ao de causa, quer para a rejeitarem en-· 
quanto tal, a categoría da causalidade jamais deixou de estar presente 
como um desafio a inteligencia da pesquisa antropológica ou· nela 

. permaneceu subjacente, na condi~áo de impensado, porém igual-: 
mente atuante no exercício da investig~áo. 

I . 

. Cabero agora algumas considera~oes finais de maneira a tomar 
bem claro o nos so intento e de propor algumas ~ugestó~s tendentes a 
implementar esse tipo ~e estudo. Como dissemos, náo nos compeliu 
em nenhum momento esmiu~armos questoes epistemológicas que 
nos levassem a avaliar os autores em questao do ponto de vista de 
uma maior ou menor eficácia de suas posturas teóricas ·ou meto9oló
gicas. O que esperamos haver mostrado foi a extensa.o e a profundi
dade em que o campo da ciencia, quer a natural, quer .a humana, viu
se minado pela questao de causalidade. O campo particular da antro~ 
pologia social, como urna disciplina emergente, náo poderla ficar in
cólume a causalidade, coíno de fato náo ficou. O acompanhamento . 
que fizemos da vari~ao de concep~óes da n~áo de causa -de Mili a 
Rivers e deste a Radcliffe-Brown - revelou, ainda, a for~a de urna 
tradi~áo na conform~ao de um paradigma; no caso, a lradi~áo empi
. rista na conforma~áo do paradigma estrutural-funcionalista. Por ou
tro lado, o lugar de Malinowski nesse quadro servio para tomar mais 
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inteligível a rela~ao entre urna tradi~áo e um paradigma: pois sendo 
Malinowski um autor ímpar, face a singularidade de seu itinerário in
telectual - enraizado, como se viu, numa tradi~ao diferente da de 
seus colegas britanicos, malgrado sua integra~ao posterior a "cultura 
científica'' anglo-saxa -, sua própria exc·epcionalidade vem corro
borar o teor de nosso estudo sobre a constitui~ao da antropología so
cial empirista, em sua vertente britanica. Nesse sentido, no exame 
que realizamos sobre Mill, Rivers e Radcliffe-Brown, como casos 
exemplares da história da disciplina, Malinowski se constituiu num 
"caso controle", e11riql)ecendo a nossa perspectiva interpretativa. 
Desse modo, da mesma maneira que foi enriquecedora a "leitura 
francesa'' sobre Mili e o ''espírito ingles''-· . . se assim podemos inter
pretar o depoimento de Taine -, a'' leitura polonesa'' de Malinowski' 
veio lan~ar novas luzes nao apenas sobre este autor e sobre o lugar 
por ele ocupado no processo de forma~ao da antropología social, mas 
também sQbre aquele importante momento da história da disciplina. 
Sáo versóes da história produzidas por personagens fortemente liga
dos aos eventos que entao se deram e emocionalmente comprometi
dos com a "veracidade" das explica~óes. Embora nos cheguem 
como autores, sáo, em realidade, atores de um processo social de
terminado. 

Estamos convencidos de que quanto mais rica for a diversidad~ 
de versóes que a história da disciplina nos prop'orcione, tanto mais sa
tisfatória poderá ser a nossa compreensáo, urna vez que ela estará 
abrangendo náo uma .perspectiva, mas uma multiplicadade delas -
onde se inclui, naturalmente, a nossa própria, de portadores de urna 
dada' 'cultura científica", situados no Brasil e as vesperas de entrar
mos no último quartel do século XX. Os hermeneutas chamam·a isso 
''fusao de horizontes''. É por es·sa razáo que urna boa hermeneutica 
da antropología pass a, necessariamente, pelo ex ame de su as versoes. 
E se além disso lograrmos identificar um determinado ponto na disci
plina e nele focalizarmos nossa aten~áo, como se procurou fazer com 
a ·questao causal, tanto melhor o nosso entendimento; pois concen-

··trando-a na categoría da causalidade, procuramos desvendar o que 
existe sobos fundamentos epistemológicos da disciplina, sem que nos 
sentís.semos induzidos a trilhar os caminhos da filosofía e da lógica da 
ciencia. Urna sorte de •'arqueología foucaultiana" poderia atingir o 
nosso objetivo, se bem que parcialmente. Optamos, entretanto, por 
urna investig~áo náo comprometidacom modelos consagrados. Par
tindo de urna historiografia23

, a mais acurada possível da ·antropología 
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social, que nos habilitasse a um bom domínio dos dados, cuidou-se de 
identificar assim aquela categoria que tivesse desempenhado um pa
pel estratégico na constitui~áo de nossadisciplina e, ipso facto, orien
tasse a nossa indag~ao. Como fío condutor da análise que entao se 
procedeu, a causalidade nos levou as instancias a nosso ver bastante 
significativas, suscetíveis de conduzirem a interpret~áo. Gostaría
mos, portanto - e finalmente-, de que a via aqui tentada de inter
pretar. a antropologia, ou um momento de sua forma~áo, fosse expe
rimentada por outros pesquisadores interessados igualmente em se 
voltarem para sua própria disciplina e enfr.entarem-na comos instru
mentos que ela m~sma nos oferece (guardados no interior de sua 
"matriz disciplinar"), sem prejuízo de aplicá-la a seus objetos tradi-. . 
c1ona1s. 

NOTAS 
1 
A ·pesquisa que permití u a elabora~ao deste ensaio publicado no Anuário Antropo/ó

gico /83, pp. 11-52 foi quase inteiramente realizada nas bibliotecas da Universidade de 
Harvard , de mar~o ajunho de 1983, gra~as a um ~uxílio do CNPq e a um convite do. 
Departamento de Antropologia daquela Universidade para nele permanec~rmos, por 
um semestre, como seu ' ' Visiting Scholar' •. Agradecemos aos colegas daquele depar
tamento pela hospitalidade, especialmente ao seu " chairman" Kwang-chih Chang, 
pem como a David Maybury-Lewis e Nur O. Yalman por suas inúmeras aten~óes. 
-Mencionaríamos apenas do is autores da área da filosofía e da epistemologia para indi
car a permanente atualidade da questáo causal lado a lado com as dificuld.ides de 
equacioná-la. Georg Henrik·von Wright é um que nos diz da extrema complexidade da 
categoría da causalidad e e de seus múltiplos sentidos nas ciencias naturais e humanas: 
.. Tentando avaliar a importáncia da caus~ao para a ciencia é sensato lembrar que a pa
lavra ' causa', e geralmente os termos causais, sao usados com urna multiplicidade de 
sentidos. Nao somente sao as 'causas' em assuntos humanos muito diferentes das 
'causas' de eventos naturais, como também nas ciencias naturais a causalidade nao é 
umacategoriahomogenea" (G. H. von Wright, 1971:36). John R. Searle é um outro au
tor que pode ser aqui invocado para testemunhar o surgimento de novas formas de cau
salidade, como a "cau~o intencional", e ~uilo que ele chama de "raízes da ideo
logia moderna da causa~aol' (R.R. Searle, 1983: 112·e ss.). O caráter "ideológico" da 
causalidade e sua ~áo no campo da antropoiogia social, enquanto disciplina autóno
ma, é precisamente aquilo que se pretende aquí examinar. 
1 

· Esse trabalho, que intitulamos'' As 'categorías do entendimento' na form~ao da an-
tropología" (1983). capítulo 2 des te volume, foi redigido cm 1981 como resultado da in
vestig~áo que realizamos durante os tres primeiros meses daquele ano na biblioteca 
daMaison des Sciences de L'Homme, em Paris, emconexáocomo "Grouped'études 
durkheirniennes", que colocou seus arquivos a nqssa disposi~áo. 
4

Ü adjetivo primitivo parafraseia a expressáo "positivismo primitivo" utilizada por 
Habermas em seu importante livro Conhecimento e Interesse (1982). 
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5 L. Brunschvicg trata das concep~óes de causalidade na física desde a filosofía grega 
até os diferentes momentos da filosofía contemporanea. 
6 V ale advertir que a n~áo de categoria nao tem aquí qualquer sentido ontológico, mas 
enquanto representa~áo coletiva possui sentido exclusivamente sociológico, ou 
sócio-cultural, como, aliás, se procurou mostrar em trabalho anterior (cf. R. Cardoso 
de Oliveira, 1983, passim). 
7 A rela~áo entre idéia e valor , como no~óes indissociáveis no ''pensamento tradicio
nal '' , segue as sugestóes de Louis Dumont, particularmente em seu ''La communauté 
anthropologique et la· ideólogie" (1978) . 
~ Para umaleituradaobrade Rivers, onde esse tópico é abordado, ver a introdu~áo que 
escrevemos para urna coletánea do autor, a ser publicada na '' Cole~áo os Grandes 
.Cie!ltistas Sociais" pela Editora Ática (R. Cardoso de Oliveira, no prelo). 

~ A no~áo de " uniformidade" remete a rel~óes, quer de sucessáo , quer de coexisten
cia, que se dáo de maneira uniforme, exprimindo fenómenos que existem em distintas 
relacroes entre si: de simultaneidade e de sucessáo. lsso quer dizer que a indu~ao nao 
logra captar a causa propriamente dita, inscrita na experiencia, no fenómeno, mas uni
camente uniformidades . É com essa no~áo que a lógica indutiva pretende se livrar da 
especul~ao metafísica das "coisas em si'' ou noumenon em linguagem kantiana. Para 
um autor moderno como Searle, essa no~áo é solidária de urna conce~áo tradicional 
de causalidade, precisamente aqueta que se vincula a lógica de Mili. 

k• Há urna significativa diferen~a entre Mili e Comte no que diz respeito as su as d iferen
tes conce~oes da própria lógica. Apesar do interesse mútuo na lógica induti~a, Mili a 
considera como sendo a ciencia da evidencia, destinada a investigar a natureza da pro
va; Comte, por sua vez, a considera a ciencia da descoberta (cf. Charles Douglas, 
1895:44-45). 
11Lucién Lévy-Brühl , em sua instrutiva introdu~áo a urna coletanea de cartas trocadas 
emre Mili e Comte, comenta que , na realidade, Mili ve na leí dos tres estados apenas 
urna filosofia da história, altamente iluminadora da evoluc;áo intelectual da humanida-

. de , porém uma'teoria que náo dá conta de todos os fatos (cf. L. Levy-Bruhl , 1899:' 
XXXIII). 
12 Ess~ foi um~ d~s co.ntrovérsias mais veementes entre Mili e Comte: a afirma~ao da 
inferioridade da mulher defendida por Comte a base de argumentos biológicos, contra 
a tese de Mili sobre a igualdade dos sexos, apoiada em argumentos psicológicos e so
ciológicos. A carta referida foi escrita por Comte em 14 de novembro de 1843 e está in
cluída na coletanea mencionada na nota anterior. 
1.i Veja-se Edmund Leach, em seu Repensando a Antropología, onde, procurando de
fender as contribui~óes do empirismo a antropologia social, ataca o empiricismo. 
14

Essa conferencia, publicada primeiramente na revista Science (n .0 34, pp. 385-397, 
1911 ) , foi proferida na se~áo de antropología da British Association for the Advance
ment of Science; posteriormente foi editada no livro póstumo de Rivers, Psychology 
and Ethnology (1926), com seu título modificado para "The Ethnological Analysis of 
Culture", aquí referido. . 
15 

Essa comunica~áo que Rivers fez a reuniáo daBritish Association realizada em Man
chester em 1915 foi inserida em seu Psychology and Ethnology (1926), como capítulo 
IV, de onde estamos citando. 
16 

Para Rivers "é possível o estudo da base social [do ser humano) ne la mesma, quase
separado de quaisquer considera~óes psicológicas, e este é o objeto, ou poderá ser o 
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objeto daquilo que gosto de chamar de ' Sociologia pura'( ... ) "(Rivers. 1929:3; o grifo é 
" meu). 

'' Para urna biografia de Radcliffe-Brown. com urna aprecia~áo introdutória a sua obra 
e informa~<>es sobre seu " período brasileiro" . além de ampla bibliografia, consulte-se 
J . C. Melatti . 1978:7-39. . 
·~Carta de Rivers e artigo de Radcliffe-Brown, ambos de 1913. precedidos de urna curta 
apresenta~áo de Meyer Fortes forarn publicados no Cambridge Anthropológy: A 
Journa/ of tire Department of Social Anthropology, Cambridge University (rnirneo., 
s/d). Pela ficha bibliográfica da Tozzer Library , da Universidade de Harvard, a revista 
teria sido publicada em 1976, o que significa que até entáo carta e artigo permaneceram 
inéditos. 
19 0 artigo "Sociology and Psychology" foi publicado em 1916 naSociological Review 
(9: 1-13) e incluído em R. Slobodin, 1978:232-246, de onde estamos citando; esse texto 
está igualmente incluído ern R. Cardoso de Oliveira (no prelo). 
lly . eJa-se, por.exemplo, J. Marion Levy, Jr. (1952) como um bom representante.da so-
ciologia parsoniana. 
: 

1 
Veja-se . por exemplo, Raymond Firth ( 1954, 1955) que, ~m sua qualidade de herdeiro 

da cátedra de Malinowski na London School of Economics e seu continuador, soube 
integrar - em grande medida - as duas vertentes da teoria antropológica britanica, as 
que se originam naqueles que, segundo Kuper, forarn seus fundadores (cf. A. Kuper, 
1978). 
::Essa ~' leitura polonesa" de Malinowski é, a rigor, urna releitura no sentido bastante 
polemico de rejeitar aquilo que seus compatriotas consideram urna apropria\:áO indé
bita do antrópologo pelo campo intelectual ingles, responsável hoje por urna irnagem 
estereotipada e trivializada do antropólogo. Como ilustra~áo disso, poderia ser citado 
o vol u me - até certo ponto cáustico, como certa vez Lévi-Strauss ( 1958) póde apontar 
- elaborado em sua homenagem por seus colegas anglo-saxóes , na grande rnaioria 
ex-alunos seus (R. Firth, ed., 1957). 
: .i ~pesquisa historiográfica na área das ciencias em geral tomou um impulso extraor-. 
dinário nas duas últimas décadas, especialmente em certas univer'sidades norte-arneri
c~nas - ao que acreditamos, por influencia dos trabalhos de Thomas Kuhn (cf. espe
cialmente seu livro de 1970 e sua coletanea de ensaios publicada em 1977). Face ao de
senvolvimento desses estudos, náo é possível ignorá-los. Urna " etnografia da cien
cia", com rela~áo a qual se pretende aqui dar alguma contribui\:áO, d~ve integrar em 
seu escopo a experiencia dos modernos histoíiadores da ciencia. 
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CAPÍTULO 4 
. . \ 

A CA TEGORIA D:B (DES) ORDEM E A 
PÓS-MODERNIDADE DA ANTROPOLOGIA 

1 . 

Para se alcan~ar urna boa compreensáo da Antropología Social e 
Cultural, enquanto disciplina inserida no quadro das ciencias sociais 

_modernas, urna via que me parecen fecunda foi a de refletir sobre o 
movimento histórico da disciplina a partir dos primeiros momentos 
de sua constitui~ao até a sua consolid~áo como urna disciplina aca
demicamente institucionalizada· e ministrada por profissionais. lsso 
abrange aproximadamente as duas últimas décadas do século pas
sado' até o presente, naquilo que se poderia chamar de sua moderni
dade ou, até mesmo, de sua pós-modemidade. 1 

Nesse sentido pude mostrar no primeiro capítulo como tres ''es
colas" do pensamento antropológico, originárias de diferentes tradi
~oes intelectuais, tornarain-se exemplares na atualiz~áo competente 
dos ·paradigmas racionalista, estrutural-funcionalista e culturalista, 

; 

orientadores .respectivamente da Eco/e fran~aise de sociologie, da 
British School of Social Anthropology e da American Historical 
School of Anthropology. Naturalmente que a denomina~áo ' ' escola'' 
ficaporcontade suaconsagr~áo nahistóriadadisciplina, pois serviu 
para identificar segmentos da comunidade de profissionais da Antro
pología localizados na Fran~a, na Inglaterra e nos Estados Unidos da 

, 
Publicado in Trabalhos em Antropologia, n.0 1, Abril de 1987, Departamento de 
Ciencias Socia'is. Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas. Universidade Estadual 

. de Campinas. 
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América. Como portadores de " culturas científicas" próprias, de 
certo modo singulares, ainda que unidas no interior de um único e 
amplo horizonte ,~ esses segmentos tinham em comum um objetivo: o 
de criarem urna nova disciplina científica . Deste ponto de vista - do 
de urna ciencia - es se horizonte ficou marcado pelas idéias de razáo 

6 e de objetividade (e que nao excluem absolutamente outras que o lei-
torpossa identificar), mas que sáo idéias-valor3

' ocupando um esp~o 
que me parece central na epísteme ocidental pelo menos a partir do 
Iluminismo.

4 
Mas se a concep~áo de urna rázáo devotada inteira

mente a lograr um conhecimento objetivó caracterizou o que se pode
ria chamar de espírito científico, incentivando modalidades de proce
dimentvs lógicos (como em Stuart Mill) e metodológicos (como em 
Durkheim), a crítica a essa concep~áo tardaría mais de meio século a 
se manifestar no seio da disciplina através de um movimento intelec
tual que se pode chamar de hermeneutico , gerador do que se vem 
chamando nos E U A de ' 'Antropología Interpretativa''. Essa antro
pologi~, em verdade incipiente, e cujas possibilidades de efetiva con
solida~áo náo estáo imunes a ceticismos, comporia o quarto domínio 
de urna matriz disciplinar5 que imaginei com ela dar conta de urna 
sorte de " estado teórico" da Antropología, cujas " escotas" acima 
mencionadas, fundadoras da disciplina, passariam a conviver com 
urna modalidade de antropología eventualmente alternativa, imagem 
espelhada q u ase-in vertida dessas mesmas '' escolas'' - se focalizar
mos essa matriz disciplinar do ponto de vista de categorías tais como 
a de ordem e a de desordem. 

O exame dos paradigmas sustentadores das ''escolas'' consolida: 
das nas primeiras décadas do século, permitem caracterizá-los como 
paradigmas da ordem, urna vez que é sobre essa temática que os ofi
. ciantes da disciplina se debru~am. Poder-se-ia dizer que a categoría 
da ordem está explícita nas diferentes " escolas", enquanto n~áo 
devidamente tematizada em seus respectivos discursos. Senáo veja
mos: o paradigma racionalista, já em seus primeiros passos naÉcole 
fran~aise, aplica-se tanto na questáo da organiz~ao social (so!ida
riedade mecánica. e solidariedade orgánica) como na: descoberta de 
" formas elementares" ordenadoras do pensamentp primiti-yo, e, em· 
seus últimos passos, no exercício radical da categoría, já no interior 
do moderno estruturalismo frances, como bem ilustra a conhecida 
máxima lévi-strausseana de que ' 'a pior ordem é melhor do que a de
sordem "; na questao equacionada em termos de estrutura social e de 
fun~áo social, destaca-se o paradigma estrutura.1- funcionalista parti-
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cularment~ no. que. d~ respeito a institui~ao do parentesco e aos gru
pos organ1zac1ona1s tao extensamente estudados na British School · 
enquanto o paradigma culturalista, subjacente aAmerican Historicai 
School of Anthropology, conduz a indaga~áo para os processos cultu
rais e ao estabelecimento de padróes ou regularidades culturais. A ca
tegoría da ordem implementa a investig~ao científica, teórica ou ·'de 
campo'', em todo amplo esp~o ocupado por essas • 'escolas ' '. Tal a 
for~a c,lessa categoría no universo da disciplina que ela nao apenas 
orienta o discurso das diferentes ' ' escolas' ' , a gramaticalidade da lin
guagem antropológica, o que constituiría a bem dizer o impensado da 
disciplina, como ainda manifesta-se no centro de sua problemática, 
la~gamente explícita em todos os índices ou sumários de quantos en
sa1os e monografías a antropología conheceu em sua história. 

Pret~n~o mostrar nesta oportunidade que o quarto paradigma, o 
hermeneuttco, come~a a se impor na disciplina na medida em que lo
gra contaminá-la de elementos conceituais solidários de urna catego
~a oposta a da ~rdem, i.é, de um~determinada ordem que se caracte
nza por domesticar eficazmente esses elementos, a saber, a subjeti
vidade, o indivíduo e a história. Sao precisamente esses os elementos 
que, no meu modo de ver, constituem fator de desordem em cada urna 
das.' 'escolas" mencionadas, implementadas pelos tres primeiros pa
radigmas enunciados na matriz disciplinar .6 Isso significa que a An
t~opologia Interpretativa, implementada pelo paradigma hermeneu
ttco, enquanto crítica sistemática as "antropologías tradicionais" 
e.staria atualizando, do ponto de vista da matriz disciplinar, a catego~ 
n~ da desordem - aqui sim como o verdadeiro impensado da disci
ph.na. Pretendo mostrar ainda - ou, pelo men~s, sugerir - que o re
lativo su.cesso do paradigma hermeneutico nao é casual, mas se explica 
por aqudo que se tem chamado de movimento pós-moderno, quepa
rere alcan~ar de um aodo todo particular a Antropología Cultural nor
te-americana. Ao constituí-la, enquanto Antropología Interpretati
va, esse movimento corre o risco , no limite, de engendrar um certo 
.. interpretativismo", ou, em outras palavras, um desenvolvimento 
perverso do paradigma hermeneutico.7 

11 

Supor que a subjetividade, o indivíduo e a história sempre estive
ram ausentes dos paradigmas da ordem seria, nao obstante , incorrer 
numa curiosa ilusáo de ótica: como escoimar do campo da ordem pre-
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" cisamente aqueles elementos que por sua amea~a a integridade do 
campo tiveram de ser por ele domesticados? Urna domestica~áo náo 
é o mesmo que urna pura e simples exclusáo. No máximo se trataria 
de urna exclusáo metódica quando, na hipótese de urna difícil domes
tica~áo , os elementos seriam submetidos a urna certa Hepoché ", i.é, 
seriam postos entre colchetes, neutralizados. Mas sua existencia la
tente ou manifesta no ambito da disciplina (mais do que na conscien
cia de seus oficiantes) seria facilmente aferível pelo exercício <:fe sua 
nega~áo: negar a proeminencia da subjetividade, do indivíduo ou da 
história é ter esses elementos ao menos sob controle. É as.sim que, se 
tomarmos os paradigmas da ordem um a .um, observaremo~ que en
quanto o paradigma racionalista, pelo menos em sua primeira fase 
(pré-estruturalista) passa relativamente incólume pela amea~a de ser 
perturbado pelo tempo, praticamente ignorado enquanto tempo his
tórico, o paradigmaestrutural- (uncionalista-f'eage primeiramente por 
urna crítica a questao da causaljdade e se~undariamente, como con"' 
seqüencia, pela exclusa.o da história do horizonte da disciplina. A crí
tica milleana8 a causalidade (a rela~áo causa-efeito destocada pelo ce
ticismo empirista de Hume) é absorvida inteiramente pelo paradigma 
desde seus primórdios, desde as primeiras formula~óes programáti
cas de Rivers até Radcliffe- Brown, quando se consolida o paradj.gma 
~ se cria urna ortodoxia onde a história, concebida como especulati
va, nao teria mais lugar. ~istória que passa a ser um marcador da de
sordem e cuja erup~ao no interior da estrutura social só poderia ser . 

. um complicador ·na capacidade explicativa da Antropología~ espe
cialmente quando investida ·da .missao de vir a ser urna verdadeira 
"ciencia natural da sociedade" (cf. Radcliffe- Brown, 1957). Entre
tanto é interessante notar que a história, como domínio da desordem, 
nao o é da mesma maneira para ambos os paradigmas. Na vertente 
racionalista da tradi~ao intelectualista o domínio da história é relati
vamente domesticado pela concep~áo evolucionista - teoria hege
mónica na ciencia do século XIX-, onde menos do que históría sáo . 
etapas evolutivas, reguladas por leis naturais (de evolu~ao da huma
nidade e da natureza) que contam. O evento, i.é, a particularidade; 
nao tem lugar no esp~o das linhas ou dos círculos evolutivos. Durk-

. heim, como os pensadores de seu tempo, nao escapou a sedu~áo do 
evolucionismo prevalecente, porém sem submeter a ele a lógica de 
seu raciocínio: ao falar, por ~xemplo, sobre a origem da religiáo náo 
considera essa origem como primeira etapa cronológica da religiáo; 
antes, aconsideraem termos iógicos, como "forma elementar da vida 
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religiosa' '8 • Is so significa que o tempo - enquanto história e fator de 
desordem - nem sequer chegoú a ser pensado. urna vez que já esta va 
neutralizado, paradoxalmente, nas leis da evolu~áo. 

. Já no paradigma estrutural-funcionalista o que se nota é urna rea
~áo náo apenas a história (como tipicamente em Radcliffe-Brown) 
como também ils teorias de evolu~ao, o que indica urna percep~áo 
mais aguda da ame~a do tempo, quer em sua acep~áo histórica, par
ticularista, quer em sua acep~ao evolutiva, universalista, pois subme
tida a leis (naturais). Essa percep~ao fica bem evidenciada ila obra de 
W. H.R. Rivers. Inicialmente evolucionista, Rivers foi influenciado. 
pelas i~éias difll;sionistas e coni e las póde conduzir com alguma eficá
cia sua critica a evolucionistas, como Tylor e Fraze~. Mas o que o le
vou a essa mudan~a radical em sua posi~áo anterior, foi sua experien
cia: de pesquisa de campo obtida na Expedi~áo ao Estreito de.Torres, 
em 1898, quando pode realizar observ~óes diretas sobre popul~óes 
nativas.9 O campo, como "fieldwork" - aindá qu~ precário para os 
padróes da'' escola'' britanica que "se consolidaría posteriormente - . 
passaria a se constituir nao apenas numa prática fundamental para a 
disciplina, mas sobretudo num va/o; que se transmitiría para todos os 
componentes daBrltish School of Social Anthropology. É assim que 
quando Radcliffe- Brown acusa a história de ser especulativa, é c9n
tra. a impossibilidade de observ~áo direta que está se posicionando: 
como observar o passado? Como aceitar observadores (cronistas, 
missionários ou administradores) destituídos de treinamento científi
co? A história para ele só seria admissível se se destinasse exclusiva
mente a ''formul~áO de leis de interdependencias funcionais''. IO 

Tudo isso se relaciona - a meu ver - com .'a dificuldade ou 
mesmó impossibilidade (considerando o horizonte de evidente atem
poralidade desses dois primeiros paradigmas) de domesticar ''cientí
ficamente~' o fato histórico. Carregado de particularidades, sua ob
serv~áo somente é equacionada pelaAmerican Historical School of 
Anthropology, liderada por Franz Boas nos Estados Unidos, e tendo 
em sua base o paradigma culturalista, também caudatário da tradi~áo 
empirista .. Com Boas o indivíduo e a h.istória passam a ser objeto de_ 
consider~ao sistemática, se bem que submetidos a um tratamento 
peculiar. Contra o evolucionismo de Tylor, 'de um Comte ou de um 
Spencer, a "escola" opóe o es tu do . de mq.dan~as culturais aferidas 
através da aµálise de processos de transforma~óes, a serem acompa-

. nhadas muitas vezes passo a passo pela v·ia da reconstru9ao histórica 
e pela observ~ao comparada. Nao sao mais etapas evolutivas que se· 
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" busca diagnosticar, mas sáo eventos e processos sócio-culturais que 
agora se procura explicar. E quanto ao indivíduo, até aqui posto de 
lado por Durkheim ou por Radcliffe-Brown, é nesse terceiro para
digma focalizado, porém por urna ótica culturalista, náo-psicológica. 
A obra dos discípulos de Boas,. particularmente Sapir, Ruth Behedict 
ou Margareth Mead ilustram essa preocup~áo como indivíduo, com· 
a personalidade. Mas esse indivíduo está igualmente domesticade no 
horizonte da" escola'', pois o foco maior está na organiza~áo cultural 
da personalidade, a bem dizer com os padróes de personalidade que 
sao padróes modais como o "apolíneo" e "dionisíaco" de Benedict 
ou as personalidades modais de Sanioa de Mead. A no~áo de padráo· 

.(patterns) e'stá claramente informada pela categoria da ordem. Essa 
categoria viabiliza urna forma de conhecimento objetivo bastante pe
culiar: naturaliza a história, dissociando-a das vicissitudes individua
lizantes próprias da crónica e da narrativa propriamente histórica; 
culturaliza o indivíduo, dissociando-o de suas particularidades indi
viduais e colocando-o além do discurso psicológico. 
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A aplica~ao com que os paradigmas da ordem se devotaram a do-. 
mesticar a subjetividade, o indivíduo e a história praticamente mar
cou indel~veis limites a no~áo de cientificidade do conhecimento an
tropológico. Dizer que o princípio .orientador dessa domestic~áo 
seja positivista é dizer pouco, urna vez que ele apenas expressaria a 
forma de enfrentamento da questáo da subjetividade em prol da cons
titui~áo de parametros legitimadores de um conhecimento objetivo. 
Na obra de Durkheim e na de Radcliffe-Brown é onde esses parame
tros encontraram suamais sistemáticaformula~áo. E é igualmente na 
obra de ambos que a constru~ao do campo sociológico (leia-se antro
pológico) encontrou sua mais persistente determin~áo a custa de 
urna erradica~áo de todo e qualquer psicologismo. É urna postura que 
náo se explica inteiramente pela aplic~áo dos parametros positivis
tas, sendo muito própria da antropologia (leia-se sociologia) como 
uma4isciplina autónoma. Antes, diria, que é um ''debate'' que se dá 
no interior do próprio positivismo. 11 Já no que se refere a história, via 
sua naturaliza~áo - como se viu -, os pararnetros positivistas sáo 
exercitados mas com conseqüencias náo uniformes: con1 Radcliffe
Erown os ideais nomotéticos como sacrificio da história, sáo levados 
ao limite de suas potencialidades de constru~áo de um saber objetivo 
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(alvo de urna verdadeira ciencia natural da sociedade); com Boas, ao 
contrário, náo se sacrifica a história, mas ela é submetida as determi
na~óes do ideário cientificista das "Geisteswissenschaften", nas 
quais a especificidade das cienc~as d.o espírito.náo elimina a exigencia 
de objetividade e, se possível, o estabelecimento de leis culturais 12

• O 
certo é que os paradigmas .da ordem sustentam um amplo e único, 
ainda que multifacetado, discurso fortemente marcado por seu cará
ter cientificista. 

O quarto paradigma de nossa matriz disciplinar, que chamei de 
hermeneutico, abre seu esp~o na antropología primeiramente por 
urna neg~áo radical daquele discurso cientificista exercitado pelos 
tres outros paradigmas; em segundo lugar, por urna reformula~áo da-
9ueles tres elementos que haviam sido domesticados pelos paradig
.mas da ordem: a subjetividade que, liberada da coer~áo da objetivida
·de, toma sua· forma socializada, assumindo-se como inter-subjetivida
de,· o indivíduo, igualmente liberado das tenta~óes do psicologismo, to-. 
ma sua forma per~onalizada (portanto o indivíduo socializado) e nao 
teme assumir sua individualidade; e a história, desvencilhada das 
peías naturalistas que a tomavam totalmente exterior ao sujeito cog-. 
noscente, pois dela se esperava fosse objetiva,. toma sua forma inte
riorizada e se assume como historicidade. Esses tres elementos, as
sim reformulados, passam a atoar como fatores de llesordem daquela 
antropologiaque os interpretativistas tendem a chamar de "antropo
logia tradicional", sustentada pelos paradigmas da ordem. O para
digma subjacente a essa ''antropologia interpretativa'' pode ser cha
mado de hermeneutico. 

Nao me parece necessário ir além de urna simples men~ao as raí
zes filosóficas do paradigma. Vale apenas descartar qualquer univo
cidade na concep~áo hermeneutica. 13 Ao contrário , o que se verifica 
é urna verdadeira dispersáo de influencias nessa antropologia que se 
.Pretende nova. Nema "hermeneutica ontológica" de Heidegger e 
Gadamer, nema hermeneutica metódica'' de Betti ou de Hirsch, nem 
a "hermeneutica fenomenológica" de Ricoeúr (e muito menos a 
'' hermeneutica clássica'' de Schleiermacher e Dilthey) dominam 
aquilo que prefiro chamar de ''consciencia hermeneutica' ' na Antro
pología "pós-modema". Náo obstante, náo se está afirmando com 
isso que essa subjetiva~áo da antropología náo envolva em si mesma 
urna certa controvérsia. Prefiro, por ora, rete-la como urna expressáo 
nativa, originária no interior da comunidade dos interpretativistas e 
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explicitada por um de seus mais credenciados representantes: o Pro
fessor Stephen Tyler,'da Universidade de Rice, Texas. 14 

Talvez o indicador mais significativo do que se poderia chamar dé . 
pós-modemidade da disciplina está em sua vulnerabilidade talvez ex
cessiva ao movimento hermenéutico. 15 O primeiro resultado dessa 
vulnerabilidade estarla na crítica as raízes iluministas, a saber, ao po
der absoluto Ja razao e, com ela, da ciencia, postas agora - razáo e 
ciencia - sob suspeita. Esta suspei9ao que teria sua ancestralidade 
mais remota em autores como Nietzsche, encontra sua formul~ao 
mais recente em dois pequenos livros, La Condition Post-Moderne . 
(1979) e Le Postmoderne Expliqué aux Enfants (1986), ambos de Jean 
Fran9ois Lyotard, igualmente interessantes e sérios, em que pese a 
ironia do último título. Neles essa suspei~ao se expressa por urna re
jei~ao de toda meta-teoria ou meta-discurso. Detenhamo-nos um 
pouco sobre o que Lyotard quer dizer com isso antes de retomarmos 
a q uestáo específica da ''antropología interpretativa''. Quatro pontos 
eu gostaria de destacar: primeiro, que a condi9ao pós-moderna se da
ria no interior de sociedades pós-industriais, de sociedades informa
tizadas, nas quais as transforma9óes tecnológicas sobre o saber pare
cem ter sido consideráveis e que afetaram sobremaneira ''suas duas 
principais fun9óes: a pesquisa e a transmissao de conhecimentos" 
(Lyotard, 1979: 12). Segundo, que a legitimidade desse saber nao mais 
se sustentarla nos "meta-discursos", nas grandes narrativas (les 
grands récits), bastante suspeitas aos olhos pós-modemos, como as 
que se encontram satelizadas em tomo da idéia de emancip~ao, or
denadoras de urna '' multidao de acontecimentos: narrativa cristá de 
reden9ao de delito adamico pelo amor, narrativa aujklarer da eman
cipa~ao da ignorancia e da servidao pelo conhecimento e igualitaris
mo, narrativa especulativa da realiza9ao da ldéia universal pela dialé
tica do concreto, narrativa marxista da emancipa9áo da explora~áo 
e da aliena9áo pela socializa9áo do trabalho, narrativa capitalista 
da emancipa9áo da pobreza pelo desenvolvimento técnico-indus
trial'' (Lyotard, 1986:47). Terceiro, estando excluído o recurso as 
grandes narrativas como valida~ao do discurso científico pós
modemo, "a 'pequena narrativa' permanece a forma por excelencia 
que toma a inven9ao imaginativa e, acima de tudo, na ciencia" (Lyo
tard, 1979:98) - e é nesse sentido que entendo sua frase "O saber . 
científico é urna espécie de discurso" (Lyotard, 1979: 11). Quarto, o 
próprio consenso é dado como inatingível, e se ele seria a finalidade 
do diálogo, em realidade ele é apenas ' 'um estado de discussóes e náo 
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seu fim. Este é sobretudo a paralogia" (Lyotard , 1979: 106). 16 É certo 
que Lyotard está discutindo aqui com Habermas, contra sua tese da 
possibilidade de um consenso, viabilizado por urna' 'pragmática uni
versal", que se sustenta - se assim posso simplificar - numa con
cep~ao de humanidade vista como um sujeito coletivo, universal, em 
busca de sua comum emancipa~ao . Sem entrarmos nesse debate, 17 

fica-nos a idéia de que essa condi~ao pós-moderna, ainda que possa 
coexistir com condi~óes modernas - pois como reitera o próprio 
Lyotard , ela nao se situa após o moderno, nem contra ele (Lyotard, 
1986) - , ela representa uma forte compulsao para a desordem (para 
um anarquismo epistemológico a-la-Feyerabend, se quisermos per
manecer apenas no campo do. conhecimento científico) e, portanto, 
estimula um sem número de "experimentos" descomprometidos 
(" pequenas narrativas"), como os mais recentes desenvolvimentos 
da " antropologia interpretativa" estao a indicar. 

IV 

A despeito de urna eventual condi9ao pós-moderna prevalecente, 
tenho procurado entender o surgimento dessa " antropología inter
pretativa' ' examinando a receptividade da consciencia hermeneutica 
pela disciplina. Tradicionalmente ciosa de sua autonomía, enquanto 
disciplina, a Antropologia passou a incorporar um certo olhar filosó
fico, exprimindo náo só um estranhamento como Outro - objeto tri
vial de sua prática - mas também consigo mesma. A expressáo con
sagrada de Geertz de que ' 'todos nós somos nativos ' ' - que já ti ve a 
ocasiáo de comentar (capítulo 1) - pode ser entendida no amplo con
texto do progresso da consciencia hermenéutica. E vale se ter em 
conta que esse progresso nao é exclusivo da Antr~pologia, mas atinge 
também, ainda que náo igualmente, o conjunto de disciplinas que, no 
dizer de Giddens, convergem boje para a elabora9ao de '' teorías do 
social" (social theory). 18 Porém, aoque tudo indica, é na Antropolo
gía que essa consciencia se radicaliza, a se julgar pelos mais recentes· 
debates e pronunciamentos que tem tido lugar entre profissionais da 
área. O recente livro de dois dos mais ativos participantes dessa " an
tropologia iterpretativa' ', George Marcus e Michel Fischer, defen
dem a disciplina como " crítica cultural" e o fazem num "momento 
experiment~l das ciencias humanas ' ', como preferem classificar o pe
ríodo atual da Antropología Cultural (Marcus & Fischer, 1986). 19 Um 
segundo livro, igualmente recente, é um verdadeiro debate que reu-
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"' niu urna dezena de participantes naSchool of American Research, em 
Santa Fé , New México, em 1984, e foi editado pelo mesmo George 
Marcus e James Clifford (Clifford & Marcus, 1986). Dentre os pro
nunciamentos mais radicais - e mais anárquicos - está o de Stephen 
Tyler, mencionado páginas atrás, para quemo pensamento científico 
nao é senao " um modo arcaico de consciencia" (Tyler, 86: 126). 
Ainda que se possa admitir sem mu ita dificuldade o caráter arcaico da 
consciencia científica - nos termos do discurso hermeneutico - , 
vale perguntar sobre qual ou quais modalidades de saber que se abri
riam para a Antropologia se, na visao de Tyler nem a " representa
~ao", nema " metáfora" , nema " alegoria", nema "tradu~ao" · e 
muitos menos a ' · descri~ao'' sao para ele formas válidas de etnogra
fia . li Seria a ' 'antropologia pós-modema' ' apenas urna nova forma de 
medita~ao?2 1 

Pe nso que a melhor maneira de encontrar urna certa coerencia 
nessa nova antropología é pensá-la a partir do paradigma hermeneuti
co , cujo núcleo está na própria no~ao de Verstehen, independente
mente das diferentes modalidades de apreensáo etnográfica - elas 
mesmas destinadas a se constituírem em verdadeiros "experimen
tos'' . N es se sentido, cabe retomar agora o paradigma naquilo que ele 
contribuí para a constitui~ao de um novo estilo de se fazer antropolo
gía, onde a intersubjetividade, a individualidade e a historicidade pas
sam a ser exercitadas pelo pesquisador. A meu ver, esse novo estilo 
seria o resultado do enfrentamento daquilo que Paul Rabinow chama 
de " crise da representa~áo na escritura etnográfica" (Rabinow, 
1986:251). Náo é apenas o meta-discurso científico que é posto sob 
suspeita, cons~q~encia do anti-cientificismo inerente ao paradigma 
hermeneutico.-- E o próprio autor que passa a ser questionado frente 
ao saber do nativo. É suaautoridade até entáo inconteste que é posta 
em questao e fica sob suspeita.2

·' Elege-se com isso urna sorte de sa
ber negociado, produto de rela~oes dialógicas24 onde pesquisador e 
pesquisado articulam ou confrontam seus respectivos horizontes. As 
interpreta~oes geradas nesse "encontro etnográfico'.' - táo bem 
exemplificadas em Tuhami (Crapanzano, 1980) - obedecem a dina
mica daquilo que os hermeneutas chamam de fusao de horizontes. E o 
texto que se procura elaborar como resultante final desse confronto 
(termo quem sabe melhor do que encontro) nao pode estar mais sub
metido a um autor todo soberano, único intérprete deseus dados; mas 
deve integrar de alguma maneira o saber do Outro e, se possível, ser 
polifónico, onde as vozes dos Outros tenham a chance de serem ou-
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vidas. Essa defesa da polifonía, que evidentemente nao é unanime na 
comunidade dos "interpretativistas" e talvez exprima suas posturas 
mais radicais, nao obstante parece ser um dos desenvolvimentos mais 
interessantes dessa nova antropología, se bem que possa resultar em 
seu desenvolvimento mais perverso.25 Penso que urna Antropología 
que pretenda continuar como urna disciplina autónoma e solidária 
(a~da que criticamente) com suas tradi~oes (ou seus paradigmas da 
ordem), deveria trabalhar teoricamente (sem temer a teoría), tanto 
quanto na pesquisa de campo, como problema hermeneutico da fu
sáo de horizontes. Seria.aceitar que tal como as linguagens ,~6 os hori
zontes náo se excluem de um modo absoluto, mas se interseccionam e 
.muitas vezes se fundem. E propiciam, por conseguinte , o exercício 
pleno da intersubjetividade - que nao se confunde com subjetividade 
- nos domínios previlegiados da investiga~ao etnográfica. Investi
ga~ao que revitaliza o pesquisador e o pesquisado enquanto indivi
dualidades explicitamente reconhecidas, urna vez que a própria bio
grafia deste último pode ser a autobiografia do primeiro. E ao apreen
der a vida do Outro (indivíduo , grupos ou povos), o faz em termos de 
historicidade , num tempo histórico do qual ele próprio, pesquisador, 
nao se exclui. A intersubjetividade, a individualidade e a historici
dade parecem circunscrever a nova antropología. 

V 

Para concluir gostaria de voltar a questáo da ordem e da desordem 
e de suas implica~oes coma matriz disciplinar da Antropología. Ha
veria alguma possibilidade do paradigma hermenéutico compor com 
os paradigmas da ordem o mesmo campo epistemológico de tensáo 
indicado na matriz disciplinar ,21 concorrendo assim para o enrique
cimento da Antropología? A ' ' antropologia interpretativa'~ pode ser 
efetivamente considerada como o melhor fruto do operacionamento 
do paradigma hermenéutico? Existe urna Antropología Interpretati
va? Vimos que ao menos alguns antropólogos, como Marcus e Fis
cher, admitem a coexisten~ia dessa nova antropología com as tradi
cionais, o que nos leva a acreditar que eles igualmente apostam nessa 
tensáo - tensáo que pode ser estimuladora de novos e novos experi
mentos. Quanto as questóes seguintes, penso qlie o estado da arte da 
"antropología interpretativa" (ou '°'crítica", ou "dialógica", ou 
" alegórica", ou " pós-modema", etc.) já indica urna pluralidade de 
versoes, algumas delas capazes de atualizar com melhor exito as po-
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tencialidades do paradigma hermeneutico e assim contribuir para o en
riquecimento da disciplina, aumentando e aprimorando a tensao en
tre seus paradigmas. 

Para quem está tentando compreender a Antropología de um 
ponto de vista histórico e como um conjunto se nao articulado, ao 
menos articulável de forma~óes discursivas, exemplificadas em stias 
diferentes "escolas", nao é muito adequado assumir posi~óes de ca
ráter epistemológico. Essas posi~óes tendem muitas vezes a dogma
tizar o nosso próprio discurso. Contudo, <liante da amea~a de um de
senvolvimento perverso do paradigma hermeneutico, gerando urna 
espécie de '' interpretativismo, '' nao vejo como nao me posicionar, 
sobretudo ~uando essa nova antropología pode semear entre nós -
através de suas versóes mais radicais - urna total descren~a na razao~ 
urna rejei~áo a qualquer teoría (inclusive as mais triviais "de médio 
alcance'') e a nega~ao de urna experiencia secular náo apenas da An
tropología mas das Ciencias Sociais. Em sua chamada pós
modemidade - que no Brasil náo poderia ser mais do que urna for~a 
de expressáo .-, a disciplina pode estar passando nos países pós
industriais por urna significativa crise. Mas mesmo nesses países, 
para falarmos com Habermas, a modernidade náo se esgotou (Ha
bermas, 1983) - se entendermos por isso que se náo há mais espa~o 
para a Razao, em seu sentido metafisico, há para racionalidades re
gionais como a que tem lugar no interior da própria Antropología, 
co~o pretendí mostrar pelo exame da matriz disciplinar. Entendo, 
ass1m, que estamos observando - tal como Paul Ricoeur reconheceu 
relativamente a Fenomenología ( Ricoeur, 1969·: l 0-15) - urna espécie 
de enxerto (la greffe) hermeneutico na Antropología. E é nesses ter
mos que <levemos avaliar a fecundidade do problema hermeneutico. 
E quem sabe aguardar a emergencia de urna "nova ordem ", como 
urna progressiva .domestica~ao da desordem (inaugurada pela intro
du~áo da intersubjeividade, da individualidade e da historicidade) na 
disciplina, que seria o resultado previsível do ethos científico (e náo 
necessariamente cientificista) da Antropología. Minha posi~ao pes
soal é a de que o enxerto do problema hermeneutico na disciplina veio 
efetivamente enriquece-la na medida em que, gra~as ao exercício 
contínuo da suspeita (da teoria, do autor, da exclusividade do conhe
cimento científico, etc), introduziu urna perspectiva crítica sistemá
tica sobre as diferentes modalidades de saber. Di ria que a consciencia 
hermeneutica nela enraizada, tirou-lhe o vezo dogmático, tornando-a 
urna disciplina sensível náo apenas a relatividade de culturas outras 
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que a do pesquisador - ~ sobre as quais tr~dicionalmente se debru~a 
-, mas também as "culturas" interiores a disciplinas, i.é, aos seus 
paradigmas.28 Finalmente tomou a questáo epistemológica um pro
blema de considera~áo inevitável p·ara qualquer investiga~áo etno
gráfica que se pretenda contemporanea e consistente com a atuali
dade (modemidade ou pós-modernidade, náo importa) da Antropo
logía . 

NOTAS 
1 As idéias aqui contidas foram elaboradas em sua forma original em outubro/novem
bro de 1986 dur~te minha estadía na Universidade de Harvard, na qualidade de Visi
ting Scholar do Departamento de Antropologia, gr~as a um convite daquele Depar
tamento e a um "Auxílio para Manuten~áo e Passagem" concedido pela FA PESP 
(86/2104-9) e um "Auxílio para Pesquisa" (n.0 27/86) da FUNCAMP. Essas idéias fo
ram apresentadas pela primeira vez no Seminário ' · Ordem e Desordem' ', organizado 
por Michel Debrun no funbito do Centro de Lógica, Epistemología e História da Cien
cia (CLE) da UNICAMP, numaconferenciaque intitulei "A categoriade ordem (e a 
de desordem) na form~áo da Antropologia". Numa segunda vez, e de forma mais re
sumida, numa palestra ministrada no " l. 0 Seminário de Ciencias Humanas no Museu 
Goeldi -Tradi~áo e Crítica" em sua sessáo inaugural "Epistemología das Ciencias 
Humanas", em Belém, Pará. Esses eventos ocorreram ainda em 1986. O texto que 
aqui se publica recebeu importantes comentários de Luiz Eduardo Soares e de Luis R. 

· Cardoso de Oliveira; a ambos meus agradecimentos. 
~ Horizonte da civiliz~áo ocidental ou, para ser mais preciso, "da humanidade euro
péia' ', nos termos formulados por H·usserl em sua conferencia de 1935, proferida em 
Viena e intitulada" A filosofía na crise da humanidade européia" (in Husserl, 1976: 
347-383). 
3 Louis Dumont assinala que a separ~áo entre idéia e valoré em certa medida falacio
sa, representando urna heran~a do pensamento kantiano. Assevera que "náo sepa
rando a priori idéias e valores, permaneceremos mais pertos da rel~áo real nas socie
dades náo modernas , entre o pensamento e o ato, aindaque urna análise intelectualista 
ou positivista tenda a destruir essa rel~áo" (Dumont, 1983:221). Essa aparente inge
nuidade do pensamento em sociedades tradicionais, mostra-se capaz de totaliz~oes 
que o pensamento analítico moderno deixa escapar. 
4 A crítica a essa razáo "naturalizada" - enquanto ''naturaliz~áo do Espírito' ' - e 
do objetivismo que lhe é inerente, reveste-se de urna acus~áo de ingenuidad e da qual 
ambos nao conseguem se livrar e que, para Husserl, parece contaminar toda a epíste11_1e 
européia ou ocidental. "Os antigos e os novos filósofos foram e permanecem ingenua
mente objetivistas. Mas para ser mais justo é necessário agregar que o idealismo ale
máo proveniente de Kantjá se esfor~ava apaixonadamente a superar urna ingenuidade 
já bastante evidtmte, sem ter podido alcan~ar efetivamente o grau de reflexáo mais ele
vado, decisivo· para dar urna nova aparencia a filosofia e a humanidade européia" 
(Husserl, 1976:374). 
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Sincrónico 

Diacrónico 

Matriz Disciplinar 

Intelectualista 

I 
Paradigma Racionalista 

" Escota francesa" 

IV 
Paradigma Hermeneutico 
.. Antrop. Interpretativa" 

Empirista 

11 
Paradigma Estrutural

Funcionalista 
" Escola britanica" 

III 
Paradigma Culturalista 

" Escota Norte-americana" 

Os argumentos que sustentam a elabora9áo da Matriz - em sua primeira formul~áo 
-estáo expostos em minhaconferenciade 1984 (Cardoso de Oliveira, 1985b), aqui in
cluída como capítulo 1 deste volume. 
6 Cf. nota anterior. 
7 Na conferenciajá aludida argumento sobre os desenvolvimentos perversos dos pa
radigmas e advirto sobre a possibilidade de surgir ~m " certo interpretativismo, já se 
esbo<;ando em nosso quarto paradigma" (cf. capítulo 1). 
~ Em meu ensaio sobre a categoría da causalidade na forma<;áo da Antropología (Car
doso de Oliveira, 1985a), capítulo 3 deste livro , procurei dar urna idéia sobre o teor 
dessa crítica, mostrando a importancia da lógica indutiva de Stuart Mili na fundamen-. 
ta<;áo do paradigma estnitural-funcionalista, particularmente em sua primeira fase. 
9 Como W. H.R. Rivers é um autor pouco conhecido boje em dia, e nao apenas entre 
nós - a se ter em conta a versáo argentina em Runa (14: 11-22, 1984), de minha confe
rencia de 84, que o substituiu por Pitt-Rivers (sic) -,julgo cabível indicar minha "Lei
tura de Rivers'' (Cardoso de Oliveira, 1984), elaborada para o volumeRivers, da Cole
<;áo "Os grandes cientistas sociais'', da Editora Ática (a sair). 
1º Cf. Evans-Pritchard, 1981: 174. De meu lado tenho procurado mostrar a influencia 
neopositivista de Carnap em Radcliffe-Brown, especialmente durante o período que 
este último trabalhou na universidade de Chicago (cf. capítulo 3). 
11 Essa questao em si mesma exigiría um tratamento aprofundado - o que sobrecarre
garia desnecessariamente o texto. Diría apenas que o caráter cientificistaque impregna 
os paradigmas da ordem é a ex pres sao do positivismo, quer em sua manifest~áo primi
tiva, quer em sua manifesta9áo moderna, neopositivista. Habermas oferece os melho
res argumentos nesse sentido (cf. Habermas, 1982). 
1 ~ Escrevendo sobre as concep<;óes básicas da antropología de Franz Boas, um de seus 
mais competentes estudiosos escreve que para Boas ''os métodos histórico e tísico ( ... ) 
nao eram mais abordagens alternativas. Na pesquisa antropológica, a história, ainda 
que subordinada a finalidade de lei científica, era náo obstante prioritária a ela. So
mente através da história leis culturais poderiam ser estabelecidas" (Stocking Jr, 
1982: 12). 
1.i A unlvocidade que se poderia admitir seria com rel~ao a Verstehen , a compreen
sao, entendida como urna certa intui<;ao ou empatia; e, quando aplicada a descri<;áo do 
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conhecimento etnográfico, envolvería urna crítica a experiencia empática originária na 
pesquisa de campo (cf. Clifford, 1983: 128, nota 23). Entretanto, foradocontextodaan
tropologia essa Verstehen pouco teria a ver com empatia, da qual se distingue nítida
mente. 
14 

Dois textos de Stephen Tyler (1984 e 1986) devem ser lidos sobre sua concep<;ao de 
urna antropología pós-moderna, juntamente com urna interessante avali~áo da mo
dernidade e pós-modernidade da disciplina por Paul Rabinow ( 1986). . 
15 

A diversidade de posturas hermeneuticas é tanta que melhor seria tratá-la como um 
movimento, a exemplo do que tem ocorrido coma Fenomenologia, a levarmos em 
co_nta as considera~óes de autores como Merleau-Ponty (1952: 11), Gadamer 
(1977: 130-181) ou Spiegelberg (1975, 1: 1-20). · 
16 

De certo modo isso é o anarquismo epistemológico levado a extremos, náo admi
tindo sequer, aoque tudo indica, a fecundidade relativa do paradigma kuhniano. Mos
trando que na pragmática científica a enfase é posta na divergencia (dissentiment), 
Lyotard entende que ''o consenso é um horizonte jamais atingido. As pesquisas que se 
fazem soba égide de um paradigma tendem a estabilizá-lo; elas sao como a explora<;áo 
de urna 'idéia' tecnológica, económica, artística" (Lyotard, 1979:99). E ao conceber 
que o atingível seriam apenas paralogias (que entendo - seguindo o Vocabulaire Phi
losophique de Lalande -como sendo raciocínios falsos, ainda que de boa fé) , Lyotard. 
parece inviabilizar qualquer ciéncia que se pretenda pós-moderna. 
17 

Richard Rorty, de tradi<;ao filosófica analítica, faz um cuidadoso exame da contro
vérsia Habermas/ Lyotard, revelando que ambos se encontrara em posi<;óes clara
mente opostas de tal modo que " qualquer coisa que Habermas consideraria urna 
'abordagem teórica' universalista. seria considerada por um Lyotard incrédulo como 
urna ' meta-narrativa' . Qualquer coisa que abandone urna tal abordagem seria conside
rada por Habermas como 'neoconservadora' ( ... )" ( Rorty , 1985: 162). Embora nao se 
possa subscrever inteiramente essa interpret~k , dado o seu simplismo, ela serve para 
indicar, no limite, a oposi9ao entre os do is autores, a par do surgimento de urna terceira 
posi<;áo que, nesta oportunidade, nao cabe examinar. 
18 

''' Teoria social', em minha opiniao, estende-se sobre a ciencia social. É um corpo de 
teoría partilhado por todas as disciplinas concementes com o comportamento dos se
res humanos. Por conseguinte ela nao afeta apenas a sociología, mas antropología, 
economía, política, geografia humana, psicologia - a serie completa ·das ciencias so-
ciais" (Giddens, 1984:219:220). · 
i9 .. A d " ere 1tamos que nosso exame do momento 'experimental ' da antropología social e 
cultural, C<?mo o chamamos, revela também muito sobre sua tendencia intelectual ge
ral" <!darcus & Fischer, 1986: VII). Depois de mencionarem que muito daquilo.que 
acred1tam ser. desenvolvimentos da Antropología Norte-Americana estende-se· tam
bém para a Antropología Britanica (esta vista como detentora de um paradigma mais 
sólido), os autores reconhecem umaforte influenciada moderna Antropología France
sa. ' ' N osso foco na situ~ao americana, reflete assim um desenvolvimento histórico da 
antropología em tres tradi<;óes nacionais" (:VIII). E acrescentam: " Tais tradi<;óes· 
permanecem sutilmente importantes, porém elas operam crescentemente menos como 
barreiras para comunica<;ao e inter~áo". (:VIII). 
l > É importante sublinhar aqui que pelo menos Marcus e Fischer náo defendem qual
quer tipo de monopoliZa9ao da disciplina pela '•antropología interpretativa'', urna vez 
que ela própria alimenta ·~urna suspeita contra todos estilos totalizadores de conheci
mento, incluindo o seu próprio estilo interpretativo ''. Daí a en fase posta por es ses au
tores nos "experimentos" e no caráter crítico da disciplina. 
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: 
1 Tyler concluí sua contribuiyáo ao volume coletivo (Clifford & Marcus, 1986) coma 

"' seguinte afirmayao: ·· Chamo etnografia um instrumento reflexivo porque nós nao che
gamos a ele nem como a um mapa cognitivo. nem como a un:i g~ia para a a9áo, nem 
mesmo. como passatempo. Chegamos a ele como o início de urna forma diferente de 
jornada" (: 140). 
:~ Esse anticientificismo se encontra originariamente na crítica da nao considerayáo 
pela ciencia das pré-condi90es náo cognitivas que envolvem todo conhecimento que. 
segundo Hubert Dreyfus, Heidegger teria sido o primeiro a denunciar (cf. Dreyfus, 
1985:233). . 
: .i Um bom exemplo desse questionamento nos oferece James Clifford (1983). 
~4 ' ' No diálogo nos estamos realmente interpretando" (Gadamer, 1984:63). lsto quer 
dizer que a interpretayao náo é adicional ao falar, ao dialogar; é intrinseca ao diálogo. 
~s Bakhtin, falando sobre as novelas de Dostoyevski ou Dickens valoriza a polifonía 
nelas presente, dizendo que o novelista ideal é um ventríloquo (cit. in Clifford, 
1983: 137). Na antropología um dos ''experimentos'' mais interessantes éo de Crapan
zano ( 1985), que mereceu esclarecedor artigo-resenha de Mariza Peirano mostrando 
toda a complexidade da proposta do autor e as dificuldades em efetivá-las sem desca
racterizar por completo a disciplina (cf. Peirano, 1986). 
~ A idéia de " heteroglossia", como a utiliza Bakhtin segundo a qual " as linguagens 
náo se excluem, antes se interseccionam em muitas diferentes maneiras" (cit . in Clif
ford , 1983: 142, nota 2) pode ser estendida náo apenas as "culturas" e "subculturas" 
- como sugere Clifford (: 143)- mas igualmente as " linguagens" (paradigmas) "fala
das" nos domínios da matriz disciplinar. 
n Cf. nota 5. Especialmente consultar a mesma conferencia (:200-20 l) sobre o estado 
. de tensáo da matriz disciplinar. 
~~ Nunca será demasiado sublinhar que a disciplina, contaminada pela consciencia 
hermeneutica, ficará sempre em condiyóes de se interditar a toda e qualquer busca de 
concilia9áo entre seus paradigmas (pos to que originariamente inconciliáveis), substitu-. 
indo-a pela reflexao crítica permanentemente voltada pára esse estado de tensao men-· 
cionado na nota anterior; o que significa eliminar a possibilidade de qualquer forma de 

' ecletismo. 
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A DISCIPLINA NA PERIFERIA 

CAPÍTULO 5 

O QUE É ISSO QUE CHAMAMOS DE 
ANTROPOLOGIA BRASILEIRA? 

Gostaria de retomar nesta oportunidade 1 urna velha q~estao -
aliás, proposta por Heidegger a propósito da Filosofía - relativa ao 
SER da Antropologia Social ou Cultural. Digo retomar porque numa 
outra ocasiáo, há cerca de ano e meio, em Abril de 84, pude desenvol
ver esse tema numa conferencia proferida na 14.ª Reuniáo Brasileira 
de Antropologia, realizada em Brasília. N aquela conferencia, intitu
lada "Tempo e Tradi9áo: Interpretando a Antropologia" (cap. 1· 
deste volume), detive-me a examinar diferentes rupturas que se pro
cessaram na origem da disciplina em seus espa~os europeu e norte
am&icano, noma busca de suas diversas modalidades cognitivas ob
servadas em sua própria forma~ao, por certo disciplinada no interior 
de tradi9oes nítidas do pensamento ocidental. E para falar agora so
bre a disciplina no Brasil, é indi~pensável que a tomemos primeiro em 
sua universalidade, i.é, em suas formas primordiais. Por isso, gostaria 
·de voltar um pouco para o que eu dizia em 84: combinei, eritáo, dois 
procedimentos: o primeiro consistiu na elabor~áo de um modelo ma- · 
tricial da disciplina por meio do qual se cruzavarn as tradi9oes intelec
tualista e empirista vice versa comos termos de urna antinomia tem
poral, que exprimisse a rel~ao tempo e suaneg~ao ou nao tempo, de . . - . . . 

Publicado no Anuário Antropológico/85, pp. 227-246. 
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maneira a identificar em cada urna daquelas tradi9óes "escolas" ou 
vertentes da disciplina que estivessem marcadas, urnas pela neutrali
z~áo o_u anula9ao do t~mpo (ou da história, se se quiser), outras pel~ 
considera9áo do tempo ou da dimensao histórica como categoria fun
damental de seu modo de conhecer. Essa antinomia, formada pelas 
categorías sincronia/diacronia (termos que preferí dada a familiari
dade que gozam em nossa disciplina), redundou na constru9áo de 
urna tabela de duas entradas constituída de quatro domínios. 

Em cada um deles procurei identificar seus respectivos paradig-
· mas2: no domínio intelectualista/sincronia identifiquei o paradigma 
"racionalista"' ilustrando-o com o fato ou a evidencia· histórica da 
"Escota Francesa de Sociología" (de onde se originou a vertente ra
cionalista da Antropologia Social, de Mauss a Lévi-Strauss); no do
mínio empirista/sincronía, impós-se o paradigma estrutural-funcio
nal exemplificado pela "Escota Britanica de Antropología Social" 
(com destaque a W.H.R. Rivers e Radcliffe-Brown); no domínio 
empirista/diacronía, evidenciou-se o paradigma culturalista, surgido 
no interior da " Escola Histórico-Cultural Norte-americana", lide
rada por Boas; finalmente, no domínio intelectualista/diacronia, 
identifiquei o paradigma hermeneutico, como um desenvolvimento 
tardío de urna Antropología Interpretativa, observada em algumas 
universidades norte-americanas3

• Elaborado o modelo gra9as ao 
exercício de urna técnica estruturalista, nem por isso a reflexáo per
deu-se nos meandros de um raciocínio formalista ou formalizan te; ao 
contrário , ela passou a incidir na dimensáo histórica de cada domínio, 
interpretando um a um em busca de seus respectivos significados. 

Mas se naquelaocasiao concluíaque o SER eminentemente histó
rico da Antropología nao era senao o conjunto de suas versóes para
digmáticas - ou, em outras palavras, subculturas de urna cultura 
científica global chamada Antropologia, ou ainda - se se preferir a 
metáfora da linguagem - · dialetos do "idioma" antropológico, o 
certo é que fossem eles paradigmas, subculturas ou linguagens, do
tados todos de relativa autonomía (uns em rel~áo a outros), isso náo 
queria dizer que progressivamente (e com intensidade crescente a 
partir de meados des te século) deixassem de sofrer urna tensáo entre 
si, em suas rela9óes mútuas, que um etnólogo contumaz nao resistiría 
descrever como urna forte acultura9ao entre subculturas científi
cas... A mim me parece que tal tensáo, q~ nos dias atuais é a 
caracteristiéa· maior de nossa matriz disciplinar ,já é em si mesma um 
índice eloqüente de sua modemidade. Apreendido, entáo, o SER da 
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Antropología em sua universalidade, a partir da própria forma~áo 
histórica da disciplina, vamos agora - valend'l-nos da mesma estra
tégia - procurar refletir sobre a Antropología em sua particularidade 
nacional tentando responder a pergunta: ''O que é isso que chama
mos de Antropología Brasileira?" Vamos iniciar pela identifica9áo 
das tradi9óes que a disciplina logrou implantar no Brasil no processo 
de sua instala9áo entre nós. 

Na história da Antropología no Brasil é impossível deixarmos de 
nos defrontar com urna evidencia: de que a disciplina - conhecida 
em seus primórdios brasileiros habitualmente por Etnología (leia-se, 
p. ex., o "Tendencias Teóricas da Moderna lnvestig~áo Etnológica 
no Brasil", de Flores tan Fem.andes)4 - sempre primou por definir-se 
em fun9áo de seu objeto, concretamente definido como índios, ne
gros ou brancos, estes últimos vistos enquanto grupos étnicos minori
tários ou segmentos desprivilegiados da sociedade nacional, sejam p. 
ex. os favelados urbanos, sejam ainda pequenos produtores rurais, 
como bem ilustiam os caipiras de Sao Paulo ou os cai9aras do nordes
te. lsso significa que o que. se poderia chamar de modo de conheci
mento - que deveria marcar a natureza do saber antropológico - fi
cou historicamente subordinadó a natureza dos objetos reais (quer 
seja o índio, o negro ou o branco) com todos os equívocos que posi-
9óes <leste teor geram no desenvolvimento da disciplina. E em razáo 
dessa mesma preponderancia do objeto real sobre objetos teorica
mente construídos, surgiram duas tradi9óes no campo da Antropolo
gía Brasileira, ordenando a divisao de trabalho seja na academia, seja 
nas atividades profissionais náo-universitárias. 

A primeira tradi~áo que aparece com mais vigor é a da Etnología 
Indígena, sendo a segunda a da Antropología da Sociedad e Nacional. 
Essas tradi~óes, que todo estudante de Antropología logo descobre 
em seu primeiro ano universitário, podem nos conduzir a modos bási
cos do pensar no interior da disciplina, se nos dispusermos a cotejá
las com determinadas categorías - ou, segundo a expressáo durk
heimiana, '' conceitos eminentes'' do pensar antropológico -, tais 
como nos parecem serosconceitos de Cultura e deEstrutura . Porque 
Cultura e Estrutura? Aqui cabe umajustifica~áo, ainda que prelimi
nar, pois mais adiante a razao da escolha ficará mais clara. Para co
me~armos com o conceito de Cultura, vemos que ele tem urna pre
sen9a constante e quase sistemática a partir do período que costumo 
chamar de '' heróico '' (que corresponde as décadas de 20 e 30) quando 
a profissao de antropólogo e o próprio campo antropológico ainda nao 
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estavam institucionalizados entre nós e, portanto, o trabalho de pes-. 
quisa tinha o sabor de urna atividade verdadeiramente heróica. Curt 
Nimuendaju, para a Etnologia Indígena, e Gilberto Freyre, para a 
Antropologiada Sociedade Nacional, come~aram nesse período suas 
carreiras que se consolidariam nos períodos seguintess. Entretanto, 
quero me valer de seus nomes pela forma exemplar com que desem
penharam seus papéis de ''heróis civilizadores'' - e, como tais, clll
tuados e muitas vezes mitificados no Olimpo da Antropología Brasi
leira. Tanto um quanto outro se utilizaram amplamente do conceito 
de Cultura: Curt Nimuendaju pela importancia que teve, em seu tra
balho, Robert Lowie6

; Gilberto Freyre por seus estudos pós-gradua
dos na Columbia University. Embora náo sejam os únicos, seus no
mes servem para marcar típicamente o período. Outros nomes, im
portantes por suas presen~as, percorrem esse período - como Bal
dus, Roquete Pinto, Arthur Ramos e Heloísa Alberto Torres, no sul; 
Carlos Esteváo de Oliveira e Esteváo Pinto, no norte e nordeste -, 
mas náo deixaram obras como mesmo impacto das de Nimuendaju e 
Gilberto Freyre que nos permita dizer que a partir delas a disciplina 
antropológica entre nós, nas duas t~adi~oes a que me referí, teria se 
firmado de maneira irreversível. Gostaria ainda de acrescentar urna 
palavra a mais sobre o componente "heróico" desse período: devo 
dizer que nao se trata apenas de urna visáo de um etnólogo meio sé
culo depois; trata-se, ao contrário, de urna no~ao, que eu diria "nati
va", produzida talvez pelo clima ~e heroísmo que costumam gerar 
atividades algo insólitas, como na época era a• 'pesquisa de campo'' e 
que táo bem soube refletir a sensibilidade de um Bastos de A vila, 
quando em seu pequeno livro de 1932, ''No Paco val do Carimbé'', re
trata impressionado e num estilo romanceado a pesquisa que ajovem 
Heloísa Alberto Torres havia feíto na ilha de Marajó. Mulher
antropóloga era erttáo por demais inesperado, sobretudo numa época 
predisposta a ver no exotismo de urna profissáo emergente o caráter 
heróico de trabalhos pioneiros. ·. 

J á o conceito de Estrutura come~a a entrar no modo de conhecer 
da disciplina apenas no período seguinte - a partir do final dos anos 
40 e princípios dos 50 - particularmente na obra etnológica de Flo
restan Femandes (1949, 1952), enquanto nessa mesma época autores 
igualmente importantes como Eduardo Galváo (Wagley & Galváo, 
1949) e Darcy Ribeiro ( 1950) se inscreviam na vertente culturalista da 
Etnología. Florestan Femandes ~ Darcy Ribeiro sáo os nomes com 
os quais eu gostaria de marcar es se período que chamo de • 'carismáti-
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co". Sáo figuras centrais que conseguiram reunir em torno de si e de 
seus projetos científicos e academicos inúmerosjovens estudantes de 
antropología. Eu, que tive a sorte de conviver com ambos e deles re
ceber forte influencia, sou testemunha desse período que entendo ser 
de transi~áo para a consolida~áo náo exclusivamente da disciplina no 
país, mas do próprio "campo antropológico" que alcan~aria grande 
desenvolvimento no período seguinte - e que eu gostaria de chamar 
(para náo perder meu vezo weberiano) de• 'burocrático'' . Este último 
período, que chega até o presente, tem seu início na segunda metade 
dos anos 60 e coincide com acri~áo dos cursos de mestrado no País, 
já no estilo do ''Parecer Sucupira'' destinado a reformula~áo da Pós
gradu~áo e elaborado em meados de 19607

• É o período em quesero
tiniza o carisma daquelas lideran~as e de outras similares, e em seu 
lugar surgem novas formas de divisáo do trabalho na disciplina, im
buídas de urna preocup~áo de estabelecer organiza~óes (os Progra
mas de Pós-gradu~áo) que '' racionalizassem'' os pro jetos de forma
~áo avan~ada em Antropología e onde a pesquisa passasse a ser ~on
di~áo imprescindível ao adestramento de qualquer antropólogo. E um 
período em que também as cátedras sáo praticamente dissolvidas -
como conseqüencia da Reforma Universitária - contribuindo para 

· refor~ar os departamentos (portanto, coletividades) e diminuir o im
pacto das personalidades carismáticas. Bem, como náo estou fa
zendo urna História da Antropologia, mas apenas tentando urna pe
riodiza~áo para melhor nos entendermos sobre o passado remoto, o 
recente e mesmo sobre o nosso presente - tudo isso para indicarmos 
a maior juventude do conceito de Estrutura entre nós e as profundas 
raízes que o conceito de Cultura lan~ou na História da disciplina-, 
gostaria apenas de acrescentar que se o conceito de Cultura esteve 

. sempre inserido numa visáo germanica (através de um Thumwald, de 
quem Baldus fora aluno) ou norte-americana (pela via de um Boas) e, 
nesse sentido, solidário de um certo culturalismo-funcionalista, o 
conceito de Estrutura, que durante os seus primeiros tempos entre 
nós esteve preso pelas máos de Florestan Fernandes ao Estrutural
funcionalismo, veio a perder esse caráter somente no período atual, 
especial.mente a partir dos anos 70. 

Creio que valeria a pena - a esta altura - acrescentar um pe
queno episódio, quase um depoimento meu (que espero náo persona
lize demasiadamente essas consider~óes), sobre as dificuldades que 
a no~áo de Estrutura vinha tendo há cerca de 25 anos atrás de entrar 
no campo dadisciplina(sobretudo aquele dominado pelos Etnólogos) 
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como um conceito próprio da AntropolQgia: quando o nosso saudoso 
Herbert Baldus foi procurado em fins dos anos 50 por Alfred Me
traux, entáo na UNESCO, para indicar alguém - brasileiro ou es
trangeiro - que pudesse realizar urna pesquisa sobre a estrutura so
cial dos Xetá (entáo recentemente descobertos), ele indicou-mejusti
ficando ser eu um '' étno-sociólogo'' que poderia dar con ta do recado! 
Na cópia da carta, que teve a gentileza de me mandar, baseava-se no 
fato de ter eu - segundo ele - form~áo sociológica ... (foi um con
vite que, aliás, afinal náo pude aceitar, interessado que estava entao 
em iniciar o estudo dos Tükúna). Outro fato interessante, sintomático 
da presen~a da sociología sempre que estivessem em causa processos 
societários, ocorreu durante. o XXX Congresso Internacional dos 
Americanistas, organizado em 1954 pelo próprio Baldus em Sáo Pau
lo: foi o simpósio que coube a Florestan Femandes presidir e que se 
chamou '' Simpósio Etno-sociológico sobre Popul~óes Humanas no 
Brasil'' (o grifo é meu); foi totalmente destinado a apresent~áo de 
comunica~óes sobre a Antropologia da Sociedade Nacional. Lem
bro-me, ainda, das prov~óes de Eduardo Galváo quando me cha
mava de "sociólogo estrutural" ... duplamente estigmatizado: como 
sociólogo e como estruturalista! Mas se formos além da anedota, po
demos ver que o- conceito de estrutúra era facilmente associado a dis
ciplina Sociología - e quem dele se valia tinha grandes problemas de 
identidade profissional ... Mas se naquela época Cultura e Estrutura 
náo se articulavam, constituindo entre nós um par de categorías cla
ramente antinómico, já a partir do período seguinte, quando se roti
niza e st consolida a disciplina - segundo a minha leitura - come~a a 
se diluir aquele caráter antinómico e a ter lugar urna certa articul~áo 
entre ambas categorias, comQ veremos mais adiante. . . _ 

Tal como fizemos com rela~ao a Antropología em 'sua universali
dade, quando tomamos os seus primeiros momentos de constitui~áo 
de seus paradigmas, agora tentaremos igual exercício com rela~áo a 
Antropologia no Brasil, procurando apreende-la nos seus primeiros 
momentos de sua instala~áo e de profissionaliz~áo no País: estaráo 
em causa os períodos '' heróico'' e ''carismático'' como base sobre a 
qual tentarei construir urna nova matriz (fig. 1). Imaginemos um qua
dro constituído por coordenadas cartesianas onde numa delas dispo
. rnos as duas trad~óes de que ternos tratado--a Etnologia Indígena e a 
Antropologia da Sociedade Nacional, que passarei a indicar respec
tivamente como la. e Ila. tradi~óes; noutra coordenada estaráo jus
tapostos os conceitos de Cultura e de Estrutura. O cruzamepto das 
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tradi~óes e dos conceitos gera um campo dividido em quatro espa~os 
ou dominios. Sao eles: o resultante do cruzamento da l.ª tradi~áo 
como conceito de Cultura forma o dor:nínio ocupado por urna Etnolo
gía Indígena Culturalista e de orienta~áo bastante funcionalista, 
como exemplificam os trabalhos8 de Curt Nimuendaju (1939, 1942, 
1946, 1952), H. Baldus (1937, 1970), E. Schaden (1945, 1954, 1964), o 
Wagley de seus estudos dos Tenetehara (já mencionado) e Tapirapé 
(1977), E. Galváo com suas pesquisas no Rio Negro (1959) e Xingu 
(1953) e Darcy Ribeiro (1950, 1951e1957);já o domínio resultante do 
cruzamento da Ila. tradi~áo como mesmo conceito de Cultura é ocu
pado por urna antropologia quase análoga, diferenciada m~s p~lo ob
jeto de 'ínvestiga~áo - a sociedade nacional - do que pelo típo de 
abordagem - como sao exemplos os trabalhos de Gilberto Freyre 
(1933, 1936, 1937, 1959), Emilio Willems (1946, 1948a), Thales de 
Azevedo (1955), René Ribeiro (1952, 1956), Édison Carneiro (1964), 
Diégues Júnior (1960), o mesmo Wagley de" Amazon Town" (1953) 
e o mesmo Galváo de "Santos e Visagens" (1955), entre outros; o 
culturalismo é a marca dessas duas tradi~óes~ J á o cruzamento das 
tradi~óes com o conceito de Estrutura cria dois outros domínios: o 
que nasce de seu cruzamento com a primeira (i.é, da Etnologia Indíge
na) abriga urna Antropologia Funcional-Estrutural de que é exemplo 
claro a obra etnológica de Florestan Femandes (a que já me referi) e, 
de urna certa maneira - pois me situo na transi~áo entre o segundo e 
o terceiro período - meus livros sobre os Terena (1960, 1968)

9
, tanto 

quanto o "Akwe Xavante Society" (1967) de David Maybury-Le
wis, meu colega de gera~áo e companheiro nessa transi~áo I(). o úl
timo domínio de nosso quadro imaginário cruza a Ila. tradi~áo (a da 
Antropologia da Sociedade Nacional) como mesmo conceito de Es
trutura passando a conter urna Antropologia marcada por sua forte 
associa~áo com a Socio logia a que se submete a própria no~áo de Es
trutura, significando esta última muitas vezes náo mais do que a no
~áo de Sociedade: é a moda dos "estudos de comunidade" comas 
monografias de Donald Pierson (1951) e sua equipe, além de E. Wil
lems (1948b) e Willems & Gioconda Mussolini (1952), Antonio Can
dido (1964), Oracy Nogueira (1962) e tantos outros (sem nos .esque
cermos, porém, das críticas que, no fi.m do período, já se faziam ao 
genero ''estudo de comunidade'', como as de Otávio Ianni (1961) e de 
alguns outros sociólogos de sua gera~áo (isto é, da nossa), graduada 
nos anos 50. Por tudo isso, é um domínio ocupado quase indiferen
ciadamente pela Antropología e pela Sociologia' 

1
• 
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A relativa rigidez do quadro vai se alterar substancialmente no 
terceiro periodo, cujo início pode ser indicado como sendo em me
ados dos anos 60 e robustecido nos anos 70, como já aludi. Diria que 
urna nova gera~áo de antropólogos come~a a surgir oeste periodo 
tendo como "carro chefe" a puxar a composi~áo da antropología os 
programas de pós-gradua~áo. Quer como professores ou como alu
nos muitos de nós participamos desse, a meu ver, fecundo momento 
de ex?a?sáo de nossa disciplina. Como disse, a rigidez do quadro é 
substituida por urna certa fluidez nos limites dos diferentes domínios 
- ao mesmo tempo que se pode perceber urna certa lógica em sua di
namica. ·O caráter antagónico da rela~áo Cultura/Estrutura é substi
tuí~o por urna rela~áo mais solidária entre os conceitos; ~orno que re
fletindo o amadurecimento da disciplina no País pelo exercício in
tenso da pesquisa entre nós, pela maior vigencia da reflexáo teórica e 
pela abso~~~o crític~ de urna multiplicidade de influencias provenien
tes dos ma1ores centros de antropología da Europa e dos Estados 
Unidos, onde os limites entre os domínios da matriz disciplinar origi
nal já tendiam a um.a irreversível permeabilidade e prenunciavam 
urna crescente tensáo entre os paradigmas, aliás altamente frutífera 
para a m?~emiza~áo da disciplina naqueles mesmos centros em que 
ela se ong1nou. Essa tensáo haveria de ser sentida no Brasil, sobre
tudo em nossos núcleos de pós-gradua~áo mais consolidados (como 
os de Brasí~a, Rio de Janeiro, Campinas e Sáo Paulo) que contribuem 
c?m um d~,cisivo impulso na disciplfna. cujo presente está agora 
d1ante de nos. E sobre esse presente tenho apenas um comentário a 
mais a fazer, ainda que ele merecesse um exame mais acurado tra
zendo a nossa considera~áo autores das gera~óes mais novas que a 
minha; tarefa que exigirla pelo menos urna segunda conferencia. 

Por essa razáo, permito-me unicamente mencionar - em lugar de 
autores - urnas tantas linhas de pesquisa que possam revelar de ma
neira sintética os caminhos que a disciplina vem tomando no Brasil, a 
par de recomendar alguns estudos de caráter bibliográfico que in
c!uam em seu ambito o que se produziu a partir dos anos 60, no pe
nodo que chamei de "burocrático". Tomando ainda em conta as 
duas tradi~óes aqui examinadas, diria que, com referencia a Etriologiá 
In~~gena, a~ ~~guintes linhas de pesquisa se destacam: Organiza~áo 
Social, Rehg1ao e Cosmologia, Rela~óes Interétnicas e Etnicidade 
Indigenismo, notando-se ainda um crescente interesse pela Etno-his~ 
tória e urna tentativa de implanta~áo de urna linha de pesquisa na área 
da Ecologia Cultural, particularmente por Daniel Gross e seus estu-
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dantes. Os levantamentos bibliográficos de Seeger & Viveiros de 
Castro (1977) e de Melatti (1982) constituem consulta imprescindível, 
especialmente quando complementados pelos volumes II e 111 da Bi
bliografia Critica de Etnología Brasileira (Baldus, 1968, Hartmann, 
1984). Quanto a Antropología da Sociedade Nacional, vale destacar 
como principais linhas de pesquisa as que focalizam a Sociedade 
Agrária e Campesinato, a Antropologia Urbana, as Minorias Sociais 
e Étnicas, a Família, os Movimentos Sociais, as Religióes Populares 
e a Cultura Nacional. Um ensaio de Klaas Woortmann (1972) e outro 
de Otávio Velho (1980), mais um estudo bibliográfico de Roque La
raia, infelizmente ainda inédito (Laraia, no prelo) sáo valiosos, aos 
quais pode se sornar um excelente conjunto de pequenos levantamen
tos bibliográficos publicados pelo Boletim Informativo e Bibliográ
fico de Ciencias Sociais (BIB), onde a produ~áo antropológica e so
ciológica é contemplada com interessantes e competentes avalia~óes 
(Zaluar Guimaráes, 1979; Laraia, 1979; Fukui, 1980; Magnani, 1981; 
Gnaccarini & Moura, 1983; e Melatti, 1984). A nos atermos no hori
zonte de minha leitura, cabe assinalar que em ambas as tradi~óes, 
cortadas transversalmente suas diferentes linhas de pesquisa, nota-se 
urna tendencia de se enfatizar as formas de abordagem que privile
giam o sistema de representa~óes como que superando em intensi
dade o interesse que recaí sobre o sistema de rela~óes sociais (ainda 
que náo se possa dizer que esse último seja ignorado). Parece-me que 
essa tendencia está a exprimir um avan~o da antropología em dire~áo 
a novas orienta~óes que se inscrevem no espa~o semantico, diversifi
cado, dos conceitos de Cultura e Estrutura, que passarei a examinar. 

A leitura que fa~o deste periodo mais recente me conduz a identi
ficar mudan~as significativas nos conceitos de Cultura e de Estrutura 
náo táo claras aquí no Brasil, mas mais evidentes no campo interna
cional. Se sempre houve urna certa polissemia em ambos conceitos, 
sempre houve, por outro lado, urna aceit~áo tácita de que ambos, 
afinal de contas, se excluíam mutuamente, voltados cada um deles, 
entretanto, para a apreensáo holística ou totalizadora do real -fosse 
esse real sociedade ou cultura. Porém, o que me parece importante 
mencionaré um cada vez mais visí vel duplo-sentido desses conceitos 
na práxis atual da disciplina, na vida da Antropología moderna -
com efeitos que suponho já se encontrar em nosso meio. Comecemos 
pelo conceito de Estrutura que encerra um duplo sentido bastante co
nhecido: o da estrutura reificada no paradigma estrutural-funcional (e 
que na Figura 2 indico com o adjetivo ingles structural) e o da estru-
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.tura concebida no ambito do paradigma racionalista frances em sua 
~ertente lévi-straussiana (que me valho igualmente de um adjetivo na
tivo structurale ) como um conjunto de princípios organizadores logi
~a~~nte ~iculados e acessí veis a inteligencia do pesquisador gra~as 
a utihza~~o de modelos. Os dois sentidos, contudo, tem em comum o 
seu ~om~r~metimento com a idéia (e o valor) da objetivid_ade. Quanto 
ao ~once1to de Cultura dois sentidos igualmente parecem se impor e 
se l~g~m, cada um de!es, a urna origem comum: aquela que tem lugar 
no 1d1oma alemáo. E pena que nesta oportunidade náo possamos 
aprofundar a ontogenese da no~ao de cultura. Venho trabalhando ul
timamente nisso, mas por ora me limitarei a dizer qu~ já em Franz Boas 
enc~ntramos essa polissemia do conceito: o sentido que se iriscre·v·e na· 
no~ao de Kultur - fiel a tradi~áo das ciencias geográficas germanicas 
e transposta para a Antropologia Cultural que Boas fundaria nos Es
tados ~nidos quando de sua Iiligra~áo para aquele País; e o sentido 
que se 1nscreve na no~áo deBildung -que o próprio Boas usa em seu 

.di~io de cam_po quando de sua pesquisa de 1883-1884 entre os Es
quimós. Enquanto Kultur remete para os fatos observáveis em sua 
e~terio~dade .Pe.Jo pesquisador, Bildung implica a considera~áo da 
d1mensao subjetiva, a da constru~áo do espírito, de sua educa~áo (tal 
como urna_ ~~idéia gre~a), expressada poeticamente por Boas napa
lavra alema Herzensbddung" ou ' 'cultivo do co~áo" (Doug)as Co
le, " The value of a person lies in his Herzensbildung", (1983). Esse 
se~?nd~ sentido de Cultura está indicado pela palavra Bildung, e cuja 
utibza~ao na Antropologia que fazemos no Brasil GilbertÓ Freyre 
chegou de um modo aproximado a antecipar já em Casa Grande & 
Senzala; num interessante depoimento (G. Freyre, 1968), conta-nos 
sobre o caminho que pretendeu trilhar em sua Antropología. Em 1960 
o termo é exaustivamente explorado por Gadamer em seu •' Verdade 
e Método'' - um massudo ensaio de Filosofia hermeneutica que vem 
tendo grande influencia nas antropologías interpretativas que ora se 
desenvolvem e as quais me referi na conferencia de 84. 

Mas correndo o risco de exercitar o profetismo, ainda que limi
tado ,,ex~lusiv~ente ~o reino das hipóteses, gostaria de dizer que a 
tendencia ma1s prom1ssora que pressinto na Antropología Social e 
Cultural que se está fazendo no Brasil é aquela que se volta para as 
r~pres~ntar;oes, termo aliás que considero mais adequado do que 
simbolismo, que vem sendo utilizado freqüentemente em nossas uni
versidades. Sem estar atribuindo status ontológico a representa~áo, a 
razáo dessa preferencia é simples e que creio náo ser devida exclusi-
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vamente a poderosa influencia do paradigma racionalista: se conside
rarmos que as abordagens que tem por base o ponto de vista estrutu
ralista (i.é, no segundo sentido do conceito de Estrutura, aquele que 
se vincula ao estruturalismo frances) objetivam explicar os códigos, 
as sintaxes, ou os sistemas de signos, elas cumprem o que se poderia 
chamar de programa de urna antropología semiológica, certamente 
nao-simbólica, pois voltada aos signos, nao aos símbolos12

• Estes sao 
interpretados -· a partir de urna constata~áo básica e preliminar a 
qualquer inve :;tiga~áo do simbólico segundo a qual todo símbolo para 
sé-lo tem que possuir pelo menos um duplo sentido (o '' double sens'' 
de que fala Ricoeur), quando náo um múltiplo sentido. Menos do que 
explicados, sáo portanto interpretados . A esta alturajá estaríamos fa
lando de urna antropologia hermeneutica, cujo programa se funda 
numa recupera~áo do conceito de cultura, adotando-se o seu segundo 
sentido, aquele que se inscreve na no~áo de Bildung: as representa
~óes aqui sáo vistas como sistemas simbólicos, cabendo ao pesquisa
dor compreende-los na interioridade de campos semanticos identifi
cáveis nas dimensóes náo de urna exclusiva subjetividade, mas de 
urna intersubjetividade. Vejo, assim, como muito promissoras as 
pesquisas que incidem sobre as representa~óes, sejam aquelas em 
que prevalece o conceito de Estrutura, sejam aquelas em que o con
ceito de Bildung venha a marcar a investiga~áo. Sáo verdadeiras ca
tegorías do entendimento antropológico que haveráo. de continuar a 
orientar os estudos modernos sobre as representa~óes náo só no exte
rior, mas também no Brasil. Creio também que essas categorias seráo 
tanto mais fecundas ao pensar antropológico quanto mais estiverem 
justapostas, e algumas vezes articuladas, exercitando outro tipo de 
tensáo que, a se julgar por opinióes de autores como o i:nesmo Ri
couer ( 1969), será extremamente promissora ao desenvolvimento dos 
estudos sobre representa~áo. Vale a pena acentuar, em suma, que es
sas categorias ganham seu mais pleno sentido quando relacionadas 
com seus respectivos paradigmas - como as figuras 3 e 4 indicam. 

Para concluir devemos retomar a questáo inicial sobre o SER da 
Antropología que fazemos no Brasil, lembrando as palavras de Hei
degger quando se propunha a responder a pergunta: ' •O que é isto - a 
Filosofia?'' Dizia o filósofo que para responder a pergunta nos. colo
camos "um ponto acima da Filosofia", i.é, falamos sobre a Filosofia. 
Ou", em outras palavras, nos colocamos fora dela. Ora, se quisermos 
penetrar no SER da Filosofia deveremos nos situar dentro dela, asa-
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ber: filosofar. Qual o significado desta referencia para nós antropólo-
,. gos? Se minha leitura fizer algum sentido para nós, julgo que, se qui

sermos nos perguntar pela antropologia, mais do que falar sobre ela, 
deveremos pensar antropologicamente, i.é, fazer a antropología da 
Antropología. O que se tentou fazer aquí foi pelo menos dar um passo 
- aindaque modesto e exploratório - nessa dire~áo, esperando que 
pesquisas efetivamente antropológicas como as realizadas por Ma
riza Peirano e Mariza Correa proliferem. 13 

Em suma: após estruturarmos o espaco de nossa disciplina que 
nos parecia - a primeira vista - bastante caótico, valendo-nos da 
identifica~áo de suas duas maiores. tradicóes brasileiras (a Etnología 
Indígena e a Antropología da Sociedade Nacional), buscamos encon
trar - pela viada interpretacáo histórica - aquelas categorias que ti
vessem sido instrumentalizadas no interior dessas mesmas tradicóes. 
Encontradas as categorías Cultura e Estrutura, passou a ser total
mente irrelevante se elas tivessem sido congruentem,ente operaciona
lizadas ou se constituíssem no impensado da disciplina, urna vez que 
suas presencas puderam ser constatadas em importantes momentos 
do discurso de cada tradicáo. Es ses moment,os foram ressaltados em 
nossa tentativa de periodiza~áo da disciplina, quando praticamente 
·nos colocamos como pesquisador e informante ou testemunha com 
relacáo aos períodos "carismático" e .. b~rocrático". Assumimos, 
assim, a posicáo - certamente.náo imparcial - de observador parti
cipante. Náo obstante, o que procuramos apresentar aquí náo pre-· 
tendeu ser senáo urna versáo da Antropología no Brasil, mas que gos
taríamos náo fosse apenas a versáo de um etnólogo nativo da regiáo 
sul, porém que pudesse ser partilhada em seus aspectos fundamentais 
pelos colegas que me ouvem. Urna versáo que entendo náo possa-e 
nem deva - ser a única, pois fruto de um processo muito pessoal de 
compreensáo, mas que, a despeito disso, seja ela capaz de satisfazer a 
necessidade que ternos de interpretar aquilo que, afinal de contas, é o 
horizonte dentro do qual nos movemos enquanto profissionais da dis
ciplina. E nesse sentido. - como diría Geertz - ''somos todos nati
vos", e, como tais, membros de urna comunidade profissional com 
suas organizacóes, suas representacóes e com urna história. E é na 
investiga~áo dessas organiza~óes, de suas representacóes e de sua 
história, com o propósito de lograrmos maior número de versóes de 
certo modo. encadeáveis num quadro comparativo - quem sabe 
numa matriz - que penso podermos encontrar respostas sobre a 
nossa disciplina e , talv~z , sobre nós mesmos. 

120 

~J 

Fases históricas da Disciplina (anos 20-50) 

~ Antropología da 
Etnología Indígena Sociedade Nacional e g 

Período "Heróico": Período "Heróico ": 
Nimuendaju Gilberto Freyi:e 

Cultura Período " Carismático": Período '' Carismático'': 
Darcy Ribeiro Charles W agley 

(Cultural funcionalismo) ( Culturalismo histórico) 

Período ''Carismático'': Período ''Carismático'': 
Estrutura Florestan Femandes D. Pierson 

(Estrutural (Sociologismo 
funcionalismo) . funcionalista) 

Fig. 1 

Polissemia dos conceitos . . 

-

~ Sistemas de Rela~óes Sistemas de 
Sociais e Institucionais Representa~io 

. 
e 

Cultura "Kultur" 1 "Bildung" 
. 

; 

. 
Estrutura '' Structural'' '' Structurale'' 

Fig.2 
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Matriz Disciplinar 

Tradi~o 

Tempo Intelectualista Empirista 

Sincronia Paradigma racionalista Paradigma empirista 

(2) 

Diacronia 

Cultura 

Estrutura 

(1) 

Paradigma hermeneutico Paradigma Culturalista 

(4) 

Fig. 3 

Polissemia dos Conceitos 

Sistemas de Rela~óes 
Sociais e Institucionais 

"Kultur" 

(3) 

"Structural" 

(2) 

Fig. 4 

(3) 

Sistemas de 
Representa~áo 

"Bildung" 

(4) 

'' Structurale'' 

(1) 

OBSERV A(;ÁO: os· números entre parenteses, internos a cada 
domínio da fig. 3, correspondem um a um aos da fig. 4, indicando a 
rel~ao· entre paradigmas e categorías. 

122 

NOTAS 

1 
Conferencia realizada na Funda~ao Joaquim Nabuco-FUN DAJ de Recife, Per

nambuco , em 12 de Novembro de 1985, por ocasiao da ·· 1. ª Reuniao Regional de An
tropólogos do Nordeste". 
' Ao contrário de Thomas Kuhn (1962) fa~o distin~ao entre paradigma e matriz disci
plinar. Utilizo este último termo para expressar a articula9ao tensa entre um conjunto 
de paradigmas coexistentes no tempo, mantendo-se todos ativos e relativamente efi
cientes. Enquanto nas ciencias naturais -como mostra Kuhn - os paradigmas ocor
rem em sucessao, em conseqüencia de "revolu9oes científicas", entendo que nas 
ciencias sociais, particularmente na Antropologia, eles admitem a simultaneidade, 
como procurei mostrar noutro lugar (cf. R. Cardoso de Oliveira, 1985, capítulo 1 deste 
livro ) . 
.i Na conferencia aludida (cf. capítulo 1), o tempo é examinado relativamente a cada 
um dos paradigmas constantes da matriz disciplinar. Tanto no paradigma racionalista 
quanto no es1rutural-f11ncional ele é anulado, ou porque está forado horizonte dos ra
cionalistas franceses, ou porque é considerado (por temor a história especulativa) urna 
amea9a a um conhecimento alcan9ado pela pesquisa de campo, como assim acredita
vam os empiristas britanicos (tomo aqui típicamente os seguidores de Radcliffe
Brown). O tempo (a história) é recuperado pelo paradigma c11/turalista, ainda que cap
tado em sua exterioridade urna vez que se procura nele a objetividade dos fatos sócio
culturais, valor máximo da tradi9ao empirista. A temporalidade do antropólogo obser
vador nao é posta em causa, neutralizada por urna simples questao de método. É no pa
radigma hermenéutico que o tempo (a história) passa a ser interiorizado; é quando o 
conceito de " Horizontverschmelzung': ou fusao de horizontes passa a constituir o 
cerne do " encontro etnográfico" e condi~ao do conhecimento antropológico. 
4 

Esse ensaio de Florestan Fernandes é quase exaustivo ao compulsar autores e suas 
obras (livros, artigos, comunica9oes etc) desde os trabalhos mais clássicos da Etnolo
gía Brasileira até os editados em meados dos anos 50, época em que ele foi publicado na 
RevistaAnhembi (F. Fernandes, 1956-57). Nesse levantamento de fontes, o Autor va
leu-se de um conceito bastante amplo de Etnología, como equivalente a Antropología 
Social e Cultural e a um certo tipo de sociología corrente naquel~s anos ("Estudos de 
Comunidades"), como também ao Folclore. Esse ensaio teve urna versao em ingles, 
intitulada ''Current Theoretical Trends of Ethnological Research in Brazil'' (F. Fer
nandes, 1959). 
5 

Poder-se-á questionar o motivo da omissao de nomes como os de Lévi-Strauss e 
Radcliffe-Brown, sabendo-se que ambos ensinaram no Brasil respectivamente nos 
anos 30 e 40. Ocorre que o critério que adotei cingiu-se a considerar nao só o impacto 
das obras dos autores mas sobretuto a presen9a deles enquanto atores no processo de 
desenvolvimento da disciplina no País . Embora a:inda nao tenhamos urna boa avalia9ao 
da influencia da presen~a de ambos no campo academico paulista daquelas décadas, o 
certo é que a absor9ao de suas idéias se daria nas gera90es seguin~s pela leitura de seus 
livros. Nesse caso destaca-se a influencia de Lévi-Strauss a partir dos anos 60, en
quanto a de Rad~liffe-Brown - sal_vo engano - . restringiu-se aos anos 40 e 50. 
6 A colabora~áo entre C. Nimuendaju e R. Lowie foi ímpar na história da Antropolo
gia, conforme este último relata em sua autobiografia intelectual (R. Lowie, 1959). No 
capítulo "Field work in absentia" o teor dessa colabora9ao fica bastante evidente e é 
um importante documento para se entender a obra etnológica madura de Nimuendaju. 
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7 Por .. Parecer Sucupira" ficou conhecido o documento básico do Conselho Federal 
de Educac;ao, elaborado pelo Conselheiro Newton Sucupira, por meio do qual se insti
tuíam novas regras para a pós-graduac;áo, notadamente no que diz respeito aos cursos 
de Mestrado e de Doutorado. 
M Os livros citados visam exclusivamente ilustrar as posi~óes que os diferentes auto
res/atores tiveram no período e que concorreram para o estabelecimento das duas tra
dic;óes da Antropología brasileira. 
~ Gostaria de acrescentar que entre O Processo de Assímilaf áO dos Terena (1960) e 
Urbanizafáo e Tribalísmo ( 1968) - - este último originalmente Tese de Doutorado -, 
escrevi O Índío e o Mundo dos Broncos (1964) numa tentativa de ultrapassaros limites 
do paradigma estrutural- funcional e de modo a viabilizar um estudo comparativo das 
relac;oes entre índios e brancos. Esse projeto, que realizei no Museu Nacional e que 
contou como patrocínio do Centro Latino Americano de Ciencias So.ciais (órgáo da 
UNESCO), chamou-se "Estudo das Áreas de Fricc;ao Interétnica no Brasil" (1962-
65); além de meu livro de 1964, resultaram do projeto os de Laraia & Da Matta (1967) 
e Melatti (1967). 
10 David Maybury-Lewis colaboraría comigo e com Luiz de Castro Paria na criac;áo 
do Programa de Pós-GraduafáO em Antropología Social (PPGAS) do Museu Nacio
nal (com o patrocínio da Ford Foundation) em 1968 e conceberia o "Harvard Cen
tral-Brasil Research Project" (1962-67). Realizado em cooperac;áo como Museu Na
cíonal , contou como finariciamento do National Institute of Mental Health. O estudo 
comparativ~ proposto pelo projeto seria finalmente publicado em Dialectical Socie
ties: The Ge and Bororo of Central Brazil (D. Maybury-Lewis [Ed.] 1979). 
11 Como um domínio de clara intersecc;áo entre a Antropología e a Sociología está ali
nha de trabalho de orientac;áo francesa que Roger Bastide consolidou na Universidade 
de S . Paulo e que teve continuidade com Maria Isaura Pereira de Queiroz. Tendo 
criado o Centro de Estudos Rurais e Urbanos (1966) e seus Cadernos (1968), M.1. Pe
reira de Queiroz tem desempenhado importante papel na articulac;áo das duas discipli
nas através da organizac;áo de simpósios e seminários interdisciplinares e a divulgac;áo 
de seus resultados em seus Cadernos. 
1 ~ Há de se distinguir essa orientac;áo daquelaque está implícita naSemiotic Anthropo
logy de Milton Singer (1984). Inspirada em Pierce, pretende ser urna sorte de síntese 

·entre a tradic;áo francesa e a anglo-saxónica dos estudos simbólicos, ·i. é, entre urna aná
lise sintática e urna pragmática. 
1.i Sao pesquisas que resultaram em Teses de Doutorado e ainda permanecem inédi
tas , o que é urna pena. Mariza Gomes e Souza Peirano (1981), docente do Departa
mento de Ciencias Sociais da Universidade de Brasília, buscou fazer a ' 'antropología 
da antropología brasileira'' através do estudo de seis autores que tinham em comum 
urna preocup~áo com a construc;áo da Nac;áo quaisquer que fossem os objetos reais 
sobre os quais se debruc;aram. Mariza Correa (1982) procurou estudar genealogica
mente a formac;ao de urna significativa linha da Antropología da Sociedade Nacional 
dedicada ao estudo do Negro e das culturas afro-brasileiras; realizou urna pormenori
zada in vestig~áo da chamada ''Escota de Ni na Rodrigues'' surgida na Bahía. No am
bito destaconferencia, Nina Rodrigues (18-1906) é um autor que situamos na pré-histó
ria da .disciplina, mas sua ''Escota" foi lembrada coma menc;áo de Arthur Ramos, um 
dos autores atores do ~ríodo "heróico" da Antrop<>lo8ia da Sociedade Nacional. 
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CAPÍTUL0 .6 

A ORGANIZA<;ÁO DOS ANTROPÓLOGOS 
BRASILEIROS: A ABA 

Nesta oportunidade de encerramento do bienio de mandato da 
atual Diretoria e de abertura da XV.ª Reuniao Brasileira de Antropo
logía, gostaria de tecer algumas considera~oes sobre a ABA e suas 
reunioes com o intuito de estimular a memória de seus associados 
mais antigos e de introduzir os mais no vos na história de nossa Asso
cia~ao. Em outras palavras, o que pretendo é-· em louvorda ABA
uma tomada de '"consciencia coletiva" sobre nós mesmos. No ano 
passado a ABA fez 30 anos de existencia, precisamente entre a XI V.ª 
Reuniáo - que realizou-se em Brasília - e esta que aquí estamos rea
lizando. Trinta anos é um bom tempo para urna visáo em perspecti
va: o Brasil mudou e a ABA naturalmente também mudou. E se trinta 
anos é um tempo quase canónico para se chegar aquilo que poderla 
ser urna aposentadoria bem merecida, para a ABA, ao contrário, foi 
um tempo de renova~áo e de rejuvenescimento. O que ocorreu nessas 
tres décadas? Vou me permitir tra~ar - contando coma generosa 
aten~ao dos presentes - um breve perfil de nossa Associa~ao dentro 
de urna perspectiva mais próxima do testemunho do que de urna efe
tiva historiografía. Mesmo porque a Antropología, como a entendo, 

Desejo agradecer a Andréa Milesi, estudante da Pós- Gradua~ao em Antropología 
Social da UNI CAMP. cujo trabalho " 1955-1985 - trinta anos da Associa9ao Brasi-
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nos ensina que ao falarmos do Outro·, seja de urna institui~áo, de urna 
pessoa ou de um grupo, nós nos projetamos, no~ objetivam~s ~ ne~es 
exprimindo nossa própria subjetividade , ·inclusive nossas 1d1oss1n
crasias, pelas quais pedimos aos col~gas desde já que nos ~elevei:n. * 

I 

No come~o dos anos 50-em novembro de 1953 - realiza va-se a 
. I.ª Reuniáo Brasileira de Ántropologia. Que eu saiba, sua importan
cia náo foi até boje devidamente avaliada: organizada por urna comis
sáo de antropólogos do Rio de Janeiro, em cuja testa figurava D. He
loísa Alberto Torres e em cuja presidencia de honra lia-se o nome de 
Roquete Pinto, a Reuniáo teve lugar no Museu Nacional, e a ela 
compareceram cerca de duas dezenas de antropólogos, uns poucos 
lingüistas e um ou outro sociólogo. Lendo as comunica~óe.s de entáo 
- diria melhor, relendo-as - pois tive a oportu~idade de le-las pela 
· primeira vez no ano seguinte, quando de meu ingresso no Museu do 
Índio - recém-licenciado em Filosofia pela Universidade de Sáo 
Paulo - , posso avaliar agora o que ela significou para aqueles colegas 
e quanto, senáo a disciplina, pelo menos o campo antropológico mu
dou de lá para cá. Através da· Reuniáo, seus organizadores buscavam 
levantar o " estado da arte-'.' ·das disciplinas antropológicas (entáo 
identificadas como Etnologici ou Antropología Cultural, Arqueolo-. . ~ . 

gia, Antropología Física e'-Lingüística) e , também, procuravam esta-
belecer elos mais sólidos e operativos entre os membros da pequena 
comunidade, até entáo ainda náo organizada em associa~áo. Para al
can~ar tal objetivo, decidiu-se na Reuniáo que se deveria criar urna 
associa~áo, que entretanto somente viabilizou-se. na segunda Reu
niáo, dois anos depois . Para os colegas terem urna idéia da dimensáo 
da comunidade antropológica daquele período, podemos considerar 
que a sua quase totalidade este ve presente a l.ª Reuniáo e , em sua 
grande maioria, apresentou C<:?munica~óes. É assim que, sobre 
•• Áreas Regionais '', falaram Thales de Azevedo e Fernando Alten
felder da Silva; sobre " Problemas d~ Ensino", Egon Schaden e Ma
rina Vasconcellos; sobre " Estudos do Í!tdio" , Herbert Baldus, 

leira de Antropologia" , ajudou a estimular minh~ próp'ria memória relativamente as 
composi~óes das diretorias da ABA qué .se sucéderam no período. 
Origina lmente intitulado ' ' Elogio da ABA' ', foi elaborado como discurso presidencial 
a 15. ª Reuniao· Brasileira de Antropologia em sua solenidade de abertura, em 23/3/86 
em Curitiba, Paraná. 
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Eduardo Galváo e Darcy Ribeiro; sobre "Estudos do Negro" , Édi
son Cameiro, José Bonifácio Rodrigues e Roger Bastide; sobre 
" Pesquisa e Exercício Técnico-Profissional" , Heloísa Alberto Tor
res Mario Wagner Vieira da _Cu~haeJosé Loureiro Fe!D~des; Luiz 
de Castro Faria falou sobre " Arqueología"; Bastos d' Avila e Maria 
J úlia Pourchet sobre •• Antropología Física'' ; Serafim da Silva Neto e 
Mattoso Camara sobre "Lingüística"; René Ribeiro sobre "Cultura 
e Personalidade' ' ; Camilo Cecchi sobre · ' A _Assimila~áo _dos Italia-. 
nos" e Oracy Nogueira sobre "Estudos de Comunidade". E sejá se 
fazia necessária a aglutina~áo do grupo de antropólogos brasileiros -
como foi amplamente reconhecida pelos participantes da l.ª Reuniáo 
-, tal aglutina~áo do grupo de antropólogos teria o seu desdobra
mento logo no ano seguinte, quando do XXX Congresso Internacio
nal de Americanistas, realizado em Sáo Paulo soba coordena~áo de 
Herbert Baldt.Js e durante os fes tejos do IV Centenário da Cidade de 
Sáo Paulo, em 1954. A participa~áo dos antropólogos brasileiros na
quele conclave foi maci~a. E se eu nao fui testemunha da primeira 
reuniáo, pude se-lo do Congresso de Americanistas, primeiro ano de 
minha vida profissional. Mas se me falta va perspectiva na época para 
julgar da importancia para a nossa disciplina dos anos que está vamos 
vivendo, boje posso dizer, sem exagero, que essa primeira metade da 
década de 50 significou urn passo importante em dire~áo a organiza
~áo de nossa comunidade antropológica: 53, a l.ª Reuniáo, 54, o 
Congresso de Americanistas e , 55, a II.ª Reuniáo, realizada em Sal
vador - entre 3 e 8 de junho -, esses eventos representavam urna 
efetiva tomada de consciencia dos antropólogos brasileiros sobre se:u 
" métier", que se consolidaria coma funda~áo da ABA, voltada para 
proporcionar reunióes de trabalho, periodicamente orga~izadas e b~
sicamente dedicadas a troca de experiencias , informa~óes e convív10 
intelectual entre seus poucos associados. A prÓpria op~áo pela pala
vra " reuniáo" em lugar do termo "congresso", demasiadamente 
ambicioso para quem desejava contatos mais informais, já indicava 
desde o início o que os fundadores da ABA entendiam como deveria 
ser esse encontro bienal entre colegas: - urna reuniáo destituída de 
formalidades ... Evidentemente que a voca~áo ritualí stica de todos os 
encontros periodizados - voca~áo por certo náo exclusiva _dos an
tropólogos - acabaria por imprimir a essas reunióes um cerimoni~l 
com alguma complexidade de organiza~áo, como o que estamos v1-
vendo, porém suficientemente simples de molde a náo ferir a modés
tia de nossos fundadores ... Mas a ABA e suas reunióes náo mudaram 
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• 

somente em sua linguagem ritual. Como veremos mais adiante, mu-
dan~as de conteúdo nelas tiveram lugar. Antes de chegarmos a essas · 
mudan~as mais significativas, vale retomarmos o fio de nossa histó
na. 

11 

Aprovados os seus Estatutos na Reuniáo de Salvador (Estatutos 
que indicavam a cidade do Rio de Janeiro como " sede e foro " da 
Associa\:áO) e eleita sua primeira diretoria (Castro Faria para Presi
dente, Darcy Ribeiro para Secretário Geral e o entáo aprendiz de an
tropólogo, Licenciado Roberto Cardoso, para Tesoureiro), a ABA 
iniciava a sua caminhada. Como que exprimindo a vitalidade do 
campo antropológico no Rio de Janeiro toda a diretoria foi compo'sta 
de associados residentes naquela cidade. Essa vitalidade encontra 
suajustificativa - pelo menos em parte - num conjunto de aconte
cimentos extremamente importantes para a Antropología, que tive
ram lugar na primeira metade dos anos 50: diretamente, além do Mu
seu Nacional sediar a l.ª Reuniáo, tivemos a funda~áo do Museu do , , .. 
Indio (do entao Servi~o de Prote~áo aos Indios) por Darcy Ribeiro, e 
a organiza~áo nesse Museu do ''Curso de Aperfei~oamento em An
tropología Cultural' ', pelo mesmo Darcy e com a participa~áo de 
quase todos os antropólogos que residiam no Rio. Indiretamente, ti
vemos a cria\:áo de entidades federais de fomento a pesquisa e ao en
sino como o CNPq e a CAPES (entao Campanha de Aperfei~oa
mento de Pessoal de Nível Superior) que permaneceriam até boje· 
como institui9óes pilares do sistema de apoio ao desenvolvimento e a 
consolida9áo da antropología no país. Coube ao Rio de Janeiro sediar 
a nossa Associa~áo sem, no entanto, restringir sua presidencia exclu
sivamente a colegas locais. Convencionou-se que a presidencia seria 
rotativa enquanto a secretaria e tesouraria permaneceriam no foro do 
Rio de Janei-ro, concretamerite no Museu Nacional. lsso explic~ por 
qu~ todos os seus secretários e tesoureiros, até 1980, foram colegas 
vinculados a institui\:óes daquela cidade. 

A I I l.ª Reuniáo Brasileira de Antropología realizo u-se no Recife, 
entre 10 e 13 de fevereiro de 1958, ultrapassando portanto em pouco 
mais de meio ano o bienio fixado para a realiza~áo das reunióes. Devo 
dizer que 1958 e 1959 sao anos especialmente relevantes para os nos
$OS colega~ aquí do Paraná: em 58 é eleito Loureiro Femandes para 
Presidente da ABA ( Diégues Jr. e José Bonifácio Rodrigues, respec
tivamente para Secretário Geral e Tesoureiro); e em 59,. precisa-
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mente de 14 a 18 de julho, é realizada em Curitiba a IV.ª Reuniáo Bra
sileira de Antropología. A se julgar pelas palavras do próprio Lourei
ro, em sua comunica~áo a l.ª Reuniáo Brasileira de Antropologia, 
portanto em 1953, os anos 50 já se iniciavam de urna maneira bastante 
auspiciosa para a Antropología do Paraná gra~as a cria~áo, em 1951, 
do Instituto de Pesquisas da Faculdade de Filosofía, Ciencias e Le
tras. Dizia ele: " Cremos que no nosso meio universitário o Instituto 
de Pesquisas irá preencher suas latas finalidades de incentivar a for
ma\:áO de jovens investigadores, de assegurar a melhoria progressiva 
do equipamento técnico-científico e de conjugar recursos financei
ros, proporcionados cada vez mais a pesquisa cient~fica do Paraná. 
M·as o Instituto na sua organiza~áo atual será particularmente núcleo 
de estímulo a forma\:áO de um corpo de pesquisadores e especialistas 
que no futuro devem criar os definitivos centros l!e estudo e pesquisa 
que sao os departamentos altamente especializados das grandes or
ganiza\:óes universitárias''. Já; entáo, Loureiro Fernan~es se anteci
pava a Reforma Universitária dos anos 60 que veio finalmente insti
tuir o Departamento como a unidade básica do sistema universitário e 
locus da pesquisa e do ensino avan~ado. Todos nós, participantes da
quela reuniáo, pudemos testemunhar o entusiasmo de Loureiro Fer- , 
nandes comas novas instala\:Óes desta Faculdade e de seu setor de 
Antropología, tanto quail.to com as renovadas instala\:óeS do Museu 
de Antropologia, em Paranaguá - onde estivemos numa memorável 
visita. Nessa IV.ª Reuniáo eram eleitos Darcy Ribeiro, para Presi
dente, Maria Júlia Pourchet, para Tesoureir~ e, reeleito, Diégues Ju
nior na Secretaria Geral.. · 

A V.ª Reuniáo te ve lugar em Be lo Horizonte, de 26 a 30 de junho 
de 1961, e nelaadiretoriaeleitafoiconstituídapor Herbert Baldus, na . 
Presidencia, Mattoso Camara na Secretaria Geral e Ca~!rn Faria na 
Tesouraria. Como improvisado "cronista" de nossa A~socia\:áo, 

náo posso deixar de registrar um fato que para mim, .em termos pes
soais, foi muito importante e que - entendo - assinala o surgimento 
de urna nova gera~áo de antropólogos, formada no Rio de Janeiro nos 
primeiros Cursos de Especializ~áo em Antropología Social do Mu
seu Nacional, criados em 1960, é que haveriam de se multiplicar nos 
anos posteriores gra\:as aos Cursos de Mestrado e Doutorado da
quela institui~áo e de seus cóngeneres na Universidade de Brasília, 
com repercussáo na vida da própria ABA: refiro-me especialmente a 
participa~áo de estudantes daqueles Cursos de Especializa~áo , como 
Roque Laraia, Roberto Da Ma~ta e Júlio Cezar Melatti, que pela 
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º primeira vez c.ompareciam as nossas reunioes e cujos nomes men
ciono como representativos - entre outros - daquela gera~áo. A 
Reuniao seguinte, a VI.ª, efetivada entre 7 e 13 dejulho na cidade de 
Sao Paulo, elegeria sua quinta diretoria com Eduardo Galvao na Pre
sidencia, Roberto Cardoso de Oliveira, como Secretário Geral e Ro
berto Da. Matta, como Tesoureiro. Nosso mandatQ, que se estende
ria até 1966 por absoluta impossibilidade de realizarmos em 65 nossa 
reuniao bienal, atropelados que fomos - nós e o País pelo golpe mili
tar-, foi cumprido em plena crise. E somente em 1966, coma reali
za~áo da Biota Amazónica em Belém, que Galvao póde encontrar um 
esp~o naquela reuniáo internacional sobre a Amazonia para nela rea
lizannos a VII.ª Reuniáo Brasileira de Antropologia. Nessa Reu
niao seriam.eleitos Diégues Jr., para Presidente, Aryon Dall'Jgna 
Rodrigues, p31ra Secretário Geral e, reeleito, Roberto Da Matta na 
Tesouraria. E importante sublinhar que as dificuldades de obten~áo 
de recursos para congressos ou reunióes nacionais, no campo das 
Ciencias Sociais, continuavam extremamente grandes. Tanto isso é 
verdade, que somente em 1971, gra~as aos esfor~os de Egon Scha
den, é que a VIII.ª Reuniao se realizaría em Sáo Paulo e mesmo as-. ' 
stm, um pouco a margem da ABA, razáo pela qual as elei~óes regi-
mentais náo foram realizadas, continuando Diégues Jr. a frente da 
Associ~áo. Essa V 111. ª Reuniáo foi realizada no ambito do •' Encon
tro Internacional de Estudos Brasileiros'' organizado por Schaden, 
enquanto Diretor do Instituto de Estudos Brasileiros da Universi
dade de Sáo Paulo. Como sintomático indicador das dificuldades com 
que o govemo autoritário de entao trata va as Ciencias Sociais, está o 
fato de Diégues Jr., entao simultaneamente Presidente da ABA e 
membro do Conselho Federal de Cultura, nao ter podido obte~ da
quele Conselho· os recursos necessários a organiza~áo da reuniáo (pa
rece-me que ·embora aprovados pelo Conselho teriam sido logo con-
gelados - e. isso em pleno "milagre" económico ... ). . 

111 

Apesar desses percal~os, a que se junta umjustificado desanimo 
por parte da comunidade antropológica, Sílvio Coelho dos Santo~ de
cidiu em boa· hora reviver a ABA e organizar em sua Universidade a 
IX.ª Reuniáo Brasileira de Antropología, ainda na gestao de Diégues 
Jr. A Reuniao é realizadaem Florianópolis, de 12a14de dezembro, e 
nela sao eleitos Thales de Azevedo para Presidente, Yonne Leite 
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para Secretária Geral e Wagner Neves da Rocha para Tesoureiro. 
Pena que nesta oportunidade nao tenhamos tempo para fazer ·um 
exame da natureza das comunica~óes apresentadas, da origem aca
demica de seus autores, participantes náo apenas dessa Reuniáo, mas 
também das anteriores. É um trabalho que s·ugiro desdejá venhaa ser 
feito por algum colega; seria urna boa contribui~áo a história recente 
da Antropología no Brasil. Mas cr~io nao estar especulando demais 

· ~m dizer que a primeira metade dos anos 70 está marcada por um ní
tido refortalecimento do campo antropológico: a existencia do Pro
grama de Pós-Gradua~áo em Antropologia Social do Museu Nacio
nal, instituído em 1968 (como apoio da Funda~áo Ford), come~ava a 
repercutir positivamente nesse período; a cria~áo de um programa 
congenere em · Campinas~ na UNICAMP, em 1971, e um· outro na 
Universidade de Brasília, em 1972, ao lado do fortalecimento da 
equipe de antropólogos da USP e da PUC/SP, tudo isso contribuía 
para come~ar a.mudato panorama da disciplina e de seus profiss.io
~ais no país. Paralelamente, os centros de Belém, Fortaleza, Natal, 
Recife, Salvador, Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre se fortale
ciam com o envio de seus melhores estudantes para realizarem sua 
pós-gradua~ao no Rio, Sao Paulo, Campinas ou Brasília e no exte
rior. Nesse sentido, ·as reunióes da ABA constituem um sensível in
dicador desse proce~o de mudan~a. É preciso que se assinale que 
nessa reuniao de Florianópolis já havia um nítido IJlOvimento de re
nov~áo em nossa Entidade, como a expressar que suaestrutura esta
tutária originaljá nao correspondia as mudan~as que estavam se pro
cessando no País, nas Universidades e no pequeno - mas nem por 
isso estreito - mundo da Antropología. . · 

/l X.ª Reuniáo, realizada em Salvador entre 22 e 25 de fevereiro 
de 1976, em que se elegeria René Ribeiro para PÍesidente, ~se re-ele~ 
geriam Yonne Leite e Wagner Rocha para os demais postos da direto
.ria, encontra ainda mais amadurecida a idéia de renova~ao dos estatu
tos da ABA. Ao lado das se~óes tr~dicionais de recébimento d~ .co
munica~óes, a Reuniao de Salvador haveria de reservar um lugar es
pecial para a discussao de relatórios, previamente encomendados, re
ferentes a "pesquisas urgentes" que deveriam ser feítas no País. 
Criou-se urna Comissáo, formada por alguns de nós, relatore·s na
quela oportunidade, cabendo a Pedro Agostinho da Silva ser seu Co
or~enador. Retomava-se .com isso algo do espírito da l.ª Reuniao 
Brasileira de Antropología. Mas é em 1978, na X l.ª R~uniáo reali
zada no Recife (de 7 a 9 de Maio) que fica ev'idente a impossibilidade 
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de se adiar mais a reestrutura~ao da ABA. Eleito Castro Faria para 
Presidente, Alba Zaluar para Tesoureira e reconduzida novamente 
Yonne Leite na Secretaria Geral, incumbe-se a Di reto ria de iniciar as 
mudan~as na ABA pela institui~ao de elei~oes diretas ao fim de seu 
mandato, substituindo o processo até entao regimental de indica~áo 
das novas diretorias pelo Conselho Di retor ( Conselho Científico + 
Diretoria) e aprova~ao dos novos nomes (da Diretoria e do Conselho 
Científico) pela Assembléia Geral (o que era feito sempre por acla
ma~ao). 

Os anos 80 váo marcar de modo claro os novos tempos da Asso
cia~ao. A XIIa. Reuniao Brasileira de Antropología teve lugar no Rio 
de Janeiro de 14 a 17 de julho de 1980, e é eleita Eunice Ribeiro Dur
ham para Presidente, Antonio Augusto Arantes Neto para Secretário 
Geral e Peter Fry para Tesoureiro. Todos, colegas de Sao Paulo: Eu
nice Durham da USPe Antonio Arantes e Peter Fry da UNICAMP. 
Pela primeira vez a secretaria geral e a tesouraria saem de sua sede no 
Museu Nacional, no Río de Janeiro, para a cidade de Campinas. Mas 
essas modifica~oes nao sao as mais importantes na vida de nossa As
socia\:aO. A grande mudan\:ª ocorre no exercfcio. da Presidencia, 
transformando a ABA de urna entidade exclusivamente voltada para 
suas reunióes bienais (ún~cos momentos em que efetivamente a ABA 
atuava) para um órgao de intensa participa\:ªº política (ainda que náo 
partidária), devotado simultaneamente aos seus compromissos cultu
rais e a participa\:ªº política na sociedade civil mobilizada em defesa 
da democracia. Certamente nao foi por acaso que tal mudan~a ocor
reria em Sao Paulo: todos sabemos que os movimentos sociais e polí
ticos mais expressivos ocorriam em Sao Paulo, lugar onde asocie
dade civil estava efetivamente organizada, portanto mais em condi_. 
~óes do que qualquer outro lugar de dar a ABA um presidente sinto- . 
nizado com as mudan~as desejadas pela grande maioria de seus asso
ciados. 

IV 

Os anos 80 estáo em pleno transcurso. Estamos neles. E a mar
eante atua~ao de Eunice Durham está muito próxima de nós. Sobre
tudo, quando teve em Gilberto Velho um grande continuador, ade
mais do estilo pessoal e dinamico que soube sempre imprimir em sua 
gestao, haja visto o eloqüente epistolário que ele nos legou. Contou 
para tanto coma diretoria, com ele eleita na XII la. Reuniáo realizada 
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em Sao Paulo, tendo na Secretaria Geral , Roque Laraia e Rosilene 
Alvim na Tesouraria. Em seu discurso de encerramento de mandato, 
pronunciado na sessao inaugural da XI Va. Reuniao Brasileira de An
tropología, que realizamos em Brasília, de 15 a 18 de abril de 1984, 
Gilbe110 Velho fez ampla exposi~ao sobre as atividades de sua dire
toria, onde ficou patente a continua~áo das lutas travadas no bienio 
anterior em defesa d'1 pesquisa, do ensino e dos direitos indígenas. 
Seu discurso foi publicado pelo Instituto de Ciencias Humanas da 
Universidade de Brasília e distribuído entre todos os participantes da 
XI Va. Reuniáo. É po11anto, um documento conhecid.o. Isso nos leva 
as nossas considera~óes finais, agora dedicadas a gestáo que nesta 
Reuniáo se encerra, sobre a qual - os colegas estejam tranqüilos -
comprometo-me a nao me alongar demasiadamente. 

Eleito naquela Reuniao, juntamente com Pedro Agostinho e Ma
riza Veloso, os primeiros meses foram praticamente tomados pelo 
cumprimento das determina\:óes da Assembléia Geral no sentido de 
levar as autoridades governamentais todas as recomenda\:Ües e mo
~oes por ela aprovadas. Segu.indo o procedimento de meus anteces
sores - Eunice Durham e Gilberto Velho - mantive a Comissáo de 
Assuntos Indígenas, apenas· renovando seus componentes. Dela 
passaram a fazer parte os associados julio Cezar Melatti, Álcida Ra
mos e Mary AIJegretti , os dois primeiros da UnB e esta última vincu
lada ao Instituto de Estudos Sócio-Economicos (INESC), órgáo que 
passou a prestar grande colabora\:ªº a ABA mantendo o nosso Con
selho Diretor permanentemente informado sobre os assuntos indíge
nas. A atividade dessa Comissao foi intensa e quem acompanhou as 
vicissitudes do indigenismo brasileiro nesse período pode avaliar 
muito bem a sua presen<;a em todos os momentos em que a ABA foi 
chamada a atuar (destaco aquí: a participa\:áO na elabora<;áo do Pare
cer sobre o Decreto de Minera<;ao em Áreas Indígenas e da Minuta 
da Portaría de Regulamenta<;ao apresentada a FUN Al juntamente 
com as Entidades de Apoio ao Índio e a UN 1, em Brasília, em setem
bro/84; na organiza~ao do Simpósio • • Índio e Estado", em novem-· 
bro/84 e no documento .. Princípios Gerais para urna Nova Política 
Indigenista", em fevereiro/85; na Reuniao .. O Índio na Constituin-

. te'', em agosto/85, Rio; e na reda~áo de documentos contra do is pro
jetos lesivos ao índio: o do deputado Morazildo Cavalcanti e o do de
putado Bento Porto). Como os assuntos indígenas continuavam a ser 
aqueles que mais mobilizavam a nossa Associa\:áo - e que certa
mente continuaráo a mobilizar enquanto a UN 1 náo for <;onsiderada 
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" pelo Estado como a legítima representante dos povos indígenas-, a 
existencia dessa Comissao, sedié;lda em Brasília, foi crucial para o de
sempenho satisfatório de nossa gestáo. Sobretudo, quando a Presi
dencia da ABA transferiu-se de Brasília para Campinas em decorren
cia de meu ingresso no Instituto de Filosofia ·e Ciencias Humanas da 
UNICAMP, cerca de dez meses depois de minha elei~áo. ·Nao obs
tante, minhaproxlmidade com acidade de Sáo Paulo ensejo~, porou
tro lado, um estreitamento de rela~oes coma Comissao Pró-Indio/SP 
que resultaricr em importantes a~óes conjuntas de nossas entidades, 
em prol da causa indígena durante o segundo ano de nosso mandato. 
Porém, mesmo distante da capital federal, centro de decisáo do indi
genismo oficial, pude me manter informado dos assuntos que clama
vam por urna manifesta~ao da ABA e, em inúmeras vezes, esta Pre
sidencia póde atuar diretamente no campo indigenista: náo apenas 
através de contatos pessoais com autoridades, o que me levou por di
versas ocasióes a Brasília, como por meio de cartas e telefonemas e · 
ainda pela divulga~áo de pontos de vista em matérias publicadas no 
jornal A Folha de Siio Paulo. A ABA se fez igualmente presente -
como observadora - em projetos de a~áo onde seus asso~iados esti
vessem vinculados , como o convenio FUN Al/ Cia. Vale do Rio Do
ce, primeiramente através de Eunice Durham, posteriormente atra
vés de Eduardo Viveiros de Castro. Sublinho, ainda, a atua~áo cora
josa e persistente do Secretário Geral, Pedro Agostinho que, em sua 
luta em defesa dos índios de seu Estado, fez a ABA sen1pre presente 
ao lado do Grupo de Apoio ao Índio/Bahia, tanto quanto a represen
tou em diferentes ocasióes na capital da República. Mas enquanto os 
assuntos indígenas continuavam a exigir da ABA quase toda a sua 
aten~~º e, pela grande publicidatle que a imprensa dedica va a esses 
assuntos, tomava essa atua~áo mais visível a opiniáo pública (e cer
tamente aos nossos associados), suas outras atividades eram igual
mente cumpridas. Aqui náo posso deixar de testemunhar a eficiencia 
de Mariza Veloso Motta Santos, formalmente Tesoureira de nossa 
Associa~ao mas, a rigor, Secretária-Tesoureira, urna vez que sendo o 
único membro da Diretoria residente em Brasília, coube a ela coor
denar os trabalhos da secretaria, que ainda tinha por sede a Universi
dade de Brasilia e de onde achamos pÜr bem nao re1nover quando de 
nossa saída daquela universidade. 

A esta altura creio que se impoe um comentário no sentido de dife
renciar os i}eríodos que antecederam a nossa gestao e o atual bienio. 
Por mais que sintamos a Nova República bastante trópegaem seu se-
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tor indigenista, nao podemos deixar de reconhecer que os tempos 
mudaram e que naos~ respira mais o mesmo ar do regime autoritário. 
Isso tomou a nossa gestao de certo modo mais fácil , mesmo apesar da 
dispersao da diretoria em tres cidades diferentes. Mas o momento 
atual nos leva a um novo desafio: como modernizar a nossa Associa
~ao nos tempos democráticos em que vivemos e que esperamos nele 
continuar vivendo? Se é certo que a ABA nao mais pode deixar de se 
constituir num setor políticamente organizado da sociedade civil, <le
vemos reconhecer que isso náo é suficiente para marcar a essencia da 
Associa~áo. O fortalecimento do campo antropológico deve se cons
tituir em sua meta principal, pois permanente. Nesse sentido, a am
plia~ao de recursos financeiros destinados a pesquisa por órgáos go
vemamentais de fomento deve continuar a ser objeto de reivindica
~ao·, principalmente quando os investimentos em ciencias naturais e 
e.m tecnología continuam a ter total prioridade na Nova República. O 
Brasil vive, a seu modo, ainda boje, o seu Iluminismo tardío: a cren~a 
absoluta na·· Razáo instrumental", a saber, na Ciencia (leia-se cien
cias exatas e naturais) e na Tecnología. Tive a ocasiao de chamar a 
aten~áo para isso no Debate Nacional de Ciencia e Tecnología numá 
Sociedade Democrática, promovido pelo Ministério de Ciencia e 
Tecnología, pela FINEP e pelo CNPq, realizado em dezembro úl
timo em Brasília, quando participei - na qualidade de Presidente da 
ABA -como um dos debatedores oficiais no painel ''Cienciae Tec
nología, Necessidades Sociais e o Desenvolvimento Económico". 
Pude ponderar entao sobre o espa~o estreito que desfrutam boje, no 
quadro das políticas públicas de fomento da intel.igencia nacional, as 
Ciencias Sociais e Humanas e, entre essas, partiéularmente a Antro
pología. Mas o fortalecimento do campo nao deve se restringir a luta 
por recursos. 

A nossa Associa~ao conta boje com mais de 500 associados e pela 
primeira vez passa a ter um or~amento sustentador de urna pequena 
porém indispensável administra~ao (gra~as a FINEP e, particular
mente, a eficiente assessoria que a associada, a colega Madalena 
Diégues Quintela, concede u a nossa ges tao). A ABA está mais forte. 
E já é tempo de nao limitarmos nossas atividades de intercambio cul
tural e científico aos encontros bienais de caráter nacional. Penso que 
é hora de incentivarmos a organiza~ao de novas ABAs/Regionais -
e a reativa~áo daquelasjá criadas - como um meio de favorecer con
tatos mais freqüentes de ambito regional, especialmente nos anos em 
que a nossa Associa~ao nao realiza suas reunióes ordinárias. Ade-
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mais, os encontros regionais reduziriam sobremaneira os custos e 
permitiriam a participa~áo particularmente de estudarítes, cuja mobi
lidade para lugares mais distantes é sempre difícil, por onerosa que é . 
Nesse sentido, gostaria de mencionar do is eventos que me deram par
ticular satisfa~áo . O primeiro foi a minha participa~áo ; em setem
bro/84, na mesa que consagraría a elei~áo da diretoria da ABA/ Dis
trito Federal, para o bienio 84-85, ocasiáo em que foi eleita para sua 
dire~áo a Professora Lia Machado. O segundo evento , mais recente, 
foi a minha participa~áo como conferencista na la. Reuniáo Regional 
de Antropólogos do Nordeste, realizada no Recife, em novembro úl
timo, quando foi proposta a idéia-que eu vinha incentivando há al
gum tempo - de cria~áo da ABA/Nordeste por um grupo de colegas, 
tendo a frente o Professor Roberto Motta. Quero crer que a segunda 
Reuniao Regional de Antropólogos do Nordeste já possa ser reali
zada sobos auspícios da ABA/Nordeste, naturalmente como apoio 
da ABA Nacional e coma participa~áo eventual de colegas de outras 
regióes do Brasil. · 

Ao concluir, quero nominar as institui~óes que tomaram possível 
a XVa. Reuniáo Brasileira de Antropología; a FINEP, o CNPq, a 
CAPES, o INEP, ·o Govemó do Estado do Paraná, através de suas 
Secretarias da Cultura e da Educ~áo, ·e do IPARDES, e, ainda, a 
Secretaria de Cultura do Município de Curitiba. A todas essas insti
tui~óes , federais, estaduais e municipal, expressamos os nossos 
agradecimentos. Agradecimentos esses que se estendem de um modo 
todo especial a Universidade Federal do Paraná, particularmente ao4 
seu Setor de Ciencias Humanas, Letras e Artes e ao seu Departa- · 
mento de Antropología. Aos colegas do Departamento de Antropo
logiajuntaram-se náo só colegas de outros departamentos do Setor de 
Ciencias Humanas mas, igualmente, de outras universidades no em
penho de cooperar na organiza~áo do evento, incorporando-se a sua 
Comissáo Organizadora. Devo nominá-las e exprimir a nossa grati
dáo: - a Pontificia Universidade Católicad.o Paraná, a Universidade 
Estadual de Londrina, a Universidade Estadual de Maringá, a Qni
versidade Federal de Santa Catarina e a Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Devo ainda destacar que, além dessas universidades 
- cuja colabora~áo indica um até boje inigualável e amplo apoio re
gional a um evento da ABA-participaram da Comissao Organiza
dora .o Departamento de Antropología da U niversidade Federal do 
Paraná, o 1 PAR DES, a Coordenado ria ·do Patrimonio Cultural, a 
Funda~áo Cultural de Curitiba, bem como o corpo discente da U ni-
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versidade Federal do Paraná, que teve na Comissáo Organizadora 
um seu representante. Mas, por dever de justi~a, a Diretoria - atra
vés de seu Presidente - nao poderia deixat de reconhecer formal
mente o papel decisivo desempenhado pela Professora Cecília Maria 
Vieira Helm na coordena~áo da Comissáo Organizadora. Nominan
do-a estamos com isso reconhecendo o denodo com que se ateve no 
exercício de urna eoordena~áo extremamente eficaz, a par de estar
mos reconhecendo igualmente a inexcedível dedica~áo dos Colegas 
membros da Comissao sem cujo trabalho essa X Va Reuniáo Brasi
leira de Antropología nao estaría se realizando. 

Em nome da ABA agradei;o a presen~a das autoridades, dos Co
legas , dos estudantes, dos senhores e das senhoras, e desejo todo 
exito aos trabalhos que aqui terao lugar. 
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CAPÍTULO 7 

POR UMA ETNOGRAFIA DAS ANTROPOLOGIAS 
PERIFÉRICAS 

I 

As reunióes intemacionais de que tenho participado a partir dos 
~nos 60, seja na Áustria (1967), no México (1968, 1979) ou mesmo no 
Brasil (1980) sobre a nossa disciplina, tenderam sempre a obedecer a 
um único padrao: o de questionarem-se sobre o seu desenvolvimento 
ou ••amadurecimento ' ' - em compara~ao aos centros mais desen
volvidos - , bem como sobre as possibilidades de sua difusáo - i.e, 
de seu ensino - em nossos países da América Latina. Creio que vale a 
pena evocar essas reunióes antes de entrarmos no tema principal das 
considera~óes que pretendo fazer aqui, nesse Seminário Latino
Americano de Antropología, que nosso colega George Zarur houve 
por bem organizar sob os auspícios do Centro de Estudos em Políti
cas Científicas e Tecnológicas do CNPq. 

A primeira daquelas reunióes - a realizada no Burg Wartenstein, 
da Wenner Gren Foundation e situado próximo a Viena - congregou 
22 antropólogos , quatro dos quais eur~peus e os demais divididos en
tre as Américas do Norte, Central e do Sul. O tema da reuniao era a 
' · intregra~ao do en sino comas pesquisas antropológicas' ' ( Cf. Anuá
rio Indigenista, 1967). Claramente se buscou naquela oportunidade 
urna troca de informa~óes sobre como o ensino e a pesquisa se articu
lavam nos países representados - a saber: Alemanha (RDA), Ar-

* Como título.original de " ldentidade e Diferen~a entre Antropologias Periféricas'', 
foi elaborado para a conferencia de abertura do Seminário Latino-Americano de An
tropologia. realizado em Brasília em 22/6/87. 
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gentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Equador, El Salvador, 
Espanha, Fran9a, Inglaterra, México, Peru e E U A - mas sob urna 
ótica onde prevaleciam exemplarmente os países de centro, i.é, aque
les países onde a Antropología, enquanto disciplina científica e aca-

. demica havia originariamente surgido e consolidado.' Ainda que em 
nenhum momento isto tenha sido expresso, eramos .EUA, a Ingla
terra e a Fran9a insensivelmente. tomados por modelos, se levarmos 
em contaos debates entáo havidos em torno da descomunal mesa re
donda que o Castelo nos oferecia para nossos trabalhos. E pelos paí
ses representados já se pode ver que o tema comum que os coloca va 
em tomo da mesa eram os estudos americanistas. Nesse sentido os 
países das Américas eram indiscutivelmente os objetos de investiga- . 
9ao que legitimavam alguns. países europeus em seus programas e in
teresses ··americanistas". Efetivamente, como indicam as presen9as 
dos europeus e também dos norte-americanos, todos eram especialis
tas em pelo menos um país ou regiáo latino-americana: a fran~esa 
Annete Emperaire, havia trabalhado em arqueología brasileira; Fre
drich Katz, da Alemanha Oriental, tinha pesquisas. em etno-história 
mexicana; Claudio Esteva Fabregat, da Espanha, com pesquisas no 
México; Bryan Roberts, da Inglaterra, com pesquisas na Guatemala; 
_e, dos E U A, Richard Adams com seus estudos sobre a Guatemala, 
John Murra, especialista em Peru, o lingüista devotado a América 
Hispanica Norman MacQuown e George Foster, com grande expe
riencia de pesquisa no México e ex-membro da equipe de antropólo
gos do antigo Institute of Social Anthropology da Smithsonian Insti-· 
tution. Lionel Vallé, do Canadá francófono, a rigor representava 
Québec, portanto urna área latino-americana. Quanto a Fabregat, 
cuja forma9ao antropológica se deu verdadeiramente no México, ex
pressava urna regiáo subdesenvolvida em termos da disciplina, por
tanto nao tao diferente daquelas objeto de investiga9áo pelos ameri
canistas. Coma exce9áo de Fabregat e de Emperaire, que responde
ram igualmente ao questionário enviado a todos latino-americanos 
(inclusive Vallé) pelos organizadores do conclave (John Murra e 
Aguirre Beltran), os demais se limitaram a participar das discussóes 
sem se sentirem postos em causa, pois o que se trata va era da antropo
logía nao apenas sobre mas dos países latino-americanos. Haja vista 
que o .. informe" apresentado por Foster - o único texto preparado 
por um colega anglo-saxáo - versava sobre as atividades da Smith
sonian Institution nos países da América Ibérica. Tratava-se, como 
se pode inferir, de avaliar o grau de incorpora9ao das disciplinas an-
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tropológicas (Antropología Social, Etnología, Arqueologiae Lingüís
tica) naqueles países que alguns anos mais tarde passaríamos a 
considerá-los periféricos. Havia urna espécie de ·•consciencia coleti
va" relativamente as carencias das ciencias antropológicas latino
americanas e, a despeito das diferen9as existentes entre elas, o que 
esta va em pauta era aquilo que tinham em comum: seu relativo atraso 
e os esfor9os em implantá-las nos espa9os da América Latina~ A reu
niáo do Bug Wartenstein teve seu desenvolvimento, no ano seguinte, 
na Cidade do México, na ··11.a Reunión para la Integración de la En
senánza en las Investigaciones Antropológicas'', praticamente coma 
participa9ao da totalidade dos que se haviam encontrado no Castelo 
aus~ríaco. O espírito da reuniáo manteve-se o mesmo. 

Urna década depois, novamente o Instituto Indigenista Interame
ricano - que nas duas reunióes anteriores havia sido co-patrocinador 
juntamente coma Wenner-Gren Foundation -, propunha-se agora a 
organizar um encontro nao mais exclusivamente sobre a antropología 
da América Latina senáo também sobre a do Caribe. E a esse encon
tro que se denomino u "'l.ª Reunión Técnica de Antropólogos e Ar-. 
queólogos de América Latina y el Caribe'', ocorrido na •'Hacienda 
Cocoyoc ", no Estado de Morelos, México, compareceram antropó
logos e arqueólogos latino-americanos e do Caribe (Cf. Anuário Indi
genista, 1979; América Indígena, 1980). Dos garticipantes das reu
nióes de 67 e 68, apenas eu e Luiz Lumbreras, arqueólogo peruano, 
estivemos presentes. Do Instituto Indigenista Interamericano, Os
ear Arze Quintanilla substituía Gonzalo Aguirre Beltran, seu antigo 
Diretor. E das preocupa9óes academicas que marcaram tao nítida
mente as outras reunióes, nesta,já desde a formula9ao de sua agenda, 
sua realiza~áo se faria sob o marco político, como o de ''planejar o 
melhor aproveitamento dos recursos profissionais da disciplina ao 
nível da regiáo para maximizar sua incidencia nos programas do 
Plano Q_i.!inqüenal d~ . Instituto Indigenista Interamericano e do .plano 
Janet Rubín do Departamento de Assuntos Culturais da OEA", bem 
como ' analisar o papel do antropólogo no processo de desenvolvi
mento; criar mecanismos institucionais para promover e projetar 
programas específicos que impulsionem o desenvolvimento da an
tropología nos países que, por sua vez, atuem como catalisadores do 
potencial transformador dos grupos sociais dos países do Continen-

' te": Tanto o plano Qüinqüenal do Instituto Indigenista lnterameri-. 
cano, quanto o Departamento de Assuntos Culturais da OEA, con-
vergem seus objetivos para o enfrentamento da '' questáo indígena'' e 
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vinculam a antropologia a forma~áo de quadros. É expressivo nesse 
sentido o Projeto ''Estudos Antropológicos'' estabelecido pelo Con
selho Interamericano para a Educa~áo, a Ciencia e a Cultura, em sua 
Nona reuniáo realizada em Santiago (21 a 29 de setembro de 1978), no 
ambito da área programática de ''pesquisas Culturais Interdisciplina
res do Programa de Desenvolvimento Cultural" . "O projeto de Es
tudos Antropológicos se baseia no reconhecimento da importante 
contribui~áo que pode oferecer a antropología (entendida em sua de
fini~áo mais ampla) como disciplina fundamental para o estudo do fe
nómeno cultural'' (: l 09). Vinculad~ a disciplina a prátic.a dos estados 
membros da OEA, na medida em que se espera que ''a pesquisa an
tropológica se desenvolva em programas de a~áo inovadores e (que) 
contribua para descobrir solu~óes adequadas e próprias aos proble
mas das na~óes do hemisfério'' (:109), entende-se o patrocínio que o 
Instituto Indigenista· Interamericano e a Organiza~áo dos Estados 
Americanos deram a reuniáo de Morelos. Sem entrarmos em contro
vérsias sobre a efetiva~áo real ou suposta da utiliza~áo da antropolo
gia nas práticas políticas dos Estados membros - ainda que náo me 
pare~a d~stituído de fundamento 8:'imitir qu~ a particip~áo da disci
plina nessa prática náo tenha ido além de mera retórica - parece que 
já nos debates havidos em·Morelos a questáo da "constru~áo da na
~áo ' ' , ou nation building foi colocada, a despeito da marginaliza~ao 
dos antropológos e da disciplina do processo efetivo dessa ''constru
~ao". O editorial da revistaAmérica Indígena, publicada no ano se
guinte a reuniáo de Morelos (n.0 2, vol. XL, 1980), reconhece essa 
preocupa~ao com a constru~ao da na~ao, entendendo-a como urna 
característica da dis<:iplina na América Latina (e no Caribe): "Urpa 
das conclusóes mais interessantes da reuniáo de Cocoyoc foi a.cons
tata~ao de um fenomeno que distingue nossa prática profissional da
quela que se realiza nas Universidades dos E U A ou Inglaterra: ·o 
exercício de nossa profissáo tem que ver profundamente com o pro
cesso social de forjar a imagem e auto-imagem de nossos países, e, na 

· medida em que neste processo também intervém o Estado, estamos 
comt>rometidos com ele, queiramos ou náo" (América Indígena, 
1980:200). Tirante a afirma~áo final, feita como para justificar arele
vancia do tema por sua associa~áo mais desejada do que real as políti
cas dos Estados membros - que se compreende pela natureza dos. 
órgáos patrocinadores -, náo há dúvida nenhuma de que a constru
~ao da na~áo já entáo come~ava a se impor de forma mais nítida a 
consciencia dos antropólogos. 3 E o afloramento dessa consciencia 
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veio de tal modo ao encontro do que desejavam os órgáos patrocina
dores que ainda naquele editorial esse fato seria fortemente sublinha
do: "Esta nova práxis exige também o reconhecimento do caráter 
pluricultural de nossas sociedades, o qual tem urna série de implica
~óes para a disciplina. Entre etas (cabe) destacar a necessidade de 
abordar a questáo nacional e a questáo étnica como possíveis catego
rías para análise, simétricas qu~ sáo as categorías de estado e classe 
social''. - E , em seguida: "Essas pesquisas náo só enriqueceráo a 
produ~áo antropológica como também proporcionaráo elementos vá
lidos qu~ contribuam para um esclarecimento da identidade e análise 
das comunidades por si mesmas; portanto, estamos convencidos de 
que a antropologia contribuiria desta maneira ao progresso de auto
identifica~áo dos povos pondo ao seu servi~o todo seu corpo de co
nhecimento" (:204-205). E nesse mesmo editorial se assinala como 
sendo altamente promissora essa fase da antropología na Améríca 
Latina, caracterizada como "introspectiva e de auto-análise" , como 
bem ilustram as entáo "recentes reunióes na Colombia, México, 
Peru e Brasil dedicadas a explorar 'os rumos da antropología' , para 
utilizar o título do último.simpósio levado a cabo .no Brasil" (: 199). A 
referencia ao Brasil diz respeito ao simpósio que realizamos no am
bito da XII Reuniáo Brasileira de Antropología (Rio de Janeiro, em 
julho de 1980), e que teve o patrocínio da Funda~áo Ford para a vinda 
dos colegas estrangeiros bem como do CNPq para a participa~ao dos 
nacionais, efetivando-se, portanto, fora dos espa~os da diplomacia 
latino-americana. Certamente por isso os trabalhos apresentados 
(Cf. Anuário Antropológico/1980) tenham se revestido de um exage
rado interesse academico responsável, de certa forma, pela náo re
tomada da problemática política presente na reuniáo de Morelos. De 
que tenho conhecimento, tal problemática esteve presente pelo me
nos em duas outras oportunidades, das quais náo participei, mas que 
antecipam em grande medida o modo pelo qual estamos atualmente 
questionando a disciplina. Entretanto, enquanto naquelas reunióes o 
quadro político de ·referencia se resumia a aplica~áo da antropologia 
na resolu~áo das questóes étnicas e nacionais, nessas duas outras 
oportunidades era a natureza étnica ou nacional da disciplina pro
priamente dita o foco de questionamento. 

11 
. . 

Essas duas oportunidades a que me retiro tiveram lugar em 1978 e 
em 1982: a primeira delas deu-se por ocasiáo de um simpósio no 
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mesmo Burg Wartenstein, intitulado "Indigenous Anthropology in 
" Non-Western Countries" e organizado por um antropológo egípcio 

(H. Fahim, 1982); a segunda deu-se coma organiza~áo de um número 
da revista sueca ETHNOS (1982: 1-2, 1983) sobre a forma~áo ou es
bo~o das antropologias nacionais (The Shaping of National Anthro
pologies ") por do is antropólogos da Universidade de Estocolmo <'!'. 
Gerholm & U. Hannerz, 1983). Da América Latina participaram tres 
antropólogos no primeiro evento (Arturo Warman, do México, Car
los B. Ortiz, de Porto Rico e Luiz Mott, do Brasil) e dois no segundo 
(Marc-Adélard Trembray do Canadá frances e Otávio Velho, do Bra
·sil). O confronto de idéias entáo havido te ve o mérito de ampliar o cír
culo de debatedores coma participa~ao de colegas dos centros mais 
desenvolvidos da disciplina (como Elizabeth Colson e Yehudi Cohen 
dos·EUA, John Barnes da Inglaterra e Jean Cuisenier da Fran~a -
na reúniáo do Burg Wartenstein; e George Stockin Jr. dos E U A-no 
epílogo do número especial de ETHNOS) -tanto quanto coma de 
colegas das chamadas "antropologias indígenas" realizadas na In
dia, no Egito, no Sudáo, na Indonésia, em zambia , na Rumenia, no 
Irá no J apáo na Austrália, na Dinamarca e na Noruega, reunidos no 
Wartenstein; 'ou de éolegas das antropologias cunhadas como "peri
féricas" no volume de ETHNOS e realizadas na India, no Sudáo, na 
Polonia e na própria Suécia. Para as ''antropologías latino-ameri
canas" que, como se viu, sempre estiveram presentes em todos esses 
eventos, essas duas oportunidades me pareceram cruciais para o 
alargamento do horizonte comparativo da disciplina. _ 

Em que pesem as inúmeras tentativas de examinar ~s rela~óes de 
dependencia ou • 'coloniais'' entre urnas e o u tras antropologías, como, 
as tentativas que tiveram lugar mais intensamente a partir do final dos 
anos 60 e durante todo os 70,4 elas se constituíram mais em esfor~os 
isolados do que produto .de empreendimentos coletivos de debate, 
com a exce~ao tal vez - relativamente a América Latina - dG provo
cativo conjunto de ensaios intitulado '' De eso que llaman Antropolo
gía Mexicana" (A. Warman et alii., 1970), restrito porém a crítica da 
disciplina em apenas um país. Já nos eventos de 78 e de 82 se percebe 
urna clara determina~ao em examinar a identidade e as difer~n~as en
tre antropologías situadas a margem dos centros que lhes deram ori
gem. Será interessante para o objetivo <leste Seminário assinalar al
guns pontos bem marcados naquelas oportunidades e que serviráo de 
balizamento as idéias que pretendo desenvolver. Comecemos pela 
reuniáo de 78. Nesta parece ter ficado bastante evidente que a antro-

148 

pologia em sua forma originária, como o estudo de Outro, <leve ser 
necessariamente reconsiderada quando os Outros somos Nós ... An
tropólogos indígenas podem descobrir em que extensao antropólogos 
Ocidentais tem prejudicado a situa9ao de campo e incongruente
mente tem imposto seus modelos , ou podem aumentar modos exl?li
cativos que sao relativamente independentes de conteúdo cultural 
baseado em valores" (H. Fahim, 1982:XVII). A rigor isso significa 
que a pesquisa realizada por antropólogos " indígenas'' ou locais es
tará sempre se deparando coma tensao criada pelo enfrentamento do 
discurso de urna disciplina surgida alhures - na Europa Ocidental ou 
nos Estados Unidos - coma nova especificidade da situa9áo de in
vestiga9áo na qual aquele Outro é simultaneamente sujeito e objeto 
de conhecimento. Independentemente da adequa~ao ou nao da ex
pressáo ''antropología indígena'' adotada na reuniáo, se bem que sem 
nenhuma unanimidade (urna vez que uns preferem falar em antropó
logos '' locais e estrangeiros'', outros simplesmente rejeitaram a dico
tomia vendo nela urna postura colonial), o importante seria frisar o 
que com ela se procuro u exprimir. 

Em meu modo de ver o que se procurou exprimir foi , numa pri- · 
meira instancia, a inviabilidade de disassociar a aplica9ao da antropo
logía, como um modo privilegiado de conhecimento do Outro, das 
condi9óes sócio-culturais, inclusive políticas, que propiciaram seu 
surgimento enquanto disciplina. Numa segunda instancia - e como 
conseqüencia-a necessidade de urna reavalia~áo da questao da ob
jetividade juntamente comas ideo logias, respectivamente alvo e con
texto do exercício da antropoiogia: se o alvo último da ciencia seco
locava como sendo o conhecimento objetivo ( qualquer que seja o teor 
dessa objetividade), tal conhecimento ocorre num meio ideologiciza
do, do qual nem o antropólogo, nema disciplina logram escapar. Por 
isso é que -já numa terceira instancia - torna-se im.portante distin
guir tipos de sociedades em cujo interior a disciplina se instala. Ex
cluindo-se um primeiro tipo de sociedade constituído por p~ís~s 
igualmente importadores de disciplina, porém de profunda trad1~ao 
ocidental, como as na9óes mais antigas da Europa (países escandina
vos como a Suécia ou a Dinamarca, meridionais , como a Itália ou a ' , 
Grécia centrais como a Bélgica ou a Holanda, por exemplo ), tena-

' ' . 
mos pelo menos dois outros tipos de sociedade onde a antropolog1a 
ne les implantadas se defrontaria com contextos muito peculiares: um 
tipo correspondería as antigas na~es asiáticas, possui~oras de f~rtes 

·e profundas tradi<;oes culturais ~etradas (como Japáo, India e China); 
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outro corresponderia as."novas nac;oes", majoritariamente na Amé
rica Latina, no Caribe e na África. Quanto ao tipo relativo ás antigas 
n.ac;óes, como qual - nós. da América Latina ternos pouca familia
ndade - vale reter as considerac;oes da antropóloga japonesa C. Na
kane, da Universidade de Tóquio, segundo a qual .. no caso de socie
dade complexa de larga escala com longa tradic;ao literária, certa
mente os antropólogos indígenas tem urna vantagem; (pois) o conhe
cimento geral de urna tal sociedade pode ser dificil, mesmo impossí-

. vel, para um antropólogo estrangeiro adquirir. Nessas sociedades -
continua ela - normalmente encontramos um estrato profundo de in
telectuais que mantém a tradic;ao intelectual, como no caso da Índia, 
China e Japáo; e urna situac;ao semelhante poderia ser encontrada em 
certo grau em outros países" (C. Nakane: 1982:53). Esta última frase, 
que toma - a meu ver - o tipo mais flexível, pois nao cristalizado 
geograficamente, permite que participe de um grau mais alto de abs
trac;ao como a de um ··tipo ideal' ' . Tal tipo abrigaria assim sociedades 
que de diferentes maneiras e "graus" domesticariam a antropología 
segundo as determinac;óes de suas "pequenas" ou pouco profundas 
tradic;oes intelectuais. Adverte ainda Nakane que numa sociedade 
como o Japáo ou a Índia, "um antropólogo cujos métodos estáo for
temente influenciados por urna tradic;áo de língua inglesa deve aco
modar sua abordagem a tradic;áo intelectual local" (:53). E como 
mostra, quase como urna ilustrac;áo disso, o Professor Madan, da 
U~iversi~ade de Delhi, em comunicac;áo a mesma reuniáo, a disci
plina na India tem se articulado proveitosamente coma ''hindulogia'' 
(/ ndo/ogy ), urna disciplina tradicionalmente local devotada ao estudo 
do.s te~tos antigos em sanscrito e Páli; e coma sociología (esta devo
tada a sociedade hindu), ainda que se costume dizer que a antropología 
tenha privilegiado mais o estudo das populac;oes tribais da india -
fragmentac;áo essa do conhecimento que Madan, aliás, náo subscreve 
(Madan, 1982: 12). Concordando com Louis Dumont, ele parece en
tender que esse conhecimento. deve se constituir na confluencia da 
sociología, da hindulogia e da etnografia, enquanto "sintetiza as visóes 
de dentro e de fora" (: 14). De algum modo essa incorpora~áo da an
tropología (para náo falar na socio logia) no horizonte intelectual hindu 
nao deixa de expressar aquela acomodac;áo de que fala Nakane. 

111 

O outro tipo de antropología que abrangeria a disciplina difundida 
e implantada em ·•novas nac;óes' ', pode-se dizer que foi apenas suge-

150 

rido - ou incompletamente estabelecido - na reuniáo do Burg War
tenstein. Embora em sua sec;ao destinada ao "caso latino-america
no" as comunicac;óes sobre México (Warman), Porto Rico (Ortiz) e 
Brasil (Mott) - particularmente as duas primeiras - oferec;am am
plas evidencias sobre a inserc;ao da antropología na problemática (ou 
na ideo logia) da construc;áo da nac;áo, o questionamento teórico dessa 
problemática nao teve lugar. Entendo que essa problemática é efeti
vamente tematizada no número especial de ETHNOS. Nesse sen
tido eu gostaria de reter urna idéia - que será diretriz para as refle
xóes finais desta exposic;áo - e duas antinomias que, de algum modo, 
vem ao encontro daquilo que eu gostaria de estabelecer como para
metros de nossas indagac;óes. A idéia é a de estilo, apenas aflorada no 
texto introdutório de Gerholm e Hannerz e que acredito valer a pena 
constituí-la teoricamente como conceito fecundo para o exame da 
identidade e das diferenc;as entre modalidades de antropologías . As 
antinomias sao as seguintes: centro/periferia, já implícita nas consi
derac;óes até agora desenvolvidas aquí, porém de indispensável ex
plicitac;ao se desejarmos dar maior consistencia a análise da unidade e 
da diversidade da disciplina no mundo moderno; e Volkskun
de /Volkerkunde por meio da qual o pensamento antropológico ale
máo distingue, como primeiro termo do binomio, "o estudo do fol
clore e da.música folclórica, costumes e vestuários, habitac;áo e arte
sanatos como existiram na sociedade camponesa' ' ( Gerholm & Han
nerz, 1983:22), e, como segundo, o interesse na "descoberta e explo
rac;áo em terras estranhas" (: 22). Examinaremos primeiro essas 
duas dicotomías. 

Mais isenta de dubiedade do que a oposic;áo antropología ocidental 
versus antropologías indígenas, vigente ainda que náo consensual na 
reuniáo do Wartenstein, a oposic;ao' centro/periferia possui urna 
abrangencia mais significativa porque coloca, de um lado·, antropolo
gías originárias-,como as que tiveram seu berc;o na Grá-Bretanha, na 
Fran~a e nos Estados Unidos - e de outro aquetas que se constituí
ram por um processo de difusao das mesmas, independentemente da 
hegemonía variável das disciplinas metropolitanas nos espac;os inte
lectuais e/ ou geográficos satelizados. Segundo os autores da lntro
duc;áo da coletanea de artigos de E TH NOS, ''pode-se olhar para essa 
estrutura de relacionamento centro-periféria mais ou menos em ter
mos de rede (network), como urna forma de sociometria do mundo 
antropológÍco. Quais antropologías e antropólogos de ve a gente des ta 
disciplina acompanhar através das fronteiras nacionais, se algumas 
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(ou alguns), de que maneira? Talvez com alguma excessiva simplifi
cac;áo, o que ternos dito - continuam Gerholm e Hannerz - sugere 
ser este o padráo: 
(a) antropólogos metropolitanos dedicam amplamente sua atenc;áo 
para o que acontece em casa, ou possivelmente em urna ou mais me
trópoles; 
(b) os antropólogos da periferia estáo interessados como que acon
tece em seu próprio país e em urna ou mais antropologías metropoli
tanas. ( ... ) 
(c) os antropólogos de diferentes países da periferia dáo pouca aten
c;ao ao trabalho de cada um deles, a menos que esse trabalho seja re
conhecido pelas antropologías metropolitanas' ' ( Gerholm & Han
nerz, 1983:7). Mas se esse padráo aponta para visíveis tendencias ob
serváveis nas antropologías periféricas (pois de algum modo sempre 
podemos encontrar nele espac;o para nossas práticas nacionais da 
disciplina) , ele está longe de se prestar a nos proporcionar diagnósti
cos diferenciados do exercício da antropologia nos países que com
póem essa ampla e diversificada periferia -que envolve países do 1. 0 e 
3.0 mundo . Contudo, há inegáveis vantagens na utilizac;áo diligente 
desse padráo e , sobretudo, da dicotomia que lhe é subjacente. A meu 
ver, a vantagem dessa antinomia sobre a oposic;áo ' ' antropología oci
dental " versus" antropologias indígenas" (ou náo-ocidentais) está, 
por exemplo , em nao escamotear a natureza intrinsicamente ociden
tal da disciplina, esteja ela no centro metropolitano ou em suas perife
rias, além de permitir ainda diferenciar tipos de periferias, como os 
que indiquei há pouco como sendo importadores da antropología: o 
que abrange antigas nac;óes europeias (porém satelizadas pelas an
tropologías metropolitanas); o que cobre as civilizac;óes letradas asiá
ticas (com todo o poder de leitura crítica, vale dizer, de potenciali
dade hermeneutica, que suas tradic;óes culturais possuem); e o que 
envolve as " novas nac;óes" empenhadas no processo de construc;áo 
da identidade nacional. (Veremos adiante, pelo menos com relac;ao a 
América Latina, que a noc;ao denation-building aindaque necessá
ria nao é suficiente para caracterizar nossas antropologías). . 

A segunda antinomia a que me referi , Volkskunde/Volkerkunde, 
parece-me útil para dirigir a !lossa atenc;ao para determinadas dimen
sóe~ da disciplina suscetí vel de nuanc;ar um pouco mais esses tipos. E 
isso independentemente do contexto europeu , particularmente o 
germanico que deu origem a essas duas modalidades de fazer antropo
logía, urna voltada para dentro - no que se liga coma' 'construc;áo da 
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nac;ao '' -, outra voltada para fora, para os povos exóticos e distan
tes. É sabido que entre as grandes nac;óes européias, a Alemanha foi a 
última a se constituir enquanto nac;áo. a última a conseguir sua unifi
cac;ao política. Portanto o processo que as chamadas novas nac;óes do 
3. 0 mundo sofrem ainda hoje, naturalmente em grau variado de inten
sidade e em estágio igualmente variado de desenvolvimento, a Ale
manha sofreu a seu tempo. No quadro de dependencia económica e 
de instabilidade política que contém, por exemplo , a maioria das na
c;óes latino-americanas, a construc;áo da nac;áo obedece a imperativos 
locais e historicamente diversificados - e a relac;áo da antr.opologia 
com os diferentes contextos nacionais está para ser estudado; e se 
possível dentro de urna perspectiva comparativa, envolvendo con
junto de países, após estudos monográficos em um só país como o que 
Mariza Peirano (Peirano, 1981)-realizou no Brasil. Mas a preocupa
c;áo quase obsessiva de nossas antropologías voltarem-se para dentro 
·dos territórios nacionais, náo lhes conduz ao exercício exclusivo de 
urna Volkskunde, ou o exclusivo estudo do Nós. O estudo do Outro 
(ou do " Outro interno") faz parte integrante de muitas, senáo da 
maioria, de nossas antropologias. Como nos mostra o debate havido 
no mencionado número de ETHNOS, a .investiga<;áo sobre o Outro é 
freqüentemente conduzida por antropólogos do 3.0 mundo do interior 
de seus próprios países como no caso da Índia, do Sudao ou do Brasil, 
apontados na revista como casos exemplares ( Gerholm & Hannerz, 
1983:23). Sáo países "suficientemente heterogeneos de tal forma que 
se pode estudar 'outras culturas' sem sair para fora" (:31, nota 20). 
Tomando por referencia esses p·aíses náo é dificil imaginar que soba 
tendencia homogenizante dos tipos, persistem significativas diferen
ciac;óes que menos do que obstáculo ao nosso entendimento é um in
centivo a nossa compreensáo das particularidades que assume a dis
ciplina em nossos respectivos países. 

Tomemos, para ilustrac;áo, o caso brasi1_eiro. Numa outraoportu
nidade e num outro lugar (R. Cardoso de Oliveira, 1986 - capítulo 5 
deste volume) procurei identificar na antropologia que se faz no Bra
sil duas grandes tradi~óes: a dos estudos indígenas (através da tradi
c;áo praticamente etnológica) e a dos estudos da sociedade nacional 
(através de urna forma de articulac;áo - e muitas vezes fusáo, como 
nos estudos de comunidade - entre a antropología e a sociología). 
Teríamos, assim, no exercício da disciplina no Brasil, a atualizac;áo 
peculiar da antinomia Volkskunde/Volkerkunde, transfigurada em 
termos de urna complementaridade intrínseca, entre o estudo do 
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" Nós , i.é, da sociedade nacional a que pertence o antropólogo, e o es-
-tu do do Out ro interno a essa mesma sociedad e , a saber, os povos in
dígenas sob cujos territórios urna nova na9áo se expandiu. Tal reali
dade - e aquí talvez esteja urna das caract~rísticas mais mareantes da 
disciplina em nosso país, já apontada por Mariza Peirano -levou os 
próprios estudos indígenas a tenderem a nao dissociar a investiga9áo 
dos grupos tribais do contexto nacional em que estavam inseridos. 
Ainda que a idéia· da constru¡;áo da na9áo nao estivesse táo clara aos 
etnólogos brasileiros como a tese de Peirano parece sugerir, a preo
cupa9áo com a sociedade nacional (menos do que com a questáo da 
nacionalidade) esteve sempre presente. O componente político ex
presso nas preocupa9oes práticas ou indigenistas,já no período " he
róico" da história da etnologia em nosso país (com Nimuendaju, por, 
exemplo) tanto quanto no seu período "carismático" (com Darcy 
Ribeiro) e no seguinte,5 coma intensifica9ao dos estudos interétnicos 
dos anos 60 e 70, marcam indelevelmente o que se poderia chamar de 
'' dépassement'' da antinomia Volkskunde /V olkerkund em sua trans
posi9ao para um país do 3. 0 mundo: i,é, a focaliza9áo simultanea e 
fortemente política da sociedade nacional e dos povos indígenas. Su
blinhe-se, todavia, que o que se observou nos períodos assinalados 
com rela9ao aos estudos etnológicos nao significa senao urna tenden
cia, que náo exclui naturalmente o surgimento episódico das habi
tuais monografias academicas. Mas o ' 'caso brasileiro", que certa
mente merecerá um tratamento mais extenso oeste Seminário, 
serve-nos para nos conduzir a questáo das part.icularidades de nossas 
antropologias e para a necessidade - ou pelo menos a oportunidade 
- de urna estilística; como urna abordagem possível de nossas dife- -
ren9as. 

IV 

Éstamos, pois, diante da questáo das particularidades observá
veis em urna disciplina, surgidas no processo de sua contextualiza9áo 
em um dado país, que nos conduz a urna última antinomia que eu gos
taria de destacar - sendo esta de caráter epistemológico: a ldenti
dade e a Diferen9a entre as antropologias periféricas. Nesta altura 
nao será nunca demais evocar - já que estou procurando privilegiar o 
particular - a advertencia de Clifford Geertz sobre certo temor que 
nos conta~ina a todos, ou pelo menos a muitos de nós, quando nos · 
detemos nas especificidades, táo amea9adoras, da generaliza9áo cien~ 
tífica ... Diz ele: "O medo do particularismo que( ... ) vejo como urna 
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espécie de neurose academica, ~ especialmente proeminente em meu 
próprio campo, a antropologia, na qual aqueles de nós que tratam 
com cuidado de casos específicos, usualmente peculiares, ouvimos 
constantemente que assim estamos minando a possibilidade do co
nhecimento geral e deveríamos, ao invés disso, tratar de algo pro
priamente científico( .. . )" ( Geertz, 1983: 153-154).6 E mais adiante, 
procurando recolocar para a disciplina a questáo da diferen9a ou di
versidade, diz: '· A etnografia do pensar, como qualquer outro tipo de 
etnografia - da cren9a, casamento, do govemo, da troca - náo é 
urna tentativa de elogiar a diversidade mas de levá-la a sério em si 
mesma como um objeto de réflexáo interpretativa' ' (: 154). Essas pa
lavras de Geertz, que foram proferidas para um auditório de nao-an
tropólogos - para os membros da Academia Americana de Artes e 
Ciencias - devem soar aqui de forma diferente, despojadas de seu 
caráter provocativo urna vez que a etnografia nos é bastante familiar. 
Por sua própria natureza ela visa o particular. Pelo menos, num pri-. 
meiro momento. Num segundo, se assim podemos imaginar urna et
nografia moderna, ela apreende - pela via de urna compara9áo quase 
compulsiva em nossa comunidade profissional - adiferenr;a. Que, 
levada efetivamente a sério, nos coloca <liante da singularidade do 
fenómeno descrito - singularidade esta que deve ser interpretada, 
compreendida ou explicada, de conformidade com a orienta9áo me
ta-teórica ou epistemológica do pesquisador. Quando o fenómeno 
sobre o qual nos debru9amos é a própria disciplina em suas manifes
ta90es "nacionais", creio que cabem algumas considera9oes - de 
resto preliminares - sobre o teor dessa etnografia do pensamento an
tropológico periférico. 

Gostaria de recorrer - como mencionei há pouco - a no9áo de esti
lo, como capaz de orientar nossas investiga9oes para os aspectos me
nos rígidos e sacramentados da antropología, vista das metrópoles -
responsáveis pelo olhar mareante de sua identidade de disciplina 
científica. Queiramos ou náo, sua sacrament~ao nas academias cen
trais é sua marca ~e identidade independentemente das modalidades 
de seu exercício na periferia. Como escreve Gilles-Gaston Granger 
relativamente a urna "pluralidade de modelos construídos segundo as 
circunstancias de uso ' ', pode-sedizer com ele, transpondosua refle
xao para as modalidades de nossa disciplina, que elas "comportam 
variantes 'estilísticas ' , histórica e psicologicamente elaboradas, pos
suidoras de· consciencia mas nao de unicidade, nem de rigidez" 
( Granger, 1979:79). Em poucas palavras, a no9áo de estilo nos remete 
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a dimensáo individualizante do exercício da disciplina, porém náo se 
detém na esfera propriamente pe~soal ou individual do trabalho int~
iectual, indo além, procurando apropriar-se de um discurso comum 
(portanto coletivo) de um grupo localizado de profissionais: de urna 
comunidade antropológica situada no tempo e no espa~o. Nesse sen
tido o verbo individuaré bem mais adequado do que o verbo indivi
dualizar. E náo é por outra razáo que Granger, ao refletir sobre urna 
filosofia do estilo, é a ele que recorre. Mas náo será aquí, naturalmen
te, e pelo pouco tempo de que ainda disponho, que ousarei propor 
urna estilística da antropología. Porém a idéia, ao menos, poderá ser 
formulada de maneira a nos levar a tornar a mais rentável possível a 

. investiga~áo sobre as diferen~as entre as antropologías periféricas. 
O Dicionário Caldas Aulete registra o termo individuar como 

verbo transitivo que significa '"narrar, expor com individua9áo, es
pecificar"; e individua~ao, substantivo, significando .. a9áo de indi
viduar· particulariza9áo minuciosa; especifica9áo, distin~áo das cir-, , 
cunstancias particulares de cada coisa' '. Digamos que nós, antropo-
logos latino-americanos, ao nos devotarmos ao estudo de nossas res
pectivas realidades o fazemos náo apenas condicionados pelo vi~id? 
em nossas próprias sociedades, mas também pelo pensado da d1sc1-
plina, i.é, pela matriz disciplinar.7 Matriz disciplinar qu~ c~m. todas 
tensóes entre seus paradigmas assegura a identidade da d1sc1phna so
bre o leque de diferen9as que se observa mesmo nos. países de centro. 
Por exemplo, o paradigma estruturalista, o culturahsta ou estrutural
funcionalista nao seriam mais do que • • varia~óes dialetais'' de um 
mesmo idio~a: a antropología. Mas na atualiza9áo dessa matriz dis
ciplinar nas latitudes da periferia, dificil seria dizer q~e novos ~ara
digmas - que já nao tenham surgidos nas antropolog1~s ce~tra.1s -
tenham sido elaborados entre nós, em que pese a forte 1nfluenc1a do 
pensamento marxista no continente a estimular a reflexao (~ais do 
que a pesquisa) antropológica. Porém mesmo nesse caso, nao esta
mos sendo táo originais, urna vez que nao escapamos de absorver os 
vários marxismos que nos vem do 1.0 ou do 2.0 mundo. Tal fato, en
tretanto, nao representa um embotamento da imagina9áo antropoló
gica na periferia e, muito menos, na América Latina; ~sto que. p~
demos identificar formas bastante peculiares de domesticar a d1sc1-
plina através do trabalho antropológico que, por sisó, conduz a urna 
estilística da disciplina. 

Granger define estilo como '· modalidade de integra~áo do indivi-
dual num processo concreto que é trabalho e que se apresenta neces-
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sariamente em todas as formas de prática" ( Granger, 1974:17; 
1968:8). A despeito da reflexao sobre o trabalho, como elemento 
constitutivo da defini~áo , ter sido amplamentc desenvolvida pelo au
tor, para nós será suficiente assinalar - interpretando Granger -
que ele remete a rela~áo entre a disciplina e sua prática, tal como a re
la9áo entre forma e conteúdo (Cf.: 14-15.:5-7). Ainda que esse traba
lho sobre ser individual - se o tomarmos ao nível pessoal de sua 

' . 
execu~áo - ele é também e sobretudo coletivo, enquanto expnme a 
prática local (nacional t /ou institucional) dos pesquisa?or~s: Tal 
como o idioleto está para o dialeto ou língua, o trabalho 1nd1v1dual, 
particularmente aquele de caráter científico, náo se desvenci~ha. de 
urna prática comunitária - se assim posso me expressar. Da1 a im
portancia de se estudar detidamente essa prática, esp~cialmente 
quando ela se objetiva em obras - em obras de antropolog1a como as 
que produzimos em nossos países latino-americanos . Para Granger 
essa prática; que envolve urna "dialética efetiva da forma e conteú
do '', de ve ser investigada como urna ·' atividade considerada com seu 
contexto complexo e, em particular, comas condi9óes sociais que lhe 
dáo significa~áo nummundo efetivamente vivido"(: 14, :6 - o grifo é 
meu) . Náo seria a abordagem etnográfica a mais adequada para dar
mos contadas especificidades de nossas antropologías? dos diferen
tes estilos que praticamos? 

Resumindo: procurou-se inicialmente evocar algumas reunióes 
de caráter internacional nas quais a disciplina veio sendo examinada 
em sua inser~áo nos países periféricos. Dos anos 60 aos 80, vimos 
urna crescente concientiza9áo crítica do exercício da antropología em 
nossos países como refletem as antinomias Ocidental/Náo-Ocidental 
(ou Indígena), Metrópole/Satélite, Antropólogo Estrangeiro/ Antro
pólogo Local, Centro/Periferia. Examinamos mais ~etidamente al
gumas delas e consideramos urna outra, a antinomia Volkskund/Vol
kerkund, mais remota, pois náo vinculada diretamente a problemática 
que vivemos , porém importante para agu~ar mais nossa percep~ao da 
dinamica da disciplina na investiga~áo da nossa e das outras socieda
des , investiga~ao esta tema da mais atual relevancia. E concluímos 
com urna explora9ao sucinta da antinomia Identidade/ Diferen9a, 
via de entrada para a formula~ao da idéia de urna estilística da disci
plina, capaz de nos conduzir - no meu modo de ver - a urna melhor 
compreensáo da antropología ou das antropologias que fazemos na 
América Latina. 
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NOTAS 

' Com exclusao da Ale man ha e da Inlaterra. todos os demais países representados pro
~uziram .. informes ... publicados no A1111ário /11di¡?e11isra de 1967 . 
·cr. A 1111tírio /11dige11ista. vol. XXXIX. 1979: 111 -112. 
' A despeito de sempre se poder rastrear, por meio de leituras diligentes - como recen
temente Mariza Peirano realizou sobre a Antropologia no Bras il ( Peirano. 1981) - , a 
preocupa9áo coma 1wtio11 building nos países do hemisfério , nao se pode desconhecer 
por out ro lado que raramente eta esteve explícita no horizonte da disciplina enquanto 
tal. 
,A bibliografia citadajá na introdu9áo do volume relativo a reuniao do Burg Wartens
tein (H. Fahim. 1982: xxxii-xxxiii) registra um número significativo dessas tentativas. 
dentre as quais destaco as de T. Asad. 1975; H. Fahim, 1976 e R. St·avenhagen, 1971. 
~ Em minha conrerencia de 1985, acima referida (cf. capítulo 5), ten to urna periodi~a9ao 
da disciplina no Brasil. identificando, grosso modo. tres períodos que denominei ''He
róico" (20-30). "Carismático" (40-50) e "Burocrático" (60-70). 

6 Agrade90 a Mariza Correa ter-me permitido utilizar sua excelente tradu9áo mimeo
grafada do capítulo 7 desse livro de Geertz, para esta e para a cita9áo seguinte. 
7 A constru9ao dessa matriz e os argumentos que a sustentam estao em minha confe
rencia proferida na 14.ª Reuniáo Brasileira de Antropologia (R. Cardoso de Oliveira, 
1985. e neste volume como capítulo 1). 
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POSFÁCIO 

CAPÍTULO 8 

A VOCA!;ÁO META-DISCIPLINAR DA 
ETNOGRAFIA DA CI~NCIA 

1 

Em recente conferencia, proferida no Centro de Lógica, Episte
mología e História da Ciencia (CLE) da UNICAMP, o Professor 

. Gilles-Gaston Granger discorreu sobre a dimensáo meta-disciplinar 
da História da Ciencia. De urna maneira muito resumida e correndo o 
risco de náo interpretá-lo corretamente, gostaria de sintetizar aquilo 
que ficou de suas idéias e que me estimularam a pensar a possibilidade 
de certos desdobramentos daquilo que certos antropólogos tendem a 
chamar de "etnografia do pensamento moderno" (Geertz, por 
exemplo) e que eu tenho procurado aplicar - de um modo um pouco 
, mais restrito - a urna das dimensóes desse pensamento moderno: o 
chamado pensamento "científico", especialmente em suatransmis
sáo disciplinada, i.é, pela viadas disciplinas. Ver-se-á adiante o que 
podemos entender por isso. Antes, porém, procurarei resgatar o que 
entendo como sendo urna contribui~áo de Granger ao assunto, en
quanto ela aponta para o caráter meta-disciplinar da História da 
Ciencia. Nesse sentido procurarei indicar um certo parentes_co entre 
a História da Ciencia, como urna velha disciplina, e a Etnografia da 
Ciencia, ainda em estado embrionário. Ao tratar da Etnografia Cien
cia, procurarei considerá-la particularmente no processo de apreen
sáo do pensamento antropológico - o que significa exercitá-la em 
minha própria disciplina, ressaltando, no entanto, a questáo crucial 
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da intercomunica~flo ou da linguagem científica ( ou cultural) como 
foco provilegiado' da investiga~áo etnográfica. 1 

. . 

Para Granger urna meta-disciplina envolve conhecimento de se
cundariedade, a saber: (1) versa sobre sistemas de símbolos; e (2) fo
caliza teorias, náo seus objetos: No primeiro caso (1) descreve re
gras, no segundo (2) de ve legitimar-se. Embora a própria idéia de me
ta-disciplina receba sérias críticas e seja rejeitada por autores como 
Wittgenstein (o autor de Investiga~óes Filosóficas) ou por filosofias 
como o lntuicionismo (que diz ser a lógica urna simples vestimenta da 
matemática e que a meta-matemática é urna "pura ilusáo"), Granger 
vai mostrar - no caso da Matemática, por exemplo - que dois bons 
exemplos de meta-matemática estáo na obra de Tarski e, precisamen
te, na de Wittgenstein (o autor do Tractatus Logico-Philosophicus). 
Argumenta Granger que se urna proposi~áo sempre nos diz algo so
bre o mundo, a nota~ao de Wittgenstein nada nos diz sobre o mundo. 
É assim que para Granger, além da Matemática e da Filosofia (esta 
última a meta-disciplina por excelencia), também a História da Cien
cia pode ser considerada como tal. 

Mas aqui há urna distin~áo a ser feita, ainda segundo Granger. 
Distin~áo entre a História da Ciencia debru~ada sobre os ··ratos de 
Ciencia", i.é, sobre fa tos datados, e a História da Ciencia voltada 
para '"fatos epistemológicos", alvos privilegiados de urna meta-dis
ciplina. Ainda que tal distin~áo tenha um caráter exclusivamente ana
lítico, somente nesse segundo caso é que caberia falar da História da 
Ciencia enquanto meta-disciplina. Um fato epistemológico, ainda se
gundo Granger, remete a um fato estrutural do campo científico. Im
plica o encadeamento interno dos conceitos. Nesse sentido, os fatos 
.. sociológicos" (latu sensu) seriam externos, capazes de atuar uni
camente no atraso ou adiantamento da dinamica científica. É assim 
que para Granger a estrutura interna do sistema de conceitos consti
tuí o foco da_ meta-ciencia, e_nguanto História da Ciencia. 

É neste quadro de referencias, exposto por Granger, que penso 
poder desenvolver considera9óes sobre o que entendo por Etnografia 
da Ciencia, particularmente ~nquanto meta-disciplina. Mas nao farei 
isso sem recorrer aquele que - aoque saiba - foi senáo o primeiro ao . 
menos foi quem formulou com maior criatividade o escopo dessa 
nova disciplina (a rigor um ramo da Antropología). Estou me refe
rindo a Clifford Geertz e especialmente ao 7. 0 capítulo de seu livro 
Local Knowledge (1983), intitulado •'The Way We Think Now: To
ward an Ethno~aphy of Modero Thought'', oi:iginalmente urna confe-
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rencia proferida na American Academy of Arts and Sciences, aliás por 
mimjá aludida oeste volume mais de urna vez. O caráter provocativo 
do texto nao está somente na ironia de tomar a todos nós, professo
res, pesquisadores e académicos (e nao académicos) de diferentes ma
tizes, como nativos (tal co~o esquimós ou os canelas o sao para o et
nólogo), organizados (ou mesmo mal organizados) em con111nidades 
táo fechadas (ou quase) como urna aldeia camponesa qualquer. Está a 
meu ver, em ter reelaborado, em termos da nova disciplina, a rela~ao 
heideggeriana entre ser e conhecer. E que, ness.'.:' sentido, mesmo o 
discurso fragmentado da moderna academia, reproduzido pelo con
curso das mais variadas disciplinas, sao mais do que posi~óes privile
giadas de observa~áo intelectual, ·'sao modos de estar no mundo'' 
(Geertz, 1983:.155). E seni·nenhuma profissáo de fé em defesa da an
tropologia, Geertz vai mostrar que urna etnografia do pensamento é 
urna empreendimento múltiplo: "histórico, sociológico, comparati
vo, interpretativo, qualquer coisa como um corpo a corpo, cuja fina
lidade é tornar inteligíveis questóes obscuras, provendo-lhes de um 
contexto esclarecedor'' (: 152). Poder-se-ia dizer que a Etnografia da 
Ciencia, desse ponto de vista, se assume como urna disciplina híbrida 
- o que já é algo mais do que urna mera etnografia, tradicionalmente 
falando. Pensar o pensamento como um '' artefato cultural" (n~o ne
cessariamente o p; ocesso de pensamento, mas seu produto) é afir
mar, contudo, que se a experiencia antropológica nao monopolizará o 
olhar da "'etnografia do pensamento", certamente ela constituirá a 
sua base. E é isso que parece importar a Geertz - se eu o interpreto 
~m. . 

Ao falar em Etnografia da Ciencia, imagino-a como urna sorte de 
desdobramento da Etnografia do Pensamento Moderno mencionada 
por Geertz e como urna transposi~áo para espa~os culturais (o que 
nao q~1er dizer nao-históricos) da História da Ciencia de que fala 
Granger. Essa cop.fluencia que procuro estabelecer entre as idéias 
do filósofo e as do antropológo - sem dúvida nenhuma insuspeita p.or 
ambos - fic.:a por conta exclusiva ¿e urna buscad~ pistas que possibi
litem investigar modalidades de conhecimento qu de sab~r constituí
das disciplinadamente ou, como já mencionei linhas atrás, através de 
disciplinas. lndiretamente é urna forma de investigar a academia 
(aindaque nao exclusivamente) por meio de seusnúcleos mínimos de 
saber que sáo as disciplinas. Mas diretamente, a rigor, seu int~resse 
maior, a Etnografia da Ciencia se propóe a explorar o discurso que se 
pretende científico, sem maiores preocupa~óes com distin~óesjágas-
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tas como·•• hard'' e • • soft sciences''. Ao se procurar dar con ta do dis
curso e de suadinamica interna, tratando-o, portanto, como fato epis
temológico, náo significa que se abra máo de urna etnografia voltada 
para os fatos de ciencia, portanto datados. O que significa assegurar a 
Etnografia da Ciencia a realiza~áo de sua dupla dimensáo: disciplinar 
e meta-disciplinar. 

II 

. . 
Os fatos de ciencia referidos por Granger parecem ter constituí do 

o foco principal daquilo que se conhece como História da Ciencia. 
Ainda que· questóes epistemológicas possam estar mescladas a esses 
fatos' elas tenderáo sempre a permanecerem submetidas a ótica do 
historiador, sendo datadas, periodizadas as teorias e inseridos seus 
autores e seguidores em momentos perfeitamente identificáveis no 
tempo histórico. Para nos restringirmos a áreas sobre as quais possuo 
maior familiaridade, as chamadas Ciencias Humanas, diria que amo
numental obra Les Sciences humaines et la conscience occidentale 
(1966-1973) de G. Gusdotf 2, se bem que se insira mais na tradi~áo 
européia continental do genero Histó1ia Intelectual;é um bom exem
plo da preponderancia dos fatos datados e da sistemática procura de 
periodiza~áo. No Brasil a pesquisa dirigida por Simon Schwartzman 
sobre a "forma~áo da comunidade científica" em nosso País (S. 
Schwartzman, 1979), realizada sob os auspícios da FINEP, é urna 
boa ilustra~áo do privilegiamento de fatos exclusivamente datados, 
nela nao havendo lugar para fatos epistemológicos. Trabalhos desse 
teor se ligam a distintas tradi~óes intelectuais e sáo subjacentes a dife
rentes disciplinas, o primeiro se prendendo a tradi~áo europeia conti
nental e a Filosofia, enquanto disciplina original, e o segundo a tradi
~áo anglo-saxá e as Ciencias Sociais, como disciplinas orientadoras 
do enfoque maior da investiga~áo. 

Tais tradi~óes possuem ·evidentemente raízes bem mais profun
das no pensamento ocidental que a disciplina História da Ciencia. 
Elas constituem urna sorte de duplo horizonte epistemológico que vai 
marcar inexoravelmente a disciplina desde os seus primeiros passos. 
A controvérsia entre Henry Guerlac e Alexandre Koyré, em princí
pios dos anos 60, já indica a existencia de duas óticas claramente dis
tintas~ . Embora Koyré concorde com a critica a tendencia exces
sivament abstrata -. que Guerlac chama de "idealista" - de certa 
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História da Ciencia, responsável pelo isolamento dos .. fatos que des
creve de seu contexto histórico e social e de emprestar-lhes urna 
(pseudo-) realidade própria e independente" (K~yré, 1982:373), náo 
concorda porém com a tendencia oposta ··de interpretar - ou de mal 
interpretar - a ciencia moderna, scientia activa, operdtiva, como 
urna prom~áo da técnica" (:374), e, muito menos, .. rejeitar a theo
ria em favor da práxis, para fazer do homem •senhor da nature~a', 
em vez de ser seu reverente contemplador. .. ( ... ). Estamos empre
sen9a do mesmo desconhecimento da natureza do pensamento cientí
fico' ' - insiste Koyré (:374) para quem "'a ciencia de nossa época 
como a dos gregos, é essencialmente theoria, busca de verdade, e 
que, por isso, ela teme sempre teve urna vida própria, urna história 
imanen te, e que é sornen te em fun9áo de seus próprios problemas, de 
sua própria história, que ela pode ser compreendida por seus histo
riadores" (:377). 

Sáo controvérsias desse tipo que, segundo Georges Canguilhem, 
"opóem aqueles que os autores anglo-saxóes designam sobo nome 
de externalistas e internalistas''. E acrescenta - ••O extemalismo é 
urna maneira de escrever a história das ciencias condicionando-a a 
um certo número de acontecimentos - que se continua a chamar 
científicos mais por tradi~áo que por análise crítica - por suas rela-
9óes com interesses económicos e sociais, com exigencias e práti
cas. técnicas, com ideologías religiosas e políticas.( ... ) O interna
lismo - tido pelos primeiros por idealismo - consiste em pensar 
que náo há história das Ciencias se náo se situar no interior mesmo da 
obra científica para analisar as diligencias específicas pelas quais ela 
busca satisfazer as normas específicas que petmitem definí-la como 
ciencia e nao como técnica ou ideología" (Canguilhem, 1979: 15). 
Contra a atitude internalista ·•que privilegia a teoría relativamente ao 
dado empírico" e para a qual o "fato de ciencia" é considerado "se
gundo urna posi~áo epistemológica'' (: 15), a atitude • 'extemalista ve 
a história das ciencias como urna explica~áo de um fenómeno de cul
tura pelo condicionamento do meio cultural global, e em conseqüén
cia a assimila a urna sociologia naturalista de institui~óes, negligen
ciando inteiramente um discurso com pretensóes de verdade" (: 15). 
Essa visao da ciencia como fato cultural náo deve nos conciuzir ne
cessariamente a urna sociologiza~áo naturalística das institui~óes. 
Como mostrei no capítulo anterior (Cap. 7), urna etnografia da cien
cia recupera a no9áo de cultura (como em Geertz) ao mesmo tempo 
- como indicarei na sec~áo seguinte - s~m, todavía precisar privile-
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"' giar a extemalidade. A Etnografia da Ciencia tem precisamente por 
escopo trazer a no9áo de cultura para o centro da investiga~áo do co
~hecimento científico. Entretanto, mesmo na História da Ciencia, 
em sua vertente anglo-saxa, a n~áo de cultura (juntamente com a de 
tradi~áo) come~a a se impor através da obra de Thomas Kuhn. 

? empenho em profissionalizar o historiador da ciencia, como 
oficiante de .urna disciplina autónoma, parece marcar a disciplina nos 
Estados Unidos da América.~ contribui~áo de Kuhn nesse sentido é 
funda~ental. No verbete que escreveu sobre a disciplina para a Jn
t~rnat1onal Encyclopedia of Social Sciences (vol. 14, 1968), reprodu
z1do .q~ase dez anos depois em ~eu The Essential Tension (T. Kuhn, 
1977 .103-126), tra9a ·ele urna sintética história da disciplina mos
trando - entre outras coisas - como as duas óticas (a interna e a ex
terna) náo apenas vem sendo modernizadas, como também tendero a 
se fundirem, ou, em suas palavras, a se complementarem. " Apesar 
das abordagens interna e externa da história da ciencia possuírem 
urna sorte de autonomía natural, elas sáo, de fato , referencias com
plementa~es " (: 120). Mas se interpreto bem suas idéias , a abordagem 
extern~ nao pod~ esta~ restrita ao estudo das institui9oes ou a quase 
(exclusiva) cons1dera9ao dos fatores sócio-económicos táo agosto de 
certa socio logia da cienciét (sua crítica, por exemplo, a' ' tese de Mer
ton ")4 ; pelo plenos para o~. principais ramos da ciencia (dos séculos 
XVI e }_(VII, i.é, astronon1ia, matemática, mecanica e ótica) é o de
senvolv1mento del~s que faz da ''Revolu~áo Científica'' urna revolu-
9áo de conceitos. '~ Signifi<. aiivamente, contudo, este agrupamento 
de ca~pos consiste exclusi 11amente de ciencias clássicas. Altamente 
desen~olvi~a~s .na ·antigüidade, elas encontram um lugar nos currícu
los un1vers1tanos medievais ·onde muitos deles foram significativa
mente mais desenvolvidos. A metamorfose do século XVII, em que 
o .hom~m baseado na universidade continuo u a desempenhar um sig
nificativo papel , pode ser razoavelmente retrato primordialmente 
como urr.a extensáo de urna tradi~áo antiga e medieval desenvolvida 
em nov~ a~biente conceitual" (: 117). Caberia, portaní o, resgatar es
s~s trad19oes. 

. Kuhn admite, todavia, que teses como a de Merton náo devem ser 
s1mplesmente rejeitatlas, mas revistas (: 117), mesmo no caso do de
senvolvimento de novos campos ou ramos da ciencia, onde ''necessi
dades sociais e valores constituem o determinante maior dos proble
mas em que seus praticantes se concentram" e quando os "conceitos 
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que eles sustentam para a solu~ao de problemas estáo amplamente 
condicionados pelo senso comum contemporaneo, por urna tradi~áo 
filosófica prevalecente ou pelas mais prestigiosas ciencias contem
poraneas" (: 118). Agrega ainda Kuhn, referindo-se naturalmente as 
ciencias mais consolidadas - as ciencias clássicas desenvolvidas du
rante a Revolu~áo Científica - que seus praticantes .. sáo homens 
treinados num corpo sofisticado da teoría e de técnicas instrumental, 
matemática e verbal. Como resultado (e aqui vemos o recurso kuh
niano a no9áo de cultura - RCO), elas constituem urna subcultura 
especial , cujos membros sáo a audiencia exclusiva para o,'e juízes do, 
trabalho de cada um. Os problemas sobre os quais os especialistas 
trabalham náo mais sao apresentados pela sociedade externa, mas 
por urna disputa interna para ampliar o escopo e a precisáo da adapta
~áo entre a te o ria existente e a natureza'' (: 118-119); o grifo é meu -
RCO). Do ponto de vista de Kuhn trata-se aqui de tomar articuláveis 
e complementares a história interna e a externa. Mas se sobram em 
Kuhn condi~oes para dar conta da história interna da ciencia, falta
lhe condi~oes para conduzir com a profundidade e a consistencia ne
cessárias urna análise dos fatores externos (interesses?) que atuam na 
história das ciencias. 

Num pequeno livro sobre Kuhn e a ciencia social, S. B. Barnes 
ad verte numa nota introdutória que a obra de Kuhn pode ser conve
nientemente dividida em tres classes: a primeira, produzida nos anos 
50 e princípios dos 60 e dirigida preferentemente aos historiadores da 
ciencia, incluí seu importante livro sobre a revolu9áo copernicana 
(Kuhn, 1957) "e urna série de trabalhos sobre a história da termodi
namica" (Barnes, 1982, xiii); a segunda se refere a publica¿óes que 
vieram a lume em torno dos anos 60 - com destaque ao livro The 
Structure of Scientific Revolutions (l.ª ed-. 1962) - e vários outros 
trabalhos reunidos no já citado The Essential Te ns ion e que tratam de 
urna variada gama de assuntos históricos, filosóficos e sociológicos; a 
terceira, ainda segundo Barnes, manifesta-se em seu livro sobre a his
tória da mecanica quantica, Black Body Theory , de 1978, onde ' • atra
vés de cuidado meticuloso e aten~ao intransigente pelo detalhe (reali
za) urna descri~áo e interpreta~áo particular de um episódio histórico 
específico" (:xiii). Ainda que certamente um t;abalho desta última 
classe se constitua numa realiza~áo a mais completa daquilo que se 
poderia designar como boa história da ciencia, Bames nao a discute 
em seu texto face a'' desencorajadora complexidade técnica'' da nar
rativa de Kuhn, além do fato de se constituir precisamente a segunda 
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classe de trabalhos aqueta que impoe como a mais esclarecedora, 
" conceitualmente falando , sobre o caminho adotado pelo autor. 

Independentemente da ou das interpreta<;oes que Barnes faz da 
obra de Kuhn, valeria reter - para o foco desta exposi<;áo - o de
sen volvimento que ele dá a questáo que vimos tratando da internali
dade/externalidade na história da ciencia. Importante dizer, prelimi
narmente , que Barnes ve méritos incontestáveis na obra de Kuhn 
para a " teoría sociológica" (Barnes; 1982: 120), em que pese o seu la
tente "funcionalismo" (: 125). Sendo Barnes um sociólogo, suas ob
serva<;oes sobre a dimensáo sociológica da historiografia kuhniana, 
particularmente no que se refere a questáo dos valores (quando ele 
encontra nela urna "analogía entre valores e teorias, a<;oes e aplica
<;oes" (: 124) - ou, em meu modo de ver, entre cultura global e cul
tura científica, sáo de molde a nos fazer crer que Kuhn tem urna con
tribui9áo a dar a urna sociología da ciencia que se pretenda mais atua
lizada, isto é, que se beneficie do desenvolvimento de campos afins, 
como sói ser a história das ciencias em sua dupla acep9áo: interna e 
externa. E ao contrário de sociólogos, como D. L. Eckberg e Lester 
Hill Jr. - que se aplicaram em trazer o conceito kuhniano de para
digma para a sociología (Eckberg & Hill Jr. , 1980) -, Barnes procu
rou levar a reflexáo sociológica para o interior da abordagem histo
riográfica de Kuhn . Nesse sentido, Barnes mostra que existe um mito 
maniqueísta sobre o conhecimento por meio do qual se estabelece 
urna •• pronunciada fronteira entre ciencia e seu contexto social'' 
(Barnes , 198.2: 117), o que em outras palavras significa atribuir a "de
cisao científica" ( scientific judgement) o exercício exclusivo das re
gras .universais da razáo, negando qualquer papel as contingencias 
sociais , vistas como poluidoras "for9as da ignorancia" (forces of 
darkness) (: 117). Esse maniqueísmo se exprime na dicotomia inter
no/externo já apontada como insatisfatória por Kuhn, como vimos. 
Barnes vai mostrar que o mito de Maniqueu está "íntimamente entre
la<;ado no fabrico da retórica e pesquisa" e que ''sustenta os bem co
nhecidos esteriótipos da história 'interna' e 'externa'. Parafazer his
tória interna é explicar mudan<;a científica pela referencia a for<;as da 
luz dentro de contexto científico exotérico - observ39áo, experi
mento e inferencia racional. Para fazer história externa implica invo
car agentes externos obscuros tais como interesses e preconceitos so
ciais para a mesma tarefa explicativa. As duas abordagens - concluí 
Bames - sao olhadas como incompatíveis, a primeira sendo ideal, e a 
última abete noire de muitaretóricahistoriográfica" (: 118). Como ul-
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trapassar essa dicotomia? Barnes pretende - se eu o interpreto bem
que será pela incrementa<;ao de urna perspectiva sociológica ampla na 
história das ciencias. . 

A meujuízo, parece-me que será exatamente pela domestica<;áo 
dessa béte aoire que urna sociología das ciencias come<;a. Quando 
Barnec: <iborda a questáo da ''ciencia em contexto'', ele faz urna dis
ti -. .yáo (em nada original em si mesma, porém oportuna em sua aplica~ · 
<;áo) entre fatores macro-políticos e micro-políticos. Ilustra essa ·dis
tin<;ao com dois trabalhos na área da física, um de P. Forman (1971), 
outro de A. Pickering (1981), considerados como bons estudos empí
ricos em que conhecimento científico e interesses estáo relacionados. 
Enquanto Forman mostra que a ''acausalidade'' dos físicos alemáes 
na interpreta9áo da mecanica quantica está íntimamente relacionada 
comas condi<;oes polí_ticas e sociais da república de Weimar, marcada 
por urna aversáo a qualquer determinismo, Pickering "procurou re
lacionar a aceita~ao ampla da hipótese 'charm' da moderna física das 
partículas com fins e objetivos bem específicos localizados dentro da 
própria física: aqui a hipótese é que interesses profissionais restritos . 
estruturaram a .inferencia, sendo que nenhuma aten~áo foi dada a am
pla base social'' (Bames, 1982: 115). Independentemente de qualquer 
aceita9áo ou rejei9áo das hipóteses formuladas por Forman e Picke
ring, importa assinalar com Barnes que as formas adotadas por ambos 
os autores sao diferentes tentativas de explica<;áo do mesmo fenóme
no: a existencia de ti.ns e interesses que canalizam inftréncia e juízos 
e, por isso, podem ajudar a descobrir a razáo da emergencia de um 
" corpo específico de conhecimentos. Contudo há de se precaver em 
nao privilegiar nenhuma ordem de fatores (nem micro, nem macro) 
urna vez que a atua~áo de qualquer um deles seria sempre urna ques
táo .empírica a ser considerada no ambito de estudos concretos e his
tóricos. Pois para Barnes - ainda aludindo aos dois casos que ilus
tram essas considera~oes - "nema opera9áo de fatores macro-polí
ticos é evidente por si mesma, como no primeiro caso, nem é ineren
temente me.nos desejável que a opera<;áo de fatores micro-políticos, 
como no segundo caso" (: l 15). Ambas ordens de fatores podem ser 
igualmente relevantes. 

Umalinhade pesquisa que, ameu ver, pode serconsideraoacomo 
urna forte contribtÍi~áo ao estudo dos fatores micro-políticos e que 
nao me parece ter sido levada em conta pelos historiadores das cien
cias, é a que desenvolveu Pierre Bourdieu e seus colaboradores. Náo 
farei aqui urna exposi<;ao sequer sumária do que considero a contri-
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bui9ao de Bourdieu a sociología do conhecimento. Limitar..:me-ei 
apenas a apontar duas ou tres idéias contidas em seus escritos que, a 
meu ver, náo deixam de se filiar a nossa ordem de preocupa~óes. 
A primeira delas diz respeito a ' 'economía das trocas simbólicas'' ou 
a um " mercado de bens simbólicos" cuja capacidade de determina-
9áo na produ9áo cultural, científic~ ou artística nao pode ser ignora
da. Nesse sentido sua no9áo de "campo inte.lectual" é extremamente 
fecunda no que tange a visualiza9áo totalizadora de todo um espa90 
social (interno e externo as institui~óes culturais) ocupado por produ
tores e consumidores de bens culturais. Seus ensaios reunidos, tra
duzidos e publicados por Sergio Miceli (Bourdieu, 1974), dáo-nos pis
tas capazes de enriquecer a análise dos fatores que atuam na confor
ma9áo do campo intelectual, particularmente os micro-políticos. 
Quando Bourdieu, exercitando suas raízes weberianas, faz urna ana
logía coma religiáo dizendo que assim como "a estrutura do campo 
religioso organiza-se em torno da oposi~áo entre o profeta e o sacer
dote( ... ) a rela~ao de oposi9áo e de complementaridade que se esta
belece entre o campo de produ~ao erudita e o campo das.instancias de 
conserva~áo e de consagra9áo, constituí certamente um dos princí
pios fundamentais da estrutura~áo do campo de produ~áo e circula
~áo dos bens simbólicos" (Bourdieu, 1970: 119); ou quando aborda a 
questáo da legitimidade cultural, dizendo que ''todo ato de produ~áo 
cultural implica na afirma9áo de sua pretensa.o a legitimidade cultu
ral'' que envolve a pretensáo ao '' monopólio da manipula9áo legítima 
de urna classe determinada de be ns simbólicos'' onde ''as oposi~óes e 
as divergencias se expressam espontaneamente na linguagem da ex
comunhao recíproca" (: 108); ou, ainda, quand~ mencionando o ca
ráter da crítica inter-pares comenta, com urna boa dose de ironía, que 
de certa maneira esses pares se ' ' constituem em '' sociedade de admi
ra~áo mútua, pequenas seitas fechadas .em seu exoterismo 
( . . . )" (: 107) -. ele está apontando para aspectos bastante negligen
ciados do processo de produ9áo de bens simbólicos, sejam.eles artís
ticos ou científicos. 

Porém, é na focaliza~ao da institui~ao academica que a sociología 
de Bourdieu pode - a meu ver - oferecer sua melhor contribui9áo 
ao estudo da dimensáo micro-política da produ9áo científica e da re
produ~ao da comunidade de "criadores de conhecimento". É onde a 
externalidade é investigada em seus níveis mais microscópicos, ilu
.minadores daforces of darkness que atuam na configura9áo do Ho
mus Academicus-títUÍo do livro que de forma mais sistemática apre-
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senta idéias de Bourdieu.5
• O próprio título do primeiro capítulo, " Un 

Livre a Bruler?", que literalmente pode ser traduzido por "um livro 
espiao?" ,já conduz o leitor aos subterráneos da institui<;ao universi
tária, mostrando os seus mais recónditos lugares, seus mistérios, suas 
verdades indizíveis. Seu desígnio é revelar a nudez do Rei ! Tendo por 
base pesquisas empíricas sobre o sistema universitário frances, 
Bourdieu analisa todo um conjunto de fatores que agem no trabalho 
academico, a diferencia9ao entre " indivíduo empírico" e "indivíduo 
episteinico'', entre competencia científica e competencia social, dis
tribui9áo das faculdades (institutos de ensino) entre os pólos "mun
dano'' e ·'científico'', divisóes essas que no fim de con tas expressam 
a a~áo de princípios tais como ' 'o que organiza o espa~o das faculda
des em seu conjunto: a oposi9ao entre os agentes e as institui9óes que 
estáo sobretudo voltadas para a pesquisa e os investimentos propria
mente culturais, e os que estáo orientados mais para areprodu<;ao da 
ordem cultural e do corpo de reprodutores e para os interesse asso
ciados ao exercício de um poder temporal na ordem cultural, portanto 
homólogo daquele que se estabelece no seio do campo universitário 
em seu conjunto entre as faculdades dominantes na ordem cultural 
(de Ciencias e de Letras - RCO) e as faculdades dominantes na or
dem propria~ente temporal (de Direito e de Medicina - RCO)" 
(Bourdieu, 1984: 100). Mas se todos esses aspectos -entre outros -
rtos esclarecem sobre a dinámica do cámpo universitário ou acade
mico em seu espa~o micro-político, "as transforma~óes globais do 
campó social (macro-políticas - RCO) afetam o campo universitá
rio , notadamente porintermédio de mudan9as morfológicas, sendo a 
rnais· importante o afluxo da clientela de estudantes que determina, 
por um lado, o crescirnento desigual do volume de diferentes partes 
do corpo docente, e, por outro, a transforma~áo da rela9áo de for9as 
entre as faculdades e as disciplinas e , sobretudo, no interior de cada 
urna delas, entre as diferentes partes do corpo docente e, por outro, a 
transforma9áo da rela~ao de for<;as entre as faculdades e as discipli
nas e , sobretudo, no interior de cada urna delas, entre os diferentes 
graus" (: 171 ). Essa pressáo na institui<;áo universitária pelo incre
mento da clientela de estudantes , gerado po1 mudan9as sócio-eco
nomicas ocorridas a nível macro, é considerada por Bourdieu como 
urna das "variáveis externas" atuantes no campo, com repercussóes 
' ' . ,, . . . nos pnnc1p1os que regem o recrutamento e a carrelfa nas diferentes 
faculdades e, no interior destas, nas diferentes disciplinas", reper
cussóes estas consideradas como "variáveis internas" (:172). Inde-
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pend.entemente dos adjetivos usados por Bourdieu para classificar 
tais variáveis, o certo é que embora esse autor privilegie o nível mi
cro-político de análise, náo o faz como sacrificio dos fatores societá
rios que transcendem a esfera da academia. Todavia sua contribui~áo 
maior aos estudos que se destinam a desvendar o contexto mais ime
diato que envolve o exercício das disciplinas académicas é certa
mente a que se situa ao nível micro-político - o da engrenagem do 
c~mpo intelectual em que se acha a institui~áo universitária. 

III 

Pelo que foi exposto até aqui, pode-se ver, grosso modo, que a his
tória da Ciencia e certas modalidades de Sociología da Ciencia (seja 
com Barnes, seja com Bourdieu) cobrem urna ampla gama de proble
mas que náo podem deixar de ser levados em conta por urna Etno
grafía da Ciencia. Diria que essas disciplinas guardam entre si o 
mesmo relacionamento (diría, melhor, intera~áo) que guardam entre 
si um conjunto de outras disciplinas históricas de votadas a deslindar.a 
questáo do conhecimento. N áo se pode deixar. de concor~ar coi_n ~o
bert Darnton que a "história intelectual" incluí "a históna das 1de1as 
(o estudo do pensamento sistemático usual em formula~óes filosófi
cas), a história in~electual propriamente dita (o estudo do pensamento 
informal, climas de opiniáo e movimentos literários), a história social 
das idéias (o estudo de ideclogias e difusáo de idéias) e a história cul
tural (o estudo da cultura no sentido antropológico, incluindo vi
sóes-de-mundo e mentalités coletivas" (em francés no texto, Dam
ton, 1980:337, apud Roger Chartier, 1982: 14). Esse ar de família que 
todas essas disciplinas, históricas ou sociólogicas, revelam em seus 
diferentes enfrentamentos da questáo do conhecimento (qualquer 
que seja o seu teor, seja científico, literário, artístico, etc.) é igual
mente respirável pelos antropólogos devotados ao exercício de urna 
etnografía da.ciencia. Qualquer que seja a orienta\:ªº teórica ou para
digmática desses antropólogos, eles teriam em comum a marcar a es
pecificidade da disciplina a observa\:áO direta, contínua e intensiva 
{em suma, o trabalho de campo), aliada a um enfoque totalizador e 
comparativo. Apesar dessa observa~áo e desse enfoque poderem se 
desenvolver de diferentes maneiras na investiga\:áo, de conformi
dade coma orienta~áo teórica de cada antropólogo, gostaria de tomar 
por referencia, a guisa de ilustra\:áo, a formula~áo que fiz no capítulo 
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anterior (cap. 7) a propósito das possibilidades de urna etnografía das 
antropologías periféricas. 

Inspirando-me em Geertz, procurei explorar --:- airida que muito 
sucintamente - a questáo da diferen9a, enquanto foco da investiga-
9áo etnográfica, levando essa diferen9a ··a sério"; isto é,entendendo 
como relevante as peculiaridades e as particularidades de cada antro
pología periférica pesquisada em lugar da busca compulsiva por gene
raliza~óes, tao comum no horizonte dos paradigmas positivistas da 
disciplina (ou ··paradigmas da ordem" , como os tratei no capítulo 4). 
Tratar-se-ia, como se ve, de propor urna etnografía enxertada pelo 
problema hermenéutico, porém nao exclusivamente ''interpretativis
ta", em seu sentido de oposi\:áO a urna abordagem exp/icqtiva, consi
derada esta última como exclusiva das ciencias naturais. Como mos
tra exemplarmente Ricoeur, a interpreta9áo pode abranger, ou 'tal vez 
deva abranger, a explica9áo e a compreensáo enquanto modalidades 
co~plementares do conhecer que, em sua rela\:ao dialética, represen
tariam diferentes momentos de um mesmo ato interpretativo. E tal 
nao significa que ocorra aqui urna forma de naturaliza9áo desse co
nhecer uma vez que, como sublinhao mesmo Ricoeur, é o modelo es
trutural, inerente a semiología lingüística, que fundamenta a explica-
9áo ...:_e náo o modelo naturalista próprio as ciéncias da natureza, em 
oposi~áo as ciencias do espírito (P. Ricoeur, 1986: 146-147). E tam
bém que a oposi~áo em pauta náo é entre interpreta~áo e explica~áo, 
senáo entre compreensáo e explica<;áo, porém dialeticamente rela
cionadas. Náo l.abe aqui desenvolver a extensa argumenta~áo de Ri
couer sobre o assunto. Restrinjo-me a seguinte cita~áo: ... Minha con
clusáo será dupla" -diz ele. "Sobre o plano epistemológico, primei
ramente, diría que nao há dois métodos, o método explicativo e. o mé
todo compreensivo. Para falar estritamente, só a explica~áo é metó
dica. A compreensáo é sobretudo o momento náo metódico que, nas 
ciencias da interpreta~áo, se compóe com o momento metódico da 
,explica~áo. Este momento precede, acompanha, fecha e assim en
'volve a explica~áo. Em compensa~áo a explica~áo desen~olve analí
ticamente a compreensáo. Este elo dialético entre explicar e comp"re
ender tem como conseqüencia uia1a rela~áo muito complexa e para
doxal entre ciencias humanas e ciencias da natureza" (: 181). Do 
ponto de vista de urna etnografía da ciencia - no caso, das antropolo
gías periféricas - pretendo que essa mesma rela~áo dialética ~corra 
como urna tensáo entre os par~digmas da ordem, objetivistas, e opa-
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,. radigma hermeneutico, nos termos exposto no cr.pítulo 4, mencio
nado acima. 

A antropologia, enquanto disciplina autónoma, nao sao de todo 
estranhas tensóes desse teor entre sujeitos epistemicos. Aventaría 
lembrar o tratamento dado por Lévi-Strauss a antinon1ia razao 
analítica/razao dialética em sua crítica a oposic;ao sartreana a respei
to. Com efeito, Lévi-Strauss assinala que ''a oposic;áo entre as duas ra
zóes é relativa, nao absoluta; corresponde a urna tensao, dentro do 
pensamento humano, que subsistirá talvez _indefinidamente de fato, 
mas que náo está baseada em direito'' . E mais adiante: ''O termo ra
zao .dialética encobre, assim, os esforc;os perpétuos que arazáo analí
tica deve fazer para reformular-se, se pretende levar em conta a lin
guagem, a sociedade e o pensamento; e a distinc;ao entre as duas ra
zóes nao se baseia, aos nossos olhos, senao nodesvio temporário que 
separa a razáo analítica da inteligencia da vida" (Lévi-Strauss, 
1976:281; 1962:325-326; o grifo é meu/RCO). De certa maneira, ao 
que me consta, o antropólogo se antecipa a reflexóes tais como a de 
Ricoeur, articuladoras de posic;óes polares que, independentemente 
de suas respectivas autonomias, por certo relativas, guardam um re
lacionamento tenso extremamente fecundo. Como ilustrac;áo disso, 
diria que urna das tensóes mais promissoras, em termos de sua fecun
didade, é a que se dá no interior da matriz disciplinar da Antropolo
gia, particularment~ em sua tradi.;áo intelectualista, entre o para
digma racionalista (especialmente em sua forma moderna, estrutura
lista) e o paradigma hermeneutico: ao primeiro é solidária a razáo ana
lítica, ao segundo a razáo dialética (que, com freqüencia, assume sua 
forma dialógica). Malgrado o racionalismo levi-straussiano privilegie a 
razáo analítica, nao o faz ao prec;o de ignorar a razáo dialética naquilo 
que ela detém como sua forc;a característica (que os filósofos chama
riam de Entelechia), q ual seja a propriedade de penetrar na vida. Esta 
propriedade, que é inseparável do paradigma hermeneutico, poderá 
conduzir a antropología moderna aos seus mais promissores resulta
dos se náo for seduzida pelo ''interpretativismo'' - forma perversa 
que a disciplina pode assumir em sua modalidade interpretativa, 
como já se observou (caps. 1 e 4). 

Essas considerac;oes nos ajudam a mostrar que urna etnografía da 
ciencia aind~ que tenha sido formulada no domínio de urna antropolo
gía interpretativa - como a obra de Geertz e os trabalhos de um Ja
mes Clifford indicam -, nao se efetiva única e exclusivamente pelo 
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exercício da consciencia hermeneutica. O próprio Lévi-Strauss nesse 
seu debate com Sartre (aliás, sem vencedor, em minha opiniao) ins
taura a possibilidade de urna etnografía do pensamento moderno 
quando, referindo-se a filosofía sartreana, dizque "para o etnólogo 
( ... ) essa filosofía representa (como todas as o u tras) um documento 
etnográfico de primeira ordem, cujo estudo é indispensável se se quer 
~om~re.ender a mitología de nosso tempo" (1976:285; 1962:3.31). E 
1sso edito do ponto de vista da razao analítica! Embora a consciencia 
hermeneutica esteja carregada de suspeita e, portanto, talvez mais 
apta para deslanchar o pensamento crítico no interior da disciplina, 
levand~ a~ últimas. conseqüencias esse estranhamento ou espanto 
(que nao sao exclusivos da Filosofía), náo obstante há lugar para ou
tras abordagens antropológicas (inclusive no espac;o da tradic;ao que 
chamei de empirista) na atualizac;áo de urna etnografia da ciencia. 
A:crescenta~~ apenas que a efetivac;ao plena de urna tal etnografia 
nao p~der~ ignorar as tensóes inerentes a matriz disciplinar, 
operac1onahzando-as sempre que as estratégias de investigac;áo as
sim o exigirem. 

Creio que é o momento de se retomar aqui a proposta central deste 
capítulo. Se entendermos a etnografía da ciencia como o olhar antro
pológico sobre o saber chamado científico e de maneira a poder to
má-lo como fato cultural, quer em sua extemalidade tanto micro 
quanto macro, quer em sua intemalidade, veremos que urna tal etno
grafía se realiza numa dupla dimensáo: disciplinar e meta-disciplinar. 
Enquanto a primeira dimensáo pode s.er apreendida quase intuitiva
mente como o estudo das culturas científicas particulares que nao 
sao outra coisa que subculturas, portanto partes daquilo que nos 
acostumamos a denominar de cultura ocidental, a segunda diinensao 
vai contemplar mais específicamente o reino dos conceitos e das no
c;óes inerentes a um pensamento disciplinarmente domesticado, gra
c;as a um processo de socializac;ao no interior dessas culturas. Con
tudo o toque característico da abordagem etnográfica - sem o qual 
ela náo se diferencia da própria epistemología, comó disciplina filosó
fica-, .está, a meu ver, no envolvimento total do pesquisador na prá
tica da disciplina investigada, a ponto de tomar-se um "falante" da 
linguagem científica veiculada pelos "nativos" da comunidade da 
disciplina a par de um compromisso definitivo coma empiria, a saber, 
como fato cultural, seja ele "datado" ou "epistemológico". Isto 
apresenta problemas na execuc;ao da pesquisa. Todavía, nao sáo pro-
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'blemas teóricos, sáo práticos. Se na etnografia da própria antropolo
gia eles náo aparecem, urna vez que o pesquisador, antropológo, vol
ta-se para sua própria disciplina, para qualquer outra disciplina have
ria de se encontrar urna maneira do pesquisador incorporar de tal 
modo a linguagem científica utilizada pelos Hnativos" sujeitos a ob
servac;áo ( direta e participante) que o habilitasse a se movimentar (i.é, 
compreender e compreender-se) plenamente na comunidade cientí
fica investigada. Isso faz sentido como que Geertz chama de "epis
temologia prática'', de votada ''a questáo da comensuralidade de es
truturas conceituais de urna comunidade de discurso para outra'' 
( Geertz, 1983: 151); mas também implica na dificuldade - em se tra- · 
tando de disciplinas científicas - de se dar con ta pelo pesquisador de 
estruturas conceituais altamente elaboradas e sofisticadas. Nesse 
sentido, a atualizac;áo da dimensáo meta-disciplinar da e.tnografia da 
ciencia exigiria - no caso de disciplinas como a física e congeneres -
urna ressocializac;áo do cientista (no exemplo, o fisico) nos-recursos 
da própria etnografia. 

Essa proposta náo é absolutamente inovadora se considerarmos, 
como já se menciono u na primeira sec;áo deste capítulo, o hibridismo 
da Etnografia da Ciencia enquanto disciplina. Hibridismo que a pró
pria História da Ciencia goza de forma similar. É só considerarmos o 
que ocorre num moderno departamento de História da Ciencia, onde 
se espera que os alunos realizem sua formac;áo em disciplinas históri
cas e científicas6 

• N um programa de estudos pós-graduados em '' His
tória Intelectual e· Etnografia da Ciencia'', que estamos realizando na . 
UN I CA MP, a estratégia adotada tem sido a de aceitar candidatos de 
diferentes procedencias disciplinares (o que r~solve a questáo da es
pecialidade de área científica) e instruí-los nos procedimentos da i~
vestigac;áo etnográfica e na reflexáo antropológica. O incutir nos jo
v.ens pesquisadores esse olhar antropológico de que tenho falado, tem 
sido urna experiencia sumamente gratificante. E, tenho certeza, bas
tante compensadora em termos de resultados que já comec;am a apa
recer7. De resto o .que chamo de vocac;áo meta-disciplinar da.Etno
grafía da Ciencia náo é outra coisa do que a indagac;ao percuciente, 
fundada in re, dos limites do discurso dito científico. Significa que o 
foco dessa indagac;áo meta-disciplinar passa a ser o caráter discursivo 
do conhecimento, mais do que o conhecimento propriameilte dito. 
Tal focalizac;áo remete o pesquisador menos para a questáo do co
nhecimento e mais para o problema da (inter) comunicac;áo desse co-
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nhecimento no público interno d.a disciplina científica objeto de in
vestigac;áo. Em outras palavras, o papel da intersubjetividade na 
constituic;ao do conhecimento. Essa é a razáo - no meu modo de ver 
- do porque da fecundidade do paradigma hermeneutico no exercí
cio da dimensáo meta-disciplinar da Etnografia da Ciencia. Mas isso 
é um tema para um futuro ensaio. 

Contudo, gostaria de adiantar pelo menos urnas poucas conside
rac;óes antes de concluir. Primeiro,. que sendo os fato~._ep~te~ol~gi
cos náo-datados (no sentido de Granger)_, náo deixam de ser, náo obs
tante, fatos culturais - no sentido de ~starem inseridos em horizon
tes e tradic;óes identificáveis e passíveis de investigac;áo empírica pela 
viada etnografia. Segundo, sendo o discurso o foco privilegiado da 
investigac;ao, ele está presente em toda e qualquer disciplina em sua 
forma ve macular, mesmo naquelas disciplinas fundadas em lingua
:gens artificiais, matematizadas. Terceiro, que esses discursos ocor
rem em níveis diferentes de atualizac;áo, a saber, ao nível da verbali
zac;áo ou do comportamento oral, perfeitamente observável na pes
quisa direta e intensiva; e ao nível da escritura, envolvendo todos os 
problemas relativos a construc;áo e a interpretac;áo de textos (científi
cos). Imagino que a Etnografía da Ciencia venha a encontrar um 
ponfo de articulac;áo entre essas demandas, capaz de tomá-la em mais 
um acesso (e certamente nao o único) aquilo que chamamos de co
nhecimento científico. Conhecimento este cuja constituic;áo se dá ne
cessariamente pelo exercício da comunicac;áo inter-pares e que, por 
essa razáo, náo pode deixar de ser tematizada ou questionada através 
de urna etnografía. Como aludí acima, trabalhos posteriores - meus 
ou de colegas - devem dar prosseguimento aoque se pretende aqui. 
O importante é que esta tentativa e outras que lhe seguiráo náo devem 
perder seu caráter exploratório, quase experimental, que assegure 
aos pesquisadores, sejam eles etnólogos de profissáo ou pesquisado
res outros, recém instruídos em técnicas etnográficas, ampla liber
dade de incursáo em suas disciplinas de origem - tomando tal origem 
o componente básico da estratégia de investiga~áo e o olhar antropo
lógico sua indissociável complementac;áo. 

. NOTAS 

1 Agrade!;O a Michel Debrun a leitura atenta e sugestiva que dedicou a este posfácio. 
~O discurso praticado por Gustorf é claramente narrativo, mesmo quando trata de 
questóes epistemológicas. A narrativa de caráter histórico (distinta da narrativa literá-
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ria, por exemplo) é um genero habitual nas chamadas ciencias humanas , especialmente 
como procedimento consagrado nas monografias etnográficas. lnteressantes reflexóes 
sobre o genero estáo estimulantemente desenvolvidas, em termos filosóficos,'nos tres 
tomos de Temps et récit de .Paul Ricoeur (P. Ricoeur, 1983-1985). 
1 O debate se deu como urna rea9áo de Koyré a urna exposi9áo feíta por Guerlac no Co
lóquio de Oxford, em julho de 1961. 
~A tese de Merton díz respeito ao desenvolvimento da Ciencia durante o século X VII 
na Inglaterra (Merton, 1967), segundo a qual as técnicas (practica/ arts) e o purita
nismo imbutidos no pensamento baconiano teriam sido responsáveis pela revolu9áo 
científica que naquele século te ve lugar. Thomas Kuhn procura demonstrar como fun
damental o papel desempenhado pelos vetores intelectuais ou teóricos no processo de 
mudan9a da ciencia 5eiscentista: " Os homens que transformaram a teoría científica 
durante o século XV 11 as vezes falavam como baconianos, mas isto mostra que a ideo
logía que muitos deles abra9avam teve um efeito importante, substantivo ou metodo
lógico, sobre suas contribui9óes centrais a ciencia. Essas contribui9óes sáo melhor en
tendidas como o resultado da evolufáo interna de um agrupamento de campos que, du
rante os séculos XVI e XVII, eram perseguidos com renovado vigor e em um novo 
m~io intelectual" (Kuhn , 1977: 117; o grifo é meu/ RCO). Urna interessante aprecia9áo 
do " diálogo" Kuhn/Merton está em M. D. King, 1980. 
\ Cf. P. Bourdieu, 1984. Já o livroA Reprodu~ao (P. Bourdieu & J. C. Passeron, 1970) é 
o resultado de urna investiga9áo onde os fatores macro e micro-políticos sao igual
mente considerado!; na apreensáo do sistema de ensino como um todo, sem particulari
zar o campo academico propriamente dito. 
'• No catálogo da Universidade de Harvard relativo as áreas de concentra9áo, le-se re
ferentemente as de História e Ciencia que "entender o passado da Ciencia requer urna 
combina9áo de habilidades. Se o academico reconstruir a seqüencia de idéias nas men
tes daqueles que projetaram urna explica9áo sistemática do mundo natural ou procurar 
analisar a rela9ao entre teorías e pensadores como seu meio social, cultural , político ou 
económico, ele se familiarizará ao mesmo tempo com os fenómenos com os quais os 
cientistas tem-se preocupado e comos mundos nos quais viveram. A concentra9ao 
tanto na História quanto na Ciencia, portanto, exige dos estudantes um trabalho avan-
9ado nas disciplinas científicas e históricas. Cada um deles escoJhe urna área dentro 
das ciencias, que pode incluir cursos de diferentes departamentos( ... ) e urna área den'
tro da história e da história da ciencia( ... ). Duas op9óes sáo viáveis: a enfase na Cien
cia, requerendo um trabalho avan9ado adicional na área da ciencia, e a enfase na Histó
ria, requerendo um trabalho adicional avan9ado na área da história e da história da 
ciencia. Cada estudante <leve optar por urna ou outra" (Official Register of Harvard 
l).niversity , p.140). 
1
Em que pese a juventude do programa, instituído há menos de dois anos, ele tem suas 

origens mais remotas na Universidade de Brasíliajunto a um grupo de estudantes pós
graduados interessados nesse tipo de abordagem, durante os dois últimos anos (1983-
1984) de minha vincula9áo com aquela universidade e cujos primeiros resultados já 
come9am a aparecer (tres teses de mestrado, urna defendida em 1986, sobre a disciplina 
Educa9ao, outras duas apresentadas em 1987, urna sobre Arquitetura, outra- na área 
da História Intelectual - sobre Oswald de Andrade). Por ora as teses e disserta9óes 
tem-se concentrado em disciplinas e/ou profissóes ligadas as ciencias humanas e as ar- . 
tes, masé de se esperar que um programa desse teor acabe por atrair candidatos de ou
tras áreas científicas e tecnológicas; e sua integra9áo nas atividades de seminário do 
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Centro de Lógica, Epistemología e História da Ciencia (CLE) acabe por propiciar urna 
intera9áo com urna pluralidade de áreas que certamente contribuirá para a amplia9ao 
do universo de aplica9áo da etnografia da ciencia. As pesquisas atualmente em anda
mento na UNICAMP devem concorrer para o desenvolvimento dessa abordagem. 

BIBLIOGRAFIA CITADA 

Barnes, Barry - T. S. Kuhn and Social Sciences. Columbia University Press. Nova 
Jorque, 1982. 

Bourdieu , Pierre - A Economi-a das Trocas Simbólicas. Editora Perspectiva. Sáo 
Paulo, 1974. 

- -- Horno Academicus. Les Éditions de Minuit. París, 1984. 
- -- & Jean-Claude Passeron: A Reprodu9áo: Elementos para urna teoría do Sis-

tema de ensino. Livraria Francisco Alves Editora. Rio de Janeiro, · 1982. 
Canguilhem, Geogers - .Études d ' Histoire et de Philosophie des Sciences. Librarie 

Philosophique J . Vrin . Paris, 1979. 
Chartier, Roger - " Intellectual History or Sociocultural History? The French Tra

jectories", in LaCapra, D & S. L. Kaplan (org.) Modero European Intellectual 
History: Reappraisals & New Perspectives. Academic Paperback Editions, Cor
nell University Press. Ithaca e Londres, 1982. 

Darnton, Robert - " Intelectual and Cultural History", in Kammen, M. (Org.), The 
Past before Us: Contemporary Historical Writing in the United States. lthaca, 
1980. 

Eckberg, D. L. & Lister Hill Jr. - '.'The Paradigm Concept and Sociology: A Critical 
Review", in Gary Gutting (Org.), Paradigms and Revolutions: Applications and 
Appraisal of Thomas Kuhn 's Philosophy of Science. University of Notre Dame 
Píess. Notre Dame, 1980. 

Forman, P. - " Weimar Culture, Causality and Quantum Theory, 1918-1927", in His
torical Studies in the Physical Sciences, vol. 3, 1971 :1-115. 

Geertz, Clifford - Local Knowledge: Further Essays in lnterpretive Anthropology. 
Basic Books Inc., Publishers. Nova Iorque, 1983. 

Gusdorf, George - Les Sciences Humaines et la Conscience Occidentale. Tomos 
1-VI. Payot. Paris, 1966-1973. 

Harvard University , Official Register - Fields of Concentration 1982-83. Harvard 
and Radcliffe Colleges, Faculty of Arts and Sciences. Cambridge, Massachusetts. 

King, M. D. - '' Reason, Tradition and Progressiveness of Science'' in Gary Guting 
(Org.), Paradigms & Revolutions, opus cit. 

Koyré, Alexandre - Estudos de História do Pensamento Científico. Editora Foren
se-Universitária/Editora Universidade de Brasília. Rio de Janeiro , 1982. 

Kuhn, Thomas -The Copernican Revolution. Harvard University Press. Cambrid
ge, Massachussets, 1957. 

--- The Essential Tension: Selected Studies in Scientific Tradition and Change. 
The University of Chicago Press. Chicago e Londres, 1977. 

Lévi-Strauss, Claude - La Pensée Sauvage, Librairie Pion. París , 1962. 
--- - O Pensamento Selvagem. Companhia Editora Nacional. Sáo Paulo , 1976. 
Merton, Robert - Science, Technology and Society in Seventeenth-Century in En-

gland. Fertig. Nova lorque, 1967. 

179 



,. Pickering, A. - "The Role of Interests in Heigh-Energy Physics: the Choice Between 
Charm and Colour" , in Sociologyofthe Sciences Yearbook, vol. 5, 1981 : 107-138. 

Ricoeur, Paul - Temps et Récít. Tomos 1-111. Éditíons du Seuíl. París, 1983-1985. 
- -- Du Texte a l'Actíon: Essais d ' Herméneutíque, JI . Édítions du Seuil. París, 

1986. . 
Schwartzman, Simon - Forma~ao da Comunidade Científica no Brasil. Companhía 

Editora Nacional. Rio de Janeiro, 1979. 

·180 

APENDICE A 

ENTRE O ESTRUTURALISMO E A 
HERMEN~UTICA 

Há obras que ilustram com muita propriedade certas tensóes que 
tem lugar no campo epistemológico entre diferentes posturas teóricas 
ou paradigmas - se assim ·posso me exprimir lan~ando mao desse úl
timo termo, sem maiores comprometimentos coma n~ao kuhniana 
do mesmo. A obra de Michel Foucault possui essa característica. 
Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow, professores da Universidade da 
Califórnia (Berkeley), respectivamente de Filosofia e de Antropolo
gia, procuram em seu Michel Foucault. Beyond Structuralism 
and Hermeneutics 1 mostrar em que medida a obra transcende o estru
turalismo e a hermeneutica, como que criando ou colocando as ba- . 
. ses para um novo paradigma suscetível de ser apropriado pelas cien
cias humanas. Náo diria que os autores logram esse intento - se é 
que eu os interpreto bem. Mas a leitura de seu livro revela, precisa
mente, que o pensamento de Foucault, nutrindo-se - entre outras in
fluencias - do estruturalismo e da hermeneutica (e da fenomenolo
gia), náo fica nem além, nem aquém de ambos, mas expressa cabal
mente a tensáo que entre eles existe. 

Alguns·temas tratados no livro gostaria de destacar. Apontaria a 
''analítica de finitude'' cpmo um dos tópicos centrais da obra de Fou
cault e que os autores abordam razoavelmente, se bem que com ex-

Publicado no Anuário Antropológico/82, pp. 289-294. 
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"' cessiva brevidade. Inspirada em Kant, cuja "analítica transcenden
tal " limita-se a dar contada representa~áo do mundo , a analítica da 
finitude de Foucault , partindo da concretude histórica do hornero, 
simultaneamente como sujeito cognoscente e objeto cognocível, visa 
apanhá-lo nas malhas da história em lugar de constituí-lo no interior 
de urna metafísica tardia. Se "'antes do século XVIII o hornero náo 
existia '' - conforme a célebre frase de Foucault - as condi~óes de 
sua existencia enquanto tal também náo seriam descobertas senáo a 
partir da arqueologia foucaulniana . "Entre urna metafísica da repre
senta~áo e do infinito e urna análise dos seres vivos, dos desejos hu
manos e das palavras de sua língua - diz Foucault -, nós vemos 
sendo constituí da urna analítica da finitude e da experiencia humana'' 
(in Les Mots et les Choses , apud Dreyfus & Rabinow, pp. 28-29). Re
conhecem os autores que "em lugar de urna análise de representa
~óes, encontra-se agora urna ·analítica" (pp. 28). E esclarecem que 
desde Kant urna analítica é urna tentativa para mostrar como repre
senta~áo e análíse de. representa~óes sao possíveis e em que extensáo 
sao legitimadas. Em lugar da ''analítica transcendental'' kantiana, 
cujo universo de representa~óes nao abriga o homem como objeto, a 
analítica da finitude debru~a-se sobre a experiencia humana de co
nhecer e de conhecer-se, experiencia essa manifestada de forma ca
leidoscópica no amago de urna história competentemente resgatável 
- como sua arqueologia do saber busca efetivar. O objeto-hornero é 
aqui construído em tod~ a sua facticidade, portanto ~orno ser finito. 
Aduzem os autores, em reconhecimento da clara contribui~áo de 
Foucault a inteligibilidade desse homem como produtor de saber, que 
"a tentativa de tratar as limita~óes factuais como finitude e , entáo, 
fazer da finitude a condi~áo de possibilidade de todos os fatos é urna 
no~ao- inteiramente nova" (p.29). . 

Se a analítica da finitude nos remete a Kant, a temática do impen
sado nos leva ao amago da tensáo entre estruturalismo e fenomenolo
gia - e ao lugar que ela ocupa no pensamento do Foucault. ''Ce que 
je pense n'est que l'effect de ce quej'impense"2 Aquilo que penso é o 
efeito daquilo que nao penso, vale como um enunciado perfeito da 
efetiva limita~áo do cogito e do reconhecimento de suas determina
~óes. ''Se o hornero de ve ser inteligível para si mesmo - assim escre
vem Dreyfus & Rabinow - este impensado precisa ser afinal acessí
vel ao pensamento ( ... ), entretanto na medida em que este impensado 
em sua obscuridade é precisamente a condi~áo de possibilidade de 
pensamento ( ... ) jamais pode ser amplamente absorvido no interior 
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do cogito" (p.35). Mas o lugar do impensado na obra de Foucault é 
identificado pelos autores como tendo sua origem na filosofia de Hus
serl;particularmente através da leitura que dele faz Merleau-Ponty 
- e de quem Foucault fora aluno. Isso coloca um problema interes
sante que Dreyfus & Rabinow náo quiseram ou náo souberam equa
cionar: o da passagem da problemática do impensado do ambito da fe
nomenologia ao do estruturalismo. Pelo menos dois fatos podem ser 
evocados para nos servirem de guia no encontro dessa passagem. 
Um, o interessante artigo de Merleau-Ponty "De Mauss a Claude 
Lévi-Strauss" (publicado em Signes, cap. IV) ; outro, a dedicatória 
que Lévi-Strauss faz a Merleau-Ponty em seu La Pensée Sauvage 
exprimindo o seu reconhecimento pelo diálogo vivo que ambos man
t~veram durante anos e de que o livro náo era senáo urna continua~áo. 
Como articular Lévi-Strauss nesse diálogo fenomenológico? A mim 
parece que Lévi-Strauss, ao encontrar o impensado na estrutura dos 
discursos mitológicos, oferece urna resposta - pela via da etnología 
- a urna problemática construída no interior da filosofia. E é preci
samente nessa resposta, segunda a qual se viabiliza urna descri~áo 
náo mais fenomenológica mas estruturalista do impensado, que Fou
cault irá se inspirar para realizar em seu Les Mots et les Choses a des
cri~áo do universo do saber ocidental dos séculas XVIII e XIX. 
Nesse livro e em seu L' Archéologie du Savoir, Foucault encaminhaa 
solu~ao do problema fenomenológico do impensado através de urna 
metodología caracteristicamente estruturalista. Náo importa que 
Foucault se diga muitas vezes "anti-estruturalista" - como, por 
exemplo, em sua entrevista publicada como cap. 1 de seu Microfísica 
do Poder e cuja 3.ª edi~áo brasileira acaba de sair3 

- , o certo é que 
seu método "arqueológico" procede do estruturalismo recortando a 
história, transcendendo os eventos (ainda que náo os menospreze) , 
desarticulando as escrituras e as verbaliza~óes para rearticulá-las ao 
nível das forma~óes discursivas, tudo isso para nos fornecer náo o 
sentido nem as condi~óes de sua aparü;áo - segundo as suas pró
prias palavras, objeto do estruturalismo -mas "as condicóes de mo
difica~ao e de interrup~áo de sentido, as condi~óes em que o sentido 
se dissolve para dar lugar a apari~áo de outra coisa' '4 • Essa '' outra 
coisa" Foucault comeca a nos oferecer em Les Mots et les Choses e 
continua, com a ado~áo de estratégias mais desligadas de procedi
mentos estruturalistas, em suas obras posteriores. 

Dreyfus & Rabinow váo situar essas obras posteriores de Fou
cault, sobre a clínica, a prisáo, a loucura e a sexualidade, num pata-
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mar além do estruturalismo. Dir-se-ia que os interlocutores privile
giados de Foucault passam a ser os hermeneutas, dos fenomenólogos 
como Husserl , Heiddeger e Merleau-Ponty a voluntaristas como 
Nietzsche. É quando o método genealógico come~a a substituir a ar
queología - pois se como método pode ser sempre transformada, 
nao necessariamente se de~vanece como objetivo-, a contribui~áo 
que Foucault dá ao livro de Dreyfus & Rabinow, ne le publicada como 
.. Afterword" e intitulada "The Subject and Power", revela o quanto 
a problemática do poder e sua genealogía ocupam o seu pensamento 
atual. Seguramente, este seu •• Afterword" e a segunda parte do livro 
em questáo, dedicada a genealogía do indivíduo moderno, represen
tam o que de melhor os autores oferecem ao leitor. E em sua conclu
sáo, Dreyfus & Rabinow elegem tres conjuntos de questóes, respec
tivamente sobre a Verdade, a Resistencia e o Poder que bem expri
mem a temática maior da obra de Foucault, ou os dilemas que essa 
obra, ainda .. in progress", enfrenta. .. Em cada conjunto - escre
vem os autores - há urna aparente contradi~áo entre o retorno a vi
sao filosófica tradicional de que descri~áo e interpreta~áo afinal pre
cisam corresponder ao modo das coisas serem realmente, e urna visáo 
niilista de que a realidade fisica, o corpo, e a históri~ sejam o que 
quer que os consideremos. Construímos essas questóes -e este livro 
- para demonstrar como Foucault procurou evitar abarcar urna ou 
ambas formula~óes" (p. 205). Continuam os autores dizendo que 
Foucault, nesse sentido, sempre se recusou ir além dt. suas "demons
tra~óes concretas", ainda que insuficientes para ciar conta de todas 
aquelas questóes: daí esse seu "ziguezague ,. entre a filosofía tradi
cional e um abandono de toda seriedade, a saber, daquilo que é dito 
apenas por especialistas. Entre o discurso filosófico-científico e os 
saberes do cotidiano, parece formar u~ campo riquíssimo a explora
~áo arqueológica e hermeneutica. 

Por tudo isso náo há como negar a Foucault urna criatividade ra
ramente vista nessa busca de esclarecimentos sobre a própria factici
dade do conhecimento. É a razáo que faz do filósofo um autor impor
tante ao cientista social, n~tadamente ao antropólogo debru~ado so
bre as determina~óes do· impensado social na constitui~áo do enten
dimento humano. Foucault recupera esse impensado através da ex
plora~áo da história - melhor diria, das histórias - dos saberes e de 
seus domínios. É aí que podemos articulá-lo com historiadores da 
ciencia, como Thomas Kuhn. Dreyfus & Rabinow efetivamente li
gam a obra de Foucault coma de Kuhn. É quando a questáo da Ver-
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dade, que se mencionou acima, torna-se melhorequacionadae inteli
gível ao leitor. Embora Kuhn se dedique aoque Foucault considera
ría - na opiniáo daqueles autores - ••conhecimento sério'', seu em
penho em examinar as determina~óes externas a lógica da ciencia, 
·i.é, a sua dinamica interna, faz dele um autor naturalmente compará
vel a Foucault, guardando-se as diferen~as. Mas se é certo que Drey-
fus & Rabinow estimulam tal compara~áo, é igualmentt:, certo que a 
interpreta~áo que dáo a certas no~óes chaves do pensamento kuh
niano náo o traduzem com felicidade. Menciono como exemplo a 
considera~áo da inaplicabilidade da no~áo de "ciencia normal" as 
ciencias hum~nas. Segundo os autores ••as ciencias humanas sáo 
precisamente ciencias nao normais no sentido de Kuhn. Há sempre 
um número de escolas.conflitantes, cada urna com seu )Seudo-para
digma" (p. 76). Porém, esse nao é o problema! Nada me parece mais 
apressado do que enunciar isso com tal convic~ao. Se o paradigma é 
·urna "matriz disciplinar" nao necessariamente sujeita a urna redu~ao 
'.formalista ou matemática, mas unicamente solidária de urna determi
nada exemplaridade - a servir de orienta~ao (portanto de paradig
ma) enquanto produtor de exemplos que urna comunidade de cientis
tas compartilha num determinado momento da história da disciplina 
·_ entáo como nao considerar a possibilidade das ciencias humanas 
(ciencias apenas menos desenvoividas, no dizer de Kuhn) nao pode
rem ser entendidas através da n~ao de matriz discip.t.,1ar? Obede
cida essa matriz, ou melhor, cumprido o seu papel paradigmático, o 
cientista social, por exemplo, estarla percorrendo o caminho da cien
cia normal; porém, rompida ~ matriz, ocorreria aquilo que Kuhn 
chama de revolu~ao científica. As dificuldades que Kuhn, original
mente um tísico, encontra em passar de urna reflexao em cima da fisica 
ou da química - ciencias '• desenvolvidas' ', em sua defini~áo - para 
as ciencias humanas, nao significajamais que as no~óes de paradigma 
ou de ciencia normal, cunhadas por ele, nao se apliquem de maneira 
frutífera nestas últimas. Se devemos eliminar a no~áo de paradigma 
do campo das ciencias humanas, náo será com os argumentos de 
Dreyfus & Rabinow, senáo com urna leitura de caráter etnográfico 
dessas ciencias ou disciplinas onde -quem sabe - no~óes como a de 
"cultura científica" possam exprimir de modo mais apropriado 
aquilo que Kuhn imaginou expressar coma de paradigma; e, também, 
sem acredit~r tao firmemente na positividade -ou, se quiser, cienti
fici.dade - das ciencias chamadas de "desenvolvidas"... Mesmo 
porque o olhar hermeneutico nao leva muito a sério a polariza~ao 
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" hard sciences e soft sciences no que diz respeito a legitimidade do co
nhecimento ou, em outras palavras, a supremacía das primeiras sobre 
as segundas com referencia a constitui~áo do saber. 

As questóes de Resistencia e de Poder, destacadas pelos autores 
como sendo táo. importantes quanto a da Verdade na obra de Fou
cault, guardam entre si urna rela~áo dialética expressa de forma privi
legiada - e simbólica - no corpo, no'' corps propre ''. Corpo que se
gundo Merleau-Ponty náo é nada mais do que a maneira pela qual te
rnos acesso ao mundo e, simultaneamente, um modo de apari~áo do 
próprio mundo. Nesse sentido, temas táo caros a Foucault como a 
sexualidade ou apalavra (como expressáo do corpo) ou, ainda, a sua 
própriaespacialidade ("la spatialité du corps"), sáo modalidades de 
um corpo que de certa forma simboliza o corpo social. A disciplina 
desse corpo, sua tortura, seu domínio, náo se dáo, contudo, sem re
sistencia. "Foucault sustenta - escrevem os autores - que poder 
necessita resistencia como urna de suas condi~óes fundamentais de 
opera~áo . É através da articula~áo dos pontos de resistencia que o po
der· é rompido. E acrescentam - "resistencia é um elemento de fun
cionamento do poder e urna fon te de sua perpétua desordem'' (p .147). 
É nesta dire~ao que Foucault se encaminha para urna elabora~ao de 
urna teoría geral do poder. E é neste sentido que o seu '' Afteiword'', 
a que me referí, está dedicado exclusivamente a discutir a questáo do 
poder e de como exercitá-lo~ Por esse motivo, náo posso deixar de 
sugerir ao leitor a leitura do seu conjunto de ensaios, atrás referido, 
Microfísica do Poder, como um livro que prepara a constru~áo dessa 
teoría. 

Dreyfus & Rabinow formulam aquelas que lhes parecem ser as 
tres maiores questóes - e sugerem várias outras - ao longo de nove 
capítulos distribuídos em duas partes distintas: quatro na primeira, 
intitulada ' ' A Ilusáo do Discurso Autónomo'' ('' The Illusion of Au
tonomous Discourse "); e cinco outros na segunda parte - a que já 
mencionei - denominada ''A Genealogía do lndivíduo M~demo: A 
Analítica Interpretativa do Poder, da Verdade e do Corpo" ("The 
Genealogy ofthe Modero Individual: The Interpretative Analitics of 
Power, Truth, and the Body"). Enquanto os capítulos da primeira 
parte versam sobre ' ' Práticas e Discursos nos primeiros trabalhos de. 
Foucault" (cap. 1), "A Arqueología das Ciencias Humanas" (cap . 

. 2), "Por urna Teoriada Prática Discursiva" (cap. 3)e '"A Falha Me-
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todológica da Arqueología" (cap. 4), os cinco seguintes abordam a 
" Analítica Interpretativa" (cap. 5), "Da Hipótese Repressiva ao 
Bio-Poder" (cap. 6), " A Genealogía do lndivíduo Moderno como 
Sujeito'' (cap. 8) e ' 'Poder e Verdade' ' (cap. 9) . Dentro desses capítu
los sao examinados - e resumidos os argumentos de Foucault - te
mas dos mais significativos constantes de sua obra. Desde a analítica 
·da finitude (cap. 2) , a análise das forma~óes discursivas (cap. 3) e o 
poder da explica~áo (cap. 4), temas tratados na primeira parte, até os 
enfeixados na segunda parte como a gene~logia (cap. 5) , a tecnología 
do corpo como objeto de poder (cap. 6), a puni~ao e a tecnología dis
ciplinar (cap. 7), a tecnología confessional (cap. 8), os rituais de po
der, os paradigmas e as práticas (cap. 9). Embora escrito para o pú
blico norte-americano, náo diria que Michel Foucault : Beyond 
Sttucturalism and Hermeneutics nao possa ser recomendado ao lei
tor brasileiro. A exposi~áo ordenada de suas idéias e o exame ponde
rado do campo intelectual de onde elas emergem, creditam a Dreyfus 
& Rabinow o. reconhecimento do próprio Foucault quando testemu
nha - na quarta capa do livro - constituir ele "urna clara e inteli
gente análise da obra que tentei realizar". E acrescenta - "resol
vendo muitos mal-entendidos, ele oferece urna visao acurada e sinte
tica". A falta de um livro dessa natureza sobre Foucault em portu
gues permite, a despeito das críticas que sempre sobre ele se poderá 
fazer, recomendá-lo a tradu~áo, tornando-o assim acessível ao estu
dante e ao grande público. 

1 Hubert L. Dreyfus e Paul Rabinow, Michel Foucaulr: Beyond Structuralism and 
H ermeneurics. With an Afterword by Michel Foucault. The University of Chicago 
Press, 1987, p. 231. 

~ Com essa frase J . A. Miller e J.C. Milner concluem seu '' Avertissement'.', intitulado 
" Nature de lmpensé", ao n. 0 8 de Cahiers pour L'Analyse dedicado ao " L ' Impensé 
de Jean Jacques Rousseau" . 

1 Michel Foucault , Microfísica do Poder , 3.ª edi~ao, Rio de Janeiro , Graal, 1982,295 
pp. 

~ Entrevista com Paolo Caruso, in Conversaciones con L.évi-Strauss, Foucault y La
can , Editorial Anagrama, Barcelona, s/d , p. 70. 
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" 
APENDICE B 

LEITURA E CULTURA DE UMA PERSPECTIVA 
ANTROPOLÓGICA 

1 

Ao ser convidado para fazer essa conferencia, no ambito de urna 
reuniáo destinada a debater o tema "Leitura e Cultura", minha pri
meira reacáo foi me questionar sobre minha competencia para me di
rigir a um auditório como esse, constituído de pessoas de diferentes 
áreas do saber certamente perplexas ou curiosas sobre como poderá · 
um antropólogo incursionar no múndo das letras, da linguagem e da 
educa~áo. Devo confessar que minha perplexidade nao foi menor; e 
que minha curiosidade sobre o que eu mesmo poderia dizer acabou 
por vencer minha inseguran~a e timidez inicial para, investido da
quilo que eu chamaría de "autoconfianca metódica" - muito co
mum na nossa carreira docente -, acabar por aceitar o honroso con
vite e vir aqui expor algumas idéias as senhoras e aos senhores sobre 
como interpretar o tema de urna perspectiva antropológica1

• 

Náo é desconhecido de ninguém que o conceito de cultura é a moe7" 
da mais corrente - e provavelmente a mais gasta - no interior da 
"sociedade dos antropólogos", particularmente daqueles que se fi
liam a antropologia cultural norte-americana ou sao por ela influen
ciados. Outras correntes da disciplina referem-se praticamente ao 
mesmo fato - i.é, a cultura - valendo-se de outros termos, como, 
por exemplo, "civilizacao" (na vertente francesa durkheimiana) ou 
"estrutura social" (na vertente estrutural-funcional britanica), po
rém sempre fixando em quaisquer dessas acepcoes a nocao de tradi-
9áo, a saber, continuidade e persistencia de hábitos, idéias e valore& 
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partilhados por coletividades, sejam elas pequenas comunidades , 
amplas sociedades ou mesmo na<;óes. Para nos limitarmos aos exem
plos, podemos dizer com Norbert Elias, que conceitos tais como 
"cultura" e "civiliza<;áo" estao de tal forma enraizados em tradi9óes 
específicas que só podemos desvendá-los mercé de urna diligente só
cio-génese (o que realiza - por sinal esplendidamente - em seu ce
lebrado livro '' The History of Manners' ' , relativamente as categorias 
'•cultura'' e ' • civil~áo'' no interior das tradi<;óes germanica e fran
cesa)°. Mas o que isso tem a ver con osco? Devo dizer' desde logo' que 
nao apenas <levemos nos interrogar sobre a rela<;ao entre leitura e cul
tura (proposta nesta reuniao), como também cabe perguntar sobre o 
que podemos entender, separadamente, por um e por Ol,ltro termo. 

Gostaria de dizer, no que tange a cultura, que seu sentido totali
zador, a abarcar o conjunto das representa9óes de urna dada coletivi
dade, atende de urna maneira bastante razoável o que a minha disci
plina entende do fenómeno. Haveria somente de distinguir, gros so 
modo, a cultura no sentido de '• ilustra<;ao' ' , equivalente a '· mundo le
trado' ', de cultura no sentido que acabo de delinear e que possui cará
ter consensual no meio antropológico. Tendo isso em mente, resta
me definir o que se pode entender - ainda em nos so meio profissional 
- por leitura. Aqui, devo esclarecer, náo contamos - nós, antropó
logos...;.._ como mesmo grau de consenso. Leitura é urna no9áo solidá
ria de urna tradi9ao intelectual que somente nestas duas últimas déca
das come9a a ter urna fun<;ao paradigmática na antropologia - um 
novo paradigma a coexistir com os seus congeneres estruturalista, 
funcionalista e culturalista, bastante disseminados nas comunidades 
de profissionais da disciplina, espalhados nos muitos países que lhe 
dao abrigo. Esse paradígma é o hermenéutico e a ele estao associados 
importantes filósofos como Dilthey, Heidegger, Ricoeur e Gadamer, 

~ 

entre outros. Esse último, em seu monumejltal Verdade e Método-, 
dá-nos o mote desta conferencia quando ·dizque "leitura é um evento 
inteiramente interno" (p. 142) e que "a leitura de um livro permanece 
sempre um evento em que o conteúdo se apresenta por si mesmo'', 
i.é, que a leitura de um texto possui o máximo de liberdade e mobili
dade e que o leitor, ao contrário do ouvinte de urna pe9a musical ou de 
um admirador de urna obra plástica, nao necessita ocupar nenhum lu
gar predeterminado, a saber, o leitor carrega-consigo o objeto de sua . 
aten<;áo: o texto. Gadamer está se referindo aqui - como se pode no
tar - a obras literárias e seus canones por meio dos quais se se pre
serva urna tradi9áo estética, preserva-se igualmente, e sobretudo, 
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urna viva tradi9áo cultural nao apenas como algo passado, mas como 
modelo ou um exemplo a ser seguido (cf. pp. 143). Eis o papel da tra
dicáo. Quais as conseqüéncias disso no campo da antropologia? 

Para o antropólogo, tradi9áo significa cultura, em seu mais amplo 
sentido totalizador. Como tal ela mesma, constituída por um sistema 
de categorias - que um antropólogo durkheimiano ou maussiano 
chamaria de • • categorias do entendimento social' ' ou de ' · conceitos 
eminentes" formadores daquilo que se poderia chamar de " ossatura 
da inteligencia" - , essa cultura abrigaria igualmente sentimentos e 
valores, sem os quais ela própria, enquanto cultura, estaria absolu
tamente "desumanizada", se me permitem o paradoxo (em sendo 
cultura um produto exclusivamente humano). O estruturalismo exa
cerbado e, por essa razáo, reverberado por um antropólogo herme
neuta como Clifford Geertz, com a acusa9áo de transformar o ho
mem - e e le aq ui se refere ao indígena - n Um "se 1 vagem cerebral" , 
dá lugar a urna perspectiva capaz de colher esse mesmo homem em 
toda sua inteireza, como portador de idéias, sentimentos e valores a 
povoar, com seu caráter igualmente constituinte , o horizonte cultu
ral; vale dizer, suas representa9óes coletivas nao apenas como "ca
tegorías do entendimento", mas também enquanto "categorias afeti
vas' ', como nos ensinou o muitas vezes incompreendido Lucien 
Lévy-Brühl. 

Es se homem "de carne e osso" , nem exclusivamente cerebral, 
nem exclusivamente sentimental, produto e produtor daquilo que 
chamamos de cultura, nao é apenas o homem de tal ou qual socieda
de, seja ela ágrafa ou letrada, desenvolvida ou subdesenvolvida; é 
simplesmente o homem, qualquer homem, preso as múltiplas deter
mina<;óes do sistema de rela9óes. sociais em que está inserido e de 
suas representa9óes. O texto, objeto de leitura, é parte portanto desse 
sistema de representa9óes. E porque nao tratar a cultura como texto? 
Paul Ricoeur aponta um caminho nesta dire9áo em seu conhecido en
saio. "O modelo do texto: a<;áo significativa considerada como um 
texto " 3

• Desse trabalho, o que eu gostaria de reter para o exame de 
nossa questáo é a idéia exposta por Ricoeur segundo a qual o texto, 
tomado como paradígma para o estudo da ''a9áo significativa' ' (ou da 
cultura) e visto no interior da ciencia da linguagem como sistema ou 
código lingüístico, tem sua contraparte no discurso que, considerado 
como "evento de linguagem" e como " uso lingüístico", refere-se 
tanto a língua escrita quanto a falada. Constituindo um campo onde 
todas as mensagens sao trocadas, o discurso náo possui somente um 
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mundo, o da pessoa que fala, mas também um outro, o da outra pes
soa o do interlocutor para o qual a mensagem foi enderec;ada. Esses 

' . -
dois n1undos ou horizontes fundem-se no exercício da comun1cac;ao. 
Ricoeur conduz suas reflexóes para um patamar que transcende o 
nosso assunto e por um caminho que se desviado tratamento que de
sejo dar ao tema desta conferencia. Há, pois, outros caminhos susce
tív~is de serem seguidos. 

11 

Eu gostaria, nesta oportunidade que me oferecem, de ~pontar um 
desses caminhos. E o farei partindo de um evento ocorndo durante 
minha pesquisa de campo entre os índios Terena, do sul do M~to 
Grosso nos idos de 1955 -portanto há quase trinta anos

4
• Enfatizo 

essas tr~s décadas de permeio - entre o jovem etnólogo de entao e 
aquele que vos fala -· porque esse tempo transcorrido desemp~
nhou um papel a ser resgatado no que diz respeito a muda~c;a no p~o
prio horizonte da pesquisa de 55 e das presentes reflexoes. Alem 
dessa " fusáo de horizontes" - do pesquisador júnior e do agora se
nior - há de se destacar urna outra mod~lidade de fusao - mais fami
liar aqueles que exercitam a etnología - qual seja, a fusao do horizon
te , demarcado pela '' cultura nacional'' (se assim pos so simplificar um 
quadro eminentemente mais complexo), com o demarcado pela cul
tura Terena. O episódio ao qual me refiro é o seguinte: 

.Encontrava-me - como disse - estudando os índios Terena da 
aldeia de •' Cachoeirinha'', ou Bookoti como a chama em língua Txa
né, quando ocorreu-me participar de urna sessao xamanística por 
meio da qual o médico-feiticeiro, ou koixomuneti, realiza suas curas. 
Para um pesquisador a possibilidade de observar um ritual xamanís
tico temo sabor de urna penetrac;ao na intimidade do outro, da cultura 
alheia, de suas dimensóes mais recónditas, geralmente as mais es
condidas dos olh~res intrusos do alienígena. Freqüentemente essa in
timidade é guardada com. especial cuidado pelo indígena, nao só ao 
chamado civilizado que bisbilhoteia sua vida, como aos nao-inicia
dos , mesmo índios, náo pertencentes a confraria dos koixomuneti. 
Esses índios tem que passar pela categoría de aprendizes - literal
mente de " aprendizes de feiticeiros" . lsso serve para mostrar 
quáo respeitável é a condic;áo de koixomuneti na comunidade Te
rena e como respeitosa <leve ser a relac;áo que se pode estabelecer 
como ritual xamanístico que tem nokoixomuneti seu principal- e as 
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vezes único - oficiante. Por essa razao e imbuído dos critérios de 
respeitabilidade correntes em minha própria sociedade, fiquei per
_plexo quando pude observar conversas, risos e namoros durante a 
sessao xamanística em que pela primeira vez participava. Minha pri
meira atitude foi me interrogar se o grau de aculturac;ao desses índios 
nao teria chegado a um ponto tal .em que nao mais se levasse a sério a 
própria instituic;ao do xamanismo ~erena. Entretanto,' ~u já ~e. en
contrava suficientemente interessado na atmosfera mag1co-rehg1osa 
que me envolvía. O velho Xama - de nome Gonc;alo - danc;ava e
cantava em torno de um paciente deitado na parte central de sua ma
loca, numa escuridáo só amainada pela luz tremula de urna lamparina, 
tornando sua figura, bastante paramentada por adornos plumísticos e 
ornamentada por pinturas corporais, extremamente forte - dotada 
de urna forc;a misteriosa, para nao dizer mística. A cadencia da danc;a 
e o ritmo do canto prendiam minha atenc;áo, mas curiosamente -
para mim - nao prendía do mesmo modo a atenc;ao da totalidade dos 
presentes que em sua maioria nao passava de vinte pessoas. 

Tendo numa das tnáos altaaká - que é um grande chocalho feito 
com urna cabac;a pintada de branca, cheia de gráos e presa num cabo 
- e noutra mao o kipahé - um tufo de penas de ema, na forma de es
panador - Gonc;alo danc;ava e canta va em tomo do paciente: com a 
Jtaaká chamava pelos hoipihapati, ou seus espírifos-guia, aos quais 
cabe orientá-lo na identificac;áo da causa do mal que aflige o paciente; 
com o kipahe afugentava os espíritos malignos identificados pelos 
hoipihapati. Contudo, esses espíritos-guia freqüentemente identifi
cam também corpos estranhos, responsáveis pelas dores do paciente 
e introduzidos em seu corpo, geralmente por feitic;o encomendado 
por eventuais inimigos. Neste caso, cabe-lhe extrair o corpo estranho 
pela viada succ;áo. Procedimento xamanístico, aliás, comum em toda 
cultura chaquenha, a saber, das populac;óes indígenas provenientes 
do chaco paraguaio, dentre as quais se contamos Terena. Masé pre
cisamente nesse momento do ritual que a atmosfera se torna emocio
nalmente mais densa, como procurarei mostrar: até o momento em 
que o koixomuneti Gonc;alo apenas danc;ava e cantava, procurando 
con tato com os hoipihapa ti, podia-se ouvir dentre os presentes vozes 
e risos, porém imediatamente emudecidos ao testemunharem a vitó
ria do Xamá sobre a ordem do mal, quando este logra extrair com sua 
boca a coisa , o quid , que estava no corpo do paciente: era um pe
queno escaravelho que , merce de urna técnica perfeita de prestidigi
tac;áo, era cuspido na palma de sua mao e mostrado a platéia atónita. 
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Para mim era o ••grand fina le '' de urna cerimónia profundamente ins
trutiva. Percebi que meus critérios de respeito apreendidos no ambito· 
de urna experiencia reli.giosa, onde o riso e a conversa solta sao in
compatíveis coma seriedade do rito religioso, nada tinhaa ver coma 
representa~áo Terena de seriedade e respeitabilidade. E que o mu
tismo dos presentes ainda que extremamente fugaz, pois logo volta
riam a falar co~entando o evento, náo significava outra coisa do que 
urna parte preliminar da cerimónia xamanística, antecessora de seu 
ponto culminante e principal: a cura. Como diriam os lingüístas, o ri
so, o namoro e a conversa eram perfeitamente ••gramaticais" a cul
tura ou a linguagem xamanística daqueles índios. 

Mas se já naquela ocasiao eu havia aprendido algo da cultura Te
rena que me pareceu bastante importante, ao sentir penetrá-la em sua 
intimidade - só desvelada por· urna sorte da leitura de um •'texto'' 
(que aqui uso aspeado) construí do na aventura de um encontro inter
cultural - agora, ao retomar ou reler o mesmo ''texto'', permito-me 
urna segunda leitura, influenciado por urna experiencia parecida vi
vida por Geertz em sua pesquisa em Bali: a da mudan~a de status do 
etnólogo no interior da sociedade em esiudo. Geertz reflete sobre 
isso em seu conhe~ido ensaio intitulado, em sua tradugao brasileira, 
. '' Umjogo absorvente: Notas sobre abriga de galos balineses' '5 • Mas 
voltemos as vicissitudes de etnólogo entre os Terena. Cabe, natural
mente, complementá-la com um fato que náo m~ncionei anteriormen
te: o da minha particip~áo no ritual xamanístico como paciente. Efe
tivamente, na busca de urna melhor descri~ao do processo de cura re
alizada pelo koixomuneti, animei-me a me submeter a urna terapia 
que se abstivesse - era pelo menos essa a minha esperan~a - de ser 
'' cirúrgica' ', pos to que a suc~áo parecia-me urna forfi\a_bastante pri
mitiva de cirurgia. Alegando dores estomacais, espera va ·que os espí
ritos malignos fossem devidamente e literalmente ·espanados pelo ki
pahé cerimonial. Mas os hoipihapaii-,.jnvocados.pelo velho Gon~alo, 
foram mais propícios: quiseram que o etnólogo tivesse urna experien
cia mais completa e indicaram um certo qué (o quid) no meu estoma
go, responsável po·r minhas dores simuladas .. A esta altura, já estava 
eu deitado no centro da maloca, ocupando o mesmo lugar do paciente 
que me antecedeu. Devo dizer qué a visáo do ambiente e do ritual da 
posi~áo que passei a ocupar, era expressivamente mais espetacular 
- e eu podia sentir o poder dessa sorte de "maravilhoso indígena" e 
sua for~a de sedu~áo a me fazer compreendef,"por um ato da empatia, 

.aquilo que chamamos de '.'eficácia do simbólico". Mesmo sem ser 
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Terena, eu bem podía perceber o quáo difi~il seria para um Terena 
escapar aquele envolviinento. A luz tremula, o canto cadenciado do . . 
koixomuneti, sua dan~a em torno de mime os goles rituais de urna be-
bida espirituosa (aliás, urna razoável cacha~a) que eu havia tomado -
como todos os presentes - durante o trabalho xamanístico anterior, 
prepararam-me adequadamente para a desconfortável '' opera~ao' ': o 
velho Gon~alo, instruído por seu espírito-guia, localizou em meu es
tómago e dele extraiu por suc~ao um pequeno seixo que estaría cau
sando o meu infortúnio; e, tal como na interven~ao ''cirúrgica" ante
rior, ~ rea~ao dos presentes foi a mesma, ouvida por mim como um 
frisson inicial, continuada por urna conversa geral que se a vol urna va a 
medida que se encerrava o ritual coma saída do Gon~alo para fora da 
maloca. 

Na época nao dei maior importancia a minha observa~áo.-partici~ 
pante, senáo a de consíderar haver realizado urna boa etnografia. E 
por isso náo dei aten~ao a mudan~a que ocorreu no meustatus na al
deia de Bookoti nós días que se seguiram. As entrevistas que fazia 
com a popula~áo da aldeia, a época com cerca de mil moradores, 
sempre eram realizadas a porta dos ranchos, progressivamente co
mecei a ser convidado a entrar em suas casas e com eles conversar 
tomando chimarrao ou tereré - esta última bebida, igualmente feíta 
de erva mate e sorvida em cuia, porém fria, urna excele~te bebida em 
dias de calor. Re-lendo a minha experiencia vejo quantas demonstra
~óes de aceita~ao de minha pessoa em esferas da vida tribal que até a 
minha cura me eram de dificil, senao impossível acesso. A explica~ao 
nao esta va em eu me haver tomado simplesmente mais simpático (na 

. verdade urna explica~ao psicológica correta, porém insuficiente); es
ta va no fato de haver ··ralada" a linguagem cultural Terena, quase 
como um falante nativo, portador natural da cultura Terena. 

Bem, a que isso nos leva? No que diz respeito ao assunto desta 
conferencia, duas reflexoes se impoem: urna, relativa a cultura en
quanto texto, nos conduz a reconhecer sempre a importancia de urna 
segunda leitura (tal como o fizemos) a recomendar multiplicá-la tan
tas vezes nos seja possível fazer de conformidade coma posi~ao que 
ocupamos em riossa· própria biografia intelectual. A cultura, já em si 
urna representa~ao para os seus portadores - onde me incluo como 
portador de urna cultura européia ocidental transportada pa~a os tró
picos e de urna subcultura científica chamada antropología -, essa 
cultura, seja ela indígena ou nacional, nos condiciona de tal maneira 
(ao etnólogo e aos índios) que nossas mútuas perspectivas se movi-
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,. mentam ao sabor das altera~óes que sofrem no fluxo inexorável da 
vida. Nesse sentido, e no que concerne a minha· segunda leitura, ela 
teve o mérito de mostrar um significativo aspecto da situa~áo de con
tato intercultural, seja no que tange a legitima~áo de minha existen
cia na aldeia, fator decisivo ao bom andamento da pesquisa, seja no 
que se refere a compreensáo do mundo Terena, de sua exigencia de 
respeito aos seus valores , os mais recónditos, escondidos mesmo da 
curiosidade etnocentrica do homem regional alienígena e da indiscri
~áo profissional de etnólogo. 
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Urna outra reflexáo que eu ainda gostaria de submeter aos cole
gas, nos encaminha numa dire~áo diferente daquela que até aquí ví
nhamos tomando. A rigor, leva-nos a umadire9áo inversa: da cultura 
enquanto texto para o texto enquanto cultura. Aquí, evidentemente, 
pouco tenho a dizer, pois já entro na esfera daq u eles que possuem um 
saber especializado no verdadeiro assunto <leste Encontro - do qual 
fugi o quanto pude. Permitam-me, porém, partindo da perspectiva da 
minha disciplina, ousar um único comentário:mais do que um texto 
frío e distante de seus eventuais leitores, o texto escrito, nao esca
pando ao condicionamento cultural de quemo le, oferece-se a leituras 
múltiplas, náo somente de todos aqueles que o tem em máos - por
tanto de toda urna coletividade de urna classe estudantil, por exemplo 
- como das diversas leituras que um único leitor pode fazer ao longo 
de seu trajeto escolar, ao longo de sua vida. As idéias e os valores que 
contamioaín o seu horizonte fecundam a sua leitura, levando-o a 
apreender do texto aquilo - e somente aquilo - que sua cultura ou 
seu momento cultural dá sentido. Veja-se bem que .náo proclamo aquí 
o privilegiamento do contexto do texto, i.é, as condi9óes em que ele 
foi escrito, mas o contexto do leitor, a saber, as condi9óes culturais de 
sua leitura. 

E para que esse auditório náo diga que, sendo eu um etnólogo, 
nada falei sobre o índio enquantoleitor, acrescentaria algumas consi
dera9óes sobre o fato, iniciando por assinalar - seguindo Foucault 
- o caráter autoritário do texto escrito, particularmente quando des
tinado a atividade escolar e consumido por crian9as indígenas. A vio
lencia que se comete com essas crian9as é bem maior do qu~ aquela 
que tem lugar com crian~as nao-indígenas. Náo apenas pelo fato -
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do resto bastante conhecido - do índio aprender a ler e estudar numa 
língua que náo é a sua, mas pelos assuntos que lhes sao administrados 
e que pouco ou nada dizem respeito a sua experiencia de vida, as ex
periencias vitais de seu povo. As cartilhas e textos escolares que lhe 
sáo impostos ou certa literatura, mesmo em sua língua materna -
como o Novo Testamento, dado e ensinado por missionários evangéli
cos, por exemplo -, podem ser responsabilizados pelo caráter. vio
lentador do texto em sua fun~ao educativa. Embora reconhe9amos 
que estamos longe de resolver aquilo que p~lo menos para mimé. um 
enigma - um texto escolar náo autoritário -, algumas tentativas de 
meu conhecimento apontam caminhos suscetí veis de serem explora
dos por aqueles que se dedicam ao assunto deste Encontró e se inte
ressem pela questáo indígena. Menciono duas tentativas: urna levada 
a efeito no México, outra no Brasil. E come las eu concluirei esta con
ferencia. 

Em 1979, quando eu ensinava no Programa de Doutorado do Cen
tro de Jnvestiga~oes Superiores do Instituto Nacional de A_ntropolo
gia e História (CIS-N AH) do México, fui convidado a fazer urna pa
lestra para estudantes indígenas, de nível universitário, matriculados 
num-cursol recentemente instalado em Pátzcoaro, no Estado de Mi
choacan, no centro da regiáo indígena Tarasca e·voltado para a for
ma9áo de pessoal que, recrutado de .diferentes grupos lingüísticos 
mexicanos, fosse capaz de pesquisar a história de seus próprios po
vos, resgatar a cultura aborígene e estudar profundamente sua língua 
materna no sentido de elaborar textos que viessem servir para a edu
ca~áo de sua gente; Essa tentativa -que continua a ser exercitada em 
Pátzcoaro - chama-se ''Programa de Forma9áo J>lpfissional de Et
no-lingüistas' '.6 Falei para urna platéia de estudantes maia~, míxte
cos , naus, otomis, tarascos, totonacos e zapotecos, todos imbuídos 
de intenso entusiasmo sobre a missáo que lhes caberia no futuro na 
educa~áo de seus patricios pela via de conscientiza9áo de suas tradi
~óes culturais. Pude perceber - pelas discussóes que se seguiram a 
pale.stra - que o grau de motiva9áo de todos se fundava na legitimi
dade de um empreendimento calcado em projetos produzidos por eles 
mesmos e para seus respectivos grupos étnicos . Tratava-se.aí de um 
primeiro passo para tomarem a educa~áo em suas próprias máos, com 
conseqüencias importantíssimas contra a política do Estado mexi
cano de amalgama~áo das culturas indígenas particulares num todo 
sincrético e ocidentalizado, chamado eufemísticamente de "cultura 
mesti~a ' '. 
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,. A seguinte tentativa, mais recente e menos sofisticada - mas nem 
por isso menos interessante -, ocorreu na regiao amazónica envol
vendo os índios Miranhas, Cambebas e Mayorunas moradores de al
deias relativamente c·ontíguas e situadas no município de Tefé . A si
tua~áo de contato intertribal e interétnico foi estudada por urna aluna 
de pós-gradua~áo em Antropologia da Universidade de Brasília e o 
resultado apresentado como disserta~ao de mestrado em 1983.7 

Como conseqüencia da pesquisa academica, a mesma antropóloga 
deJJ irrício a um programa editorial solicitado pelos pmprios índios no 
sentido de pro ve-los de urna cole~áo de textos por eles mesmos elabo
rados cpm a assessoria da antropóloga, de forma a tomar acessível a 
todos um conjunto de informa~óes sobre as práticas do contato com o 
mundo dos brancos, a consciencia dos problemas que o contato inte
rétnico traz e as solu~óes que eles mesmos preconizam. O projeto 
dessa cole~áo, prevista para 3 volumes, foi encaminhado a entidades 
estrangeiras de financiamento e está a espera de um patrocinador. ln
dependentemente de sua realiza~áo, ·vale aquí pensarmos o projeto e 
os alvos a que se propóe. Trata-se também, como no exemplo ante
rior, de um esfor~o de indígenas de tomarem sua educa~áo - vista 
_aquilato se ns u - em suas próprias máos, recorrendo a alguém, ver
sado no mundo dos textos, a orientá-los na aquisi~áo de um ~'know 
how" típico do chamado mundo civilizado. De um lado, caso o pro
jeto venha a ser executado, vejo como urna forma de desmitifica9áo 
do texto escrito no interior de urna sociedade tradicional e originaria
mente ágrafa, para a qual a escritura tende a ter um poder mágico e 
que acaba "por se tornar num separador irremediável entre o índio e a 
civiliza9áo. Por outro lado, vejo o projeto como urna nova estratégia 
política por intermédio da qual os Miranhas, os Cambebas e os 
Mayoruna lutaráo por seus direitos civis coma poderosa arma da es
critura. . 

Compar_ando ~ "caso mexicano" com o que acabo de expor, 
vemos que enquanto no primeiro há todo um esfor~o de recupera9ao 
da tradi~áo indígena amea~ada de substitui9áo pela cultura mesti9a, 
já no caso brasileiro há um esfor~o oposto no sentido de adquirir ele
mentos da cultura dominante para utilizá-los de acordo com os inte
resses indígenas, inconfundíveis com os propósitos da sociedade 
alienígena regional; é a "cultura-de-con tato" interpretada por seus 
portadores aborígenes e transposta num texto escrito destinado a urna 
leitura politicamente definida. 
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IV 

Como procurei mostrar, cultura e leitura guardam urna rela~áo 
dialética tal que constituem para a antropología um tópico de investi
ga~ao privilegiada.· A cultura, quer seja vista como texto. ou melhor 
ainda como discurso, quer seja o texto visto como cultura, o certo é 
que ambos nao podem se furtar de serem interpretados - ou /idos -
por pessoas ou grupos sociais pertencentes a mundos distintos, nao 
só diferentes mas muitas vezes desiguais, marcados por rela9óes as
simétricas de poder, mundos esses que - em hipótese nenhuma -
devem ser olvidados no exame da que·stáo que nos trouxe aquí. Con
tudo, aperspectiva.antropológicaé apenas uma~.náo pretende para si 
o monopólio das respostas. Náo será, portanto, sem o concurso de 
pesquisadores de outras áreas - como os que aqui me ouvem - que 
o exame do tema que nos foi proposto lograráexito. Talv~o binomio 
cultura/ leitura, que em boa hora é trazido ao debate gra~as a este En
contro, seja um daqueles temas das ciencias humanas para elijo es,
tudo a abordagem multidisciplinar é absolutamente indispensável. E 
com esse pensamento que desejo o maior sucesso aos trabalhos que 
aqui tedio lugar. 

NOTAS ' 

Conferencia de abertura do Primeiro Encontro lnterdisciplinar de Leitura , ocorrido 
em Londrina , Paraná, de 28 de Abril a 1. 0 de Maio de 1984, sobos auspícios da Univer

. sidade Federal de Londrjna. O tema ' ' Leitura e Cultura'' serviria, igualmente, para a 
Primeira Mesa Redonda, que se seguiu a conferencia, e na qual também participamos 
ao lado de GOlegas das áreas de Filosofia da Linguagem, Sócio-lingüística, Sociología e 
Educa~áo. 
: Cf. Hans- George Gadamer, Truth and Method. The Crossroad Publishing Compa
ny. 1982. New York. (Tradu~áo do original alemá de 1960). 
.1 Publicado originalmente no periódico Social Research vol. 38. n.0 3 (Autumn 1971). 
foi reproduzido na coletanea de ensaios intitulada /nterpretative Soéial Science: A Rea-
der (Eds. Paul Rabinow & William M. Sullivan). University of California Press. 1979: . 
Berkeley and Los Angeles. 
~ Os resultados dessa pesquisa foram publicados em urna dezena de artigos e em dois 
livros: Urbanizafiio e Tribalismo: A integrafiio dos índios Terena numa sociedade de 
classes. (Zahar Editores , 1968, Rio de Janeiro) e Do Índio a Bugre: O Processo de As
simila~·ao dos· Terena (Livraria Francisco Alves, 1976, Rio de Janeiro). 
~ . .. 
· Do original ingles The lnterpretation of Cultures ( Hutchinson & Co., 1975, Londres). 
constituído de 15 capítulos (ensaios ~utónomos), a edi~áo brasileira reproduziu apenas 
9, dentre as quais aquele ao qual nos referimos, originalmente intitulado" Deep Play: 
·Notes on the Balinese Cockfight" . incluído como 9.0 capítulo da tradu~áoA lnterpre
·tafiio das Culturas. Zahar Editores, 1978. R.J . 
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,. 
6 Durante o V lll Congresso Indigenista Interamericano, realizado em Merida, Méxi
co, em 1980, tiveram lugar foros paralelos, indepcndentes do caráter oficial e govema
mental do Congresso. No foro · · Movimentos Indígenas e Indigenismo'' - do qual par
ticipamos e tivemos a honra de presidir várias sess0es - foi apresentada urna comuni
ca.;áo de autoría coletiva dos estudantes desse '' PrognÚna' ' . Nessa comunica~áo os 
estudantes defendemos direitos de seus povos sobre aterra, a cultura e a língua, numa 
demonstra.;áo de urna cabal conscientiza.;áo política estimulada pelo .. Programa" , 
cujo principal criador foi o antropólogo mexicano Guillermo Bonfil Batalla, na época 
diretor do ClS-lNAH. 
7 Cf. Priscila Faulhaber Barbosa, Índios Civilizados: Etnia e Alianfas em Tefé . Dis
serta.;áo de Mestrado em Antropología Social, Universidade de Brasília ( Dezembro, 
1983). Brasília (mimeo, 248 pp.). (Publicada, posteriormente, como livro como título 
de O Navio Encantado. Etnia e Alianras em Tefé. Cole~_áo Eduardo Gal.váo. Museu 
·Paraense Emílio Goeldi. Belém, 1987). 
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