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PECADOS EVIRTUDES
DA ANTROPOLOGIA
UMA REAÇÃO AO PROBLEMA
DO NACIONALISMO METODOlÓGIC0 1
Mariza Peirano

RESUMO
fure artigo examina os pecados cometidos pela antropologia no (Jirimo século, cs valon:s queparadoxalmente - tOram construfdos a partir dele::. e li.S virtudes contemporâneas de sua
abordagem, em especial aquelas relativas aos desafias .suscitados pelo "nacionalismo metodológico~ identifiCado pela sodologia. Um estudo antropológico de Stanley Tambiah sobre a
violêru..ia coletiva no Sul da Ásia exemplifica o argumento, que conclui com breves reflexões
sobre as ciências sociais no Brasil
Palavms·â:Jatlr!: antmpo{ogitl,· "nacionull.smo metodológico''; Sranley Tambtab; ciDncin social
no Brasil.
SUMMARY
l11is artideexamines the .sinsthat anrhropology has perpelr.lled throughom the last: century, the
vulue9 that paradoxically h ave been construcred from .sue h .sin:s. and contempornryvirrues ofits
approadl, panicularly thOSf! related to rhe challenges o(~methodologietl nationalismw identified
by sociology. An anrhropo1ogical srudy by StanleyTamblah on collecrive violem.-e in SouthAsla
exempliftes rhe argument, which condudes with brief reAecrton.s on Brnz.illan .soda! sciences.
Keyr.I.'Ofds: antbropology; ~metbodologfca.J nattonultsm':· Stanley Tambiab; social scimce ln
Bruzil.

Ommnic:Jçâo apresenlatb
'' ·cori<."Tern:c on mcthodologk;ll narion;di:lm~ (Lom.lon
School of Economks, junho de
20021 p:ara um rt1blioo de 50Ci·
úloJtOS. llgrndcço a Jim ltnAcltcr 3S longas dlSL"I.lMÕeS, a

(I)

\Vilsun Trnj:lno os excelentes
comcnl:irimo e a Mil:h.1cl FlsdJ"r pur nos.'l.u conver.;as .o;oll~ vs vârio6 renasc.imcntos da
antmpologiu.

Nos últimos anos a antropologia vem sendo acusada de muitos
pecados cometidos no decorrer do seu desenvolvimento. De fato, para
muitos especialistas a disciplina não existe mais - pelo menos nos
Estados Unidos a antropologia parece estar condenada à extinção. Personificando a pior das disciplinas "politicamente incorreras~ durante as duas
úlrimas décadas, a amropologia vem sendo substituída por alternativas
como cuiturai studies, programas de STS (Science, Technology and Society), situated knowledgesetc., todas no contexto de uma pós-antropologia.
Em outros lugares, contudo- Brasil e fndia, por exemplo-, a antropologia floresce. Sediada no centro, parece que ela vai bem na periferia,
provendo uma abordagem positiva, crítica e construeiva. Como essa sinlação se relaciona com o rema do "nacionalismo metodológico" e o que a
antropologia tem a dizer sobre isso são as questões que pretendo examinar aqui.
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Pecados

A idéia contemporânea de incorreção da antropologia está associada a
peGldos cometidos no passado, dos quais gostaria de mencionar quatro.
O primeiro pecado tem a ver com relações de poder: por um longo
período a antropologia definiu-se peJo exotismo do seu objeto de estudo
e pela distância, concebida como cultural e geográfica, que separava o
pesquisador do grupo pesquisado. Essa siruação se dava em um contexto
de dominaç-Jo colonial, a antropologia "sendo o resultado de um processo
histórico que tomou uma gr&nde parte da humanidade subserviente a
outra''2 . Essa citação de Lévi-Strauss mostra que desde os anos 1960 não
havia dúvida alguma de que a relação entre a antropologia e seu objero ele
estudo havia sido sempre de desigualdade e dominação. Mas essa consciência não impediu, na época, que os antropólogos continuassem suas pesqui~as, como é o caso atualmente.
O seb,~m]o pecado corresponde ao pesquisador no campo. Sendo
poucos em número até a metade do século XX, antropólogos tomaram-se
"donos~ dos lugares e regiões que estudavam, delimitando áreas de pesqui~a que equivaliam exaramente ao exotismo que hoje produz culpa. Foi
nesse contexto que "americanistas", "africanistas", especialistas nas ilhas do
Pacífico ou Melanésia apareceram no cenário. A combinação dessas áreas
geográficas com tópicos como parentesco, reJigião, direito, economia tornou quase impossível que especialistas se reproduzissem em um mesmo
arranjo de :.:ire-.:1 +tópico. Em conseqüência, cada antropólogo se tornou uma
instituição em si mesmo, muitas vezes inibindo pesquisas de campo em suas
áreas de estudo (foi preciso várias déC".adas para que um antropólogo
ousasse pesquisar depois de Evans-Pritchard os nueres ou depois de
Malinowski os trobriandeses).
"Antropologia de resgate" foi outro pecado. Agindo como arqueólogos, juntando dehris vivos, considerava-se uma das tarefas da antropologia resgatar e guardar, para o esclarecimento e educação de gerJçôes
futuras, as últimas culturJs "primitivas" com seus artefatos, salvando-as da
extinção inevitável. Dessa perspectiva, o antropólogo (ocidental) deslocava-se para áreas do mundo que estavam sendo conquistadas por hábitos
ocklentais em uma missão de salvar e trazer de volta as provas de uma forma
de vida social diferente (e muitas vezes anteriofJ. Havia uma urgência
especial nessa tarefa, já que culntras e sociedades inteiras estav-J.m desaparecendo <.t olhos vistos.
Finalmente, temos o problema do financiamento. Aqui o pecado se
refere ~~ falta de princípios éticos ao aceitar dinheiro carimbado. Um bom
exemp]o é o apoio do Rockefeller Memorial, durante os anos 1930, para
prover uma grande patte dos fundos para pesquisas e bolsas da London
School of Economics. Mais tarde esse apoio foi fonnalizaclo como um
programa no fnstituto Internacional Africano, permitindo que vários africanistas (europeus e africanos) se tornassem antropólogos profissionais.
50
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(2) t..:'VI..Strauss, Cl.audc. "1\nthrotxdOI,.>y: its adli'-"Vcmcnt~

and it~ future". CunrmrAmbmJX!{OR,.1', vol. 7, r1 11 2, 1966,

124-27.

pp.
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(3) ct'. T:unblall, Stanley. Edmuml ú'lU;b· au m:tbropofogl-

mlli/Õ!. Cambridj.,>c: Cambrkl~e
t:nivcP.>ity l'n:~. l002-

Treinar especialistas que mais tarde dominariam a antropologia africana
tinha um preço: o esclarecimento de administradores e de pessoal trabalhando para regimes imperiais3. (Embora esse uso pragmático tenha sido
contestado como um objetivo não realizado, a experiência permanece.)

Valores

(4) !l <..~trnnho que ex:uamcntc
qunm.lo '' di1;dplina alc3nÇ:l o
;~uge do St.'U poder -tendo uiH>•pas,ado o período cm que
;~s ndmr-Js do mundo eram rohusms c vigorosas c n antropo-lo)lb fr:K":l ou (JU:Ilie lnexlsten1<.! c " mumentu ""'guinte, no
lJlml '' antropologia ganhou
momcnlum (cadcirns, pcriódicr~~. ca111pot; de pe.o;quisa, 11mml·i:mlcnto:sJ nms 3S <:uhuro~s
traJkion:lis cnfraqueu:r.tnl ou
lOill•'l.'arnm <1 dcsap;Jra-cr -:mtropólof,OOS cheios de rui('Ja
pas.o;cm a denegrir Slms prúpría5 rL-ali7.açU.':>elllV<J!::a.s f.'Ó"·
modernas <ct'. Lól!OI.tr, Bruno.
"Not the qu<.':>lion" Autbropo!OI(V Nt?U'Sielter, vol. 37. nll 3,
1996, pp. I c 3).

Fiquemos por aqui com os pecados que hoje levam (alguns) praticantes a defjnir uma crise na disciplina. Crise, porém, é uma idéia forte no
mundo ocidental moderno, e para um antropólogo constinli um predicamenta já esperado em períodos liminares (como a transição de um século
para outro). Proponho agora rediredonar o olhar da situação contemporànea para o momento sociogenético que produziu a antropologia - esse
momento geralmente aponta tanto contradições quanto realizações duradouras de um fenômeno sociaL A primeira metade do século XX representou tal momento para a antropologia 4. Examinemos algumas de suas idéias
centrais como valores da disciplina.
O Um aspecto importante do empreendimento antropológico no
começo do século XX foi o reconhecimento não só da diversidade das
culturas, sociedades e povos, como também da unidade psíquica da humanidade. Entre esses dois projetos polares antropólogos fizeram pesquisas de
campo em áreas remotas, geralmente desconhecidas na época, nas quais
precisavam aprender as línguas nativas e se tomar competentes nelas (a
pesquisa de campo era um encontro que deveria durar pelo menos dois
anos). lnicialmente concebidas como uma pesquisa sobre "como os primitivos viviam~, as sucessivas experiências de campo terminaram por permitir
que esses povos, na verdade, educassem e esclarecessem os antropólogos
sobre suas categorias ou domínio.<; da vida social, diferentes mas equivalentes às dos pesquisadores. Além disso, o contato com a diferença e a alteridade fez que os ocidentais compreendessem melhor, por comp-aração,
suas próprias categorias ou domínios socioculturais. A comparação, portanto, esteve sempre no âmago do empreendimento antropológico, quer de
forma implícita (Malinowski vai à Melanb!ia e, inevitavelmente, compara os
trobriandeses aos britânicos), quer explícita (Radcliffe-Brown compara diversos sistemas de parentesco na África; Mauss junta o kula dos trobriandc:sc:s e o potlatch dos kwakiutls e adiciona elementos chineses, romanos e
medievais para chegar a uma teoria da troca). Em suma, o confronto entre
categorias ocidentais e um fenômeno diferente, mas (funcional ou ideologicamente) equivalente, teve um resultado único: mostrar que o Ocidente era
apenas mais um caso na totalidade da experiência humana. Essa foi a época
em que um certo relativismo prevaleceu.
iO Como subproduto desse projeto, áreas de conhecimento (ocidentais) que à époc.:a estavam em processo de consolidação (economia, SCK:iologia, direito, psicologia) foram transformadas - sob o guarda-chuva dessa
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disciplina relativamente eclética, abrangente e ambiciosa - em um leque
de subcampos, como "antropologia simbólica~, "antropologia económica~,
"antropologia psicológica e, ~amropologia social"' "antropologia cultural~.
(Apesar de o relativismo e os subcampos terem sido submetidos a forte
crítica nas llltimas décadas, sua simples existência em um determinado
momento inevitavelmence é parte da nossa compreensão atual do mundo5.)
iii) Outra questão se relaciona ao Estado-nação. Enquanto os Estadosnação também eram tr.msformados em um modelo exemplar da "culnn-a
mundial dos tempo..:;", antropólogos estudavam "povos", "culturas", "sociedades", "tribos~ situados em Estados-nação, mas não Estados-nação propriamente. Há uma grande diferença entre estudar um grupo que acontece
viver em determinado Estado nacional e o "país~ em si. Originários de
Estados nacionais - e a antropologia sendo um subproduto deles - , os
antropólogos estavam interessados em diferentes unidades e meios: trobriandeses, tallensis, tivs, zandes, makus, bororos, xavantes etc. 6.
iv) Essas unidades geralmente eram menores que Estados-nação mas nem sempre (e assim voltamos a focalizar um dos pecados da antropologia). justamente porque antropólogos com freqüência atravessavam fronteiras nacionais (porque seu grupo assim o fazia) e/ou porque os resultados
de outros pesquisadores coincidiam ou combinavam com os seus, a idéia de
"áreas culturais" pegou na antropologia. Par.a o bem ou para o mal, a cosmologia do.<; antropólogos supunha um mundo constituído de wáreas"- e
não de países ou Estados-nação. Assim, por exemplo, grupos eram reunidos
em {lreas ecológicas, como wíndios das terras baixas da Améric-.a do Sul"
ou •·índios da região amazónica" - e não "índios brasileiros" ou "índios
colombiano.<;~.

Virtudes

Chegamos assim aos tópicos sugeridos pela conferência e detectamos
virando os pecados pelo avesso - algumas virtudes em relação aos
problemas enumerados para as ciências sociais contemporâneas.
i) Por nacionalismo metodológico consideramru a maneira pela qual
conceita<; e medidas nas ciências sociais são constrangidru pelo Estadonaçtio e por tradições acadêmicas nacionais.
Gostaria de lembrar mais uma vez que antropólogos estudavam gmpos, sociedades, trihos - e não economias nacionais, dados estatísticos
nacionais-, áreas cultur.ais- e não economia internacional ou interações
entre economias nacionais - e aspectos da condição humana, isto é,
sistemas de parentesco, princípios da magia, atributos do comportamento
ritmli, procurando, ao mesmo tempo, as diferenças (culturais e soci:lis) e as
dimensões universais.
ii) Em um sentido matsprqjimdo, o nacionalismo metodológico referese à maneira pela qual as ciências sociaisficaram presas às relações de poder
52
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(5) Convenido hoje cm
"antropologia dt~polírlca", "do
direito". -do parenresco" ctc ..
e~ esforço procur:1 lndlc~r
que rai..s doo1iníos não per·
tcnccm ~ dlllciplina, mas à
c:>fem ctno~r;ífk:t.

(6) ASSim, quando na primelm

m-etade do século XX antropólogos emm oriurn.los sobretudo d.a lnRiatemr, Fr.rnça e Mrat.los Unidos, e~tudarnm os trobrlandeses (Malinowski, na
Melanésia). ampe~hs. manus.
mundugamorcs
(Ma~aret
Mead, em Papua Nova GuinO::).
iarmuls (Gres:ory llareson, n:t
Nova Guiné), kw.lklutls {Ro:l~.
na Columbla Brirân!ca c Vanoouvcr). Nos anos 1920 oonti·
nuarum .wndo GJtivado5 pelas
ilhas do l'acmco - tlkopias
(RAymond .Finh, nas Uhillõ Salonl.iio, Polinésia)-, mas um movimento em direçào à África
havia começado: ~. nuercs e dinkas (Evans-Pritchanl,
no Su<üo), ashands e tallensis
(Meyer Fortes, em

G<~na

e no

Sudão), zulus{Max Glucknun,
na Áfrl~ do Sul), nT-Ikyt.s:ts
(Monica Wii:IOfl, na Árrlca Ccn·
tr.rl), ndembus (Victor Tumer,
n:1 antiga l~odésla ). Nos :mos
1950 n.~ antmpólogoo> havi:tm
lnOOf!>Or.rclo a América do Sul
como un1 do:: :~eUS tern."'lUliconlinemais: bororos e nambiquar.ts (Claude Lo;vi-Str.tuss. nu
Brasil Cen(r.IIJ, Rês (Ibvid Maybury-Lewis c o grupo que <-"Orn;lituiu a Harv:~rd Cenrml Bm7.il
l'rujt:cr), mais t:Jrdc tucmos,
har.rsana~ e makus (Sicve ..,
Cllrlstine Hugh-Jones e Percr
Silverwood-Cope, na Culómbia). Hoj<:, a amropol~ia sendo pmtk"lld:t em <-"ll:;:t. us <--spcclotli.sL1S esrud.am lemas cnntculporftrn..--os {vioiCnci~. saúde, rolitiCL e evento5 ,;ocialmt:nte significativos) t:tlliO entre grupo,; n:1 esc:Jia:.oc;i;~l nuti.~
lo::tix:t qu~ruo nmis alt01. M:ti.~
sobre o :tssunto a '"-')!Utr.

MARIZA PEIRANO

(7) Cf. Elias, Norlx:rt. "Sudolo~y

of knowled,ge" Sociology,

vol. 'i. n" 213, 1971, pp. H'-J·

ÓK, 3'35-7U: l'emmo, M;ori7.a

1'he (mtbropology of antbrol><•lr'.'{~: tbe !Jmzillan case'.
di.s....:rt:u,:~u de l'hD.

v:1nl:

ll.u·
Har-

vard Univcrsity, 1981, c:tp. 1;
(,'ma anllt.pv/ogfu 110 plm-al.
Br:1.~íli:L:

EJ. Uni!, 1992,

l~lp.

lO.

(!H T:unbi:Lh, Stank-y. Ü'l-'t1ing
<.'ll!II'<!S: l-'lhiiOIIdffOil&l//st COII·

(lia., mui uJJ/t'r;liw •doltmco: 111
'somb Asia. Cambrid~c: Cam·
brkl;~c

Univcrsicy Prcss, 1';1";6.

Nf1o h ;i dtivid.a de que [>oJitical
-~l~ll!ms ofHI!{hkmtllJurmtl,

li-

vro de Edmund 1..<..-a~h de 19Yí,
foi o c~ tudo d:issico nc~!l di.-,._..,~-'"· umle.~tando

o conc..,ito

de "tribo" e lli;.'J.lõlndo que :•s

frontl"iw.s da 50Ciccbdc c

d~

çulmr~

tlcvc.sscm .-;cr tratJdas
lomo cuincidcnles. E.vamonando :t lmcrao;.-:to de k:K'hlns c

shans na antiWL llirmúni:. mediante experiência de ca1npo c
d<Jl·umcnrn~"ào históric~ r<.:fc-

n:ntc a um pcriodo de 150
~riU~.

l..c<tch

IfbriO

''~il;mtc ~·mre doi~

l.lr..1L'<.10U

Ulll L.. IUI-

lll»·
pol íl icos ( 8" m.<a, m~• b
bier:\rquico, e JI!UIIIao, mais
iJ,,'U;llit:klo).
d<:lu~

e tradições confinadas em fronteiras nacionais e, t?m úJ.tima instância,
requerem diferentes abordagens metodológicas e instrumentais.
A antropologia escapou desses limites, não por conta de uma decisão
nobre ou refletida, mas em decorrência de seus objetivos explícitos, da sua
incorreção ao procurar grupos exóticos, assim como de valores positivos
implícitos. Na verdade, exatamente porque os antropólogos esrudavam
"o resto do mundo" o objeto de e8tudo no mais das vezes se impunha sobre
as "tradições". E, é preciso lembrar, mesmo "no mundo" (ou "no centro")
empréstimos (nacionais) fizeram parte do desenvolvimento da antropolo·
gia - Raddiffe-Brown (na Inglaterra) inspirou-se em Ourkheim (França),
Evans-Pritchard (Inglaterra) em Mauss (França), Dumont (França) em
Evans-Pritchard, Leach (Inglaterra) em Lévi-Strauss (França), Lévi-Strauss
em Doas (Estados Unidos). Quando tmnsplantadas do centro para a periferia, mesmo as tradições "centrais" imediatamente tomam-se hibridas, transformando a idéia de trJ.dições puras em um caso difícil de defender.
iii) Não se trata apenas de como as ciências sociais elaboram concei·
tos e medidas, mas também dos limftes entre elas.{. . .} O estudo do fenômeno
conhecido como globalização tem chamado a atenção para ltmttes convencionais e tradições dístintas.
Se existe uma autonomia relativa entre os contextos sociais e a teoria
social que neles se produz, condição semelhante pode ser alcançada por
meio de diferentes "escolas" de pensamento'. Mas esse não é o problema
aqui. A questão é que a antropologia nunca respeitou os limites entre as
disciplinas- na verdade, o seu desenvolvimento se deve em grande pane
a empréstimos, feitos .sem muita cerimônia, às discipli1_1as convencionais.
Antropólogos pediram emprestado, em uma espécie de ordem cronológica
desde o último século, da biologia, da lingüística, da psicanálise, da teoria
da informação, da economia e, mais recentemente, da filosofia a tal ponto
que seu desenvolvimento pode ser relatado pelas disciplinas que incorporou- e que modificou, de aconlo com o material empírico em questão.
tv) O objetivo deste workshop é discutir os desajios colocados pelo
nacionalismo metodológico para a investigação de problemas contemporâneos.
Escolho um exemplo para indicar como orientações antropológicas
canónicas podem nos ajudar a focalizar problemas contemporàneos. Refi.
ro-me a Leveling cmwds, livro de S[anley Tambiah sobre conflitos etnonacionalistas e violência coletiva no Sul da Ásia8 . Para examinar esse problema
candente Tambiah lança mão de uma abordagem perfonnativa do rirual
(que ele desenvolveu previamente ao reanalisar trdbalhos etnográficos
clássicos) e toma como objeto empírico os riots. No Sul Asiático os riots
seguem um padrào estabelecido: apesar de sua aparência espontânea,
caótica e orgiástica, revelam traços organizados, antecipados e progrJmados, bem como etapas recorrentes. É possível djstinguir um padrão de
eventos provocadores, a seqüência da violência, a duração, os participantes, os lugares unUe têm início, como se propagam e a maneira como
terminam (mmores recebem especial atenção em virtude do papel que
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na construção, produç-lo e propagação dos atos de violên-

da).

Esses aspectos sintáticos dos riots não eliminam os significados
pr.tgmáticos dos eventos, que se baseiam em um repertório de elementos
recolhidos das formas rotineiras de sociabilidade- tais como os calendários rituais de festividades, sanções sociais populares, ritos de purificação
e exorcismo - que são imitados, invertidos e parodiados, de acordo com
suas possibilidades dramãticas9. O foco na rotinizaçào e ritualização da
violência e em seu caráter coletivo pennite que se clarifique por que
brutalidades não deixam marcas psicológicas no agressor, mas também
ressalta o fato de que no Sul Asiático democracia participativa, eleições,
militância de massa e violência étnica não são conflitantes quando em

açàa
Na Índia, Paquistão, Srl Lanka e Bangladesh a tentativa de construir
um Estado-nação baseado no modelo europeu-ocidental claramente falhou. Nessa região as marcas da experiência do Estado-nação são pálidas
quando contrastadas com a escala e a intensidade dos festivais religiosos e
étnicos. Comparando o caso sul-asiático com a experiência européia,
Tambiah conclui que o repenório cultural dessa região não possui os
fundamentos para a vida cívica do Estado-nação. Teóricos da política do
Sul Asiático devem portanto abrir espaço para incluir poJÍ[ica militante
eleitoral e violência coletiva como componentes de suas teorias de democracia em ação.
Em relação às questões desta conferência, podemos dizer o seguinte.
O Ao escolher os rlots como eventos centrais para investigar a violência coletiva no S\.11 Miático, Tambiah evita os problemas do "nacionalismo metodológico": se "nacionalismo" (ou melhor, nacionalidade) é um
tema a ser considerado, essa é uma questão empírica que precisa ser
enfrentada no encontro entre ideais e valores nativos, compar.tç--do antropológica e os valores do próprio antropólogo.
ii) O Sul Asiático é uma área sociocultural, isto é, o livro inclui
narrativas de eventos ocorridos na Índia, Sri Lanka, Paquistão e Bangladesh
durante os dois últimos séculos, focalizando os atores envolvidos: budistas,
hindus, católicos, muçulmanos, tamils, sikhs, mahajirs etc.
iii) A comparação está sempre presente tanto no objeto de estudo
quanto na visão do observador (no caso específico, Sri Lanka é o lugar de
origem de Tambiah).
iv) Aqui a metodologia é uma questão de logística com o propósito
de definir uma agência ou evento significativo que seja reconhecido como
socialmente importante para os "nativos~ e analiticamente produtiva para o
antropólogo.
v) Por fim, Tambiah não impõe um conceito de política nem pressupõe como ela deveria ser. Na verdade, ele está indíretamente alerrando
os cientistas sociais para os perigos daquiJo que neste worksbop estamos
chamando de "nacionalismo metodológico".
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(9) Além tkt mais, multidões
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tumpostas de tTiminoso:s ou
desemp~, como o senso
comum indica, mali rclktcm
pgrte do perfil socioemnômi~o d~: ddadc:s como Bomlxllm,
Delhi, Cakurá, Kamchi e Colombo, con.srirulndo-se por trabaJhadorcs de fábrica:s, motori:uas de ônibus, ll':lb::!lh:Jdore:s
de e:;tmdas de ferro, cornercl:mte.!i de bazares e de peque0011 estabele<:lmr:ntOil c csrud3nres, assim como por polítiços nntionai.s e municipais,
agerues locais e a policia.

MARIZA PEIRANO
Brasil

M\.1demos do Sul da Ásia para o Brasil. À diferença da cosmologia
civilizacional do Sul Asiático, o Brasil é orientado em um sentido mais
nacionaL Nacionalidade é o pão diário da vida social (embora não necessa-

riamente o ~nadonalismo~, o lado patológico desse fenômeno moderno).
Uma mudança de valores públicos é portanto evidente quando se passa do
Sul da Ásia para a América do Sul.
Ratificadas localmente durante os anos 1930 e 40 sobretudo como um
movimento em direçào à modernização, as ciências sociais no Brasil mantiveram um diálogo aberto com agendas políticas, reproduzindo os padrões
europeus da sociologia nos séculos XIX e XX. Nesse contex[O, tópicos para
investigação raramente foram descontextualizados e aspectos ~interessa
dos" do conhecimento muitas vezes se explicitaram. Esse traço marcante
com freqüênda impediu que observadores percebessem a importância
concedida à incessante procura de excelência teórica, fundamemal nesse
ambiente e parte do amplo projeto de modernização, que dá às ciências
sociais no Brasil uma forte coloração cosmopolita. Na verdade, até os anos
1970 muitos estudantes brasileiros iam se formar no exterior e acadêmicos
britânicos, franceses e norte-americanos vinham ensinar no Brasil. Hoje,
sendo quase a maioria treinada no país, essa situação resulta em um padrão
que inclui um diálogo triangular: com colegas antropólogos e sociólogos,
com as tradições metropolitanas de conhecimento (passada:'i e presentes) e
com os grupos pesquisados. Cientistas sociais br.cWileiros produzem como se
fossem parte integrante da vanguarda internacional (idéia facilitada pelo
grande número de especialistas), mesmo vivendo urna experiência concentrada, dado o isolamento da língua portuguesa.
No âmbito dessa comunid<:~d<i fechada, contudo, um contraste marcante separa os antropólogos dos sociólogos e cientistas politicas: para
aqueles, sociólogos e cientistas políticos são presas de projetas, práticas,
planos e preocupações sociais imediatos - em uma palavra, presas do
nacionalismo metodológico. Estes, por seu lado, vêem os antropólogo..;;
como e::;pecialistas sojt, menos engajados social e politicamente, menos
rigorosos em termos metcxlológicos, interessados em diferenças bizamts e
sempre contentes com sua disciplina. "Crise" é uma palavra estranha para os
antropólogos, mru; uma expressão comum para sociólogos e dentistas
políticos.
Mas mesmo antropólogos fazem patte de contextos sociais, e "Se o
exotismo se tornou a marca registrada (ou o estigma) da disciplina, no llrasil
reconhecemos a alteridade e a diferença -os híbridos locais do exotismo
- surgindo em vários formatos: um tipo de "alteridade radical" no estudo
de sociedades indígenas isoladas; um "contato com a alteridade" na investigação que focaliza sociedades indígenas e os grupos locais "nacionais" que
as rodeiam; "aJ[eridade próxima" no estudo de temas urbanos contemporâneos, e mesmo o do "nós como outros", na investigação da natureza das
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ciência::~ sodais propriamente ditas. Naturalmente, os financiamentos têm

muito a ver com essas escolhas, e os recursos sempre estiveram direcionados ao que se considera pertinente para a compreensão do "Brasil".
Conrudo, uma tendência a se esrudar fora do pa(s teve início há mais
ou menos duas décadas, com pesquisadores indo para a África, Sul da Ásia
e o Pacífico, geralmente seguindo os caminhos da colonização portuguesa
ou os passos de imigrantes brasileiros para os Estados Unidos, JXU exemplo10. Em todas essas situações a ênfase nas categorias nativas forçou os
antropólogos a discernir entre ideologias nacionais como projeto, como um
problema cívico para o cidadão comum ou como um modelo mundial nesse sentido, criando condições para evitar o chamado "nacionalismo

(lO)cr. Peinmo,Mariz:J. ·Wh~n
3nthropology is :11 home: the
r.liffe~nt I;Oillexts ui a single
discipline". AnnwrJ Revlel.v of
Anlb~ ng 7:1. 1998. pp.
105·29.

metodológico~.

A vtew from outslde

Se se deixa a América do Sul, no entanco, uma versão camutlada do
problema metodológico que nos preocupa é imediatamenre detectada pela
forma e insistência com que o "centro" olha para o Brasil como parte de uma
"América Latina~ homogénea, a percepção subjacente sendo- entre outras
igualmente problemáticas- que se você conhece parte dela você a conhe~
ce mda, esquecendo, nanlfalmente, as diferenças nacionais, de língua e o
tipo de relação ideológica e/ou empírica com os centros ocidentais. Talvez
o rótulo "regionalismo metodológico" se aplique a essa situação. Esse é um
pequeno exemplo que indica como o problema geral que examinamos
nesta conferência é, talvez, mais complexo, profundo e difídl do que
podemos pensar à primeira vista, demandando respostas criativa..o; e uma .
postura política forte e conseqüente.
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