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DESTERRADOS E EXILADOS: 
ANTROPOLOGIA NO BRASIL E NA ÍNDIA 

Mariza G. S. Peira1w 

Inicio esta reflexão :;obre o desenvolvimento da antropologia no Brasil 
~ na Índia com comentários qu<: dois pensadores fizeram há cínqüenta anos. 

Refletindo o clim:1 imelecmal de st.·us respectivos conrextos, suas afirmações 

podem nos parecer, com a perspcctiv;1 do tempo transcorrido, vcrdadeira

memc exemplares. Desde logo, ch:uno a atenção para o Ena de que ramo 3 

antropologi3. brasileira quanto a indiana cada vez mais são rcconhecidas 
inrcrn:tcionalmente pela sua produtividade e críaüvidade. Meu objerivo é, 
portamo, sociológico e comp::tr:trivo. 

O comendrio de Sérgio Buarqw..: de Holanda abre o primeiro parágrafO 
de Raízes do Brasil, em que o autor destaca a ambigüidade entre o fato de, 

produro de;: um país tropical, nossns refúências serem européias: 

A tcmariva de irnplamaç~lo da cultura europt!Ü cm çxtcnso tcrrinírio, do
(ado de condições narurais, -~~ não advnsas, brg:uncnte estranhas J. ~ua tradição 
milenar, t, nas origens J;l sociedade br.lsileir~t, o fato dominante c mais rico de 
conseqUências. Ti-azc.:ndo de..: paísc.s dist:mtcs J10SS~IS formas de convívio, nossas 
insfltuiçôcs, nossas idéi;l.~. c timbrando c..:rn m:mtcr tudo isso o:;m ambicncc rnuit:1s 
vn,es desf.·wod.vd c hostil, somos ainda hoje um destarr:doJ em nossa terra. (Holbnda, 
1936; minb L:nf1se) 

No caso indiano, a citação é de J:twaharlal Nchru, extraída de sua 
aurobiografla publicada em 1911, em que os sentimentos do autor são assim 

descri tos: 
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1
• numa mistura estranha de Orienre e Ocidente, deslocado 

~<~:~-,~~~,~~_/~"~---: . . c- tra 
~;\·:· ~=~t:.> ·. -. ·-_i__ J .. ~~ em casa em nenhum lugar. Talvez meus pensamentos e meu 
:r.-)•r-r: 1 '-·h·.-. em toumc os "'"b--· 
~~;_·~,_ ~ ·- · -- modo de estar no mundo sejam mais parecidos com o que se chama de ocidental 
~:~·-., -~~; . do que orlemal. mas a fndia esrá apegada a mim, assim como a todos os seus filhos 

de maneiras diversas; detrás de mim há, em algum lugar do subconsciente, 
memórias raciais de centenas - ou quaJquer que seja o número - de gerações de 
brâmanes. Não posso me livrar nem dessa herança do passado nem de minhas 
aquisições recenres. Ambas fazem parre de mim e, apesar de me ajudarem tanco 
no Ocidente quanto no Oriente, elas criam em mim uma sensação de solidão 
espiritual não só nas advidades públicas, mas em todos os aspecros da vida. Sou 
um fStranho e estrangeiro no Ocidente, não posso four parte dele. Entretanto, em m~u 
paú, à; vezes, também tenho a femação de exllio.1 (Nchru, 1941; minha ênfase) 

Apesar dos anos passados, essas duas evocações nos soam ainda famiHa ... , 

res. De certa forma, elas se reafirmam em dois depoimentos recentes que 

mostram como o desterramento ou o sentimento de exflio estão bastante 

enraizados em ambos os contextos. De um lado, cito o artigo de Sadsh 

Saberwal que, ao caracterizar a ciência social na Índia, descreve-a como parte 

dos uncertain transp!ants a que o subcontinente esteve sempre submetido em 

sua vida colonizada e lança a pergunta: 

Como uma tradição intelectual que emerge de uma civilização com tipos 
próprios de imelec[Uais , bem como hábiros sociais c dquezas, pode ser domes
tic:tda por outra civilização cujos hábitos intelectuais e riquezas são difcrentes?2 

(Saberwal, 1982, p. JG) 

No caso brasileiro, tomo como referência o ensaio autobiográfico de 

Simon Schwartzman no qual ele descreve sua opção pela sociologia como 

forma de enfrentar os problemas de identidade intelectual, concluindo que 

"o problema da identidade é o aspecto cenrral da vida intelectual na peri
feri;l'3 (Schwattzman, 1985, p. 13). 

Adorar citações de dois aurores da década de 1930 e o reflexo das 

mesmas preocupações em cientistas sociais contemporâneos rem como fina

lidade contrastar a experiência inrelec[Ual nos dois pafses e, especialmente, 

chamar a atenção para traços característicos do desenvolvimento de uma 

venente específica, no caso, da antropologia/sociologia. Pretendo mostrar, 

neste exerdcio breve, que o sentimento dos dois intelectuais da década de 

1930, isto é, o sentimento de "desterro" de Sérgio Buarque e o "exílio" de 

Nehru, embora ressoem preocupações similares, também apontam para di

ferenças fundamentais. Meu objetivo é, portanto, levantar alguns aspectos 
que resultam da comparação entre os dois casos, partindo do senso comum 

antropológico que nos diz que a comparação revela traços e configurações 
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ranto em sua diverstdade quanto .similaridade. Especificamente, csr~Hel me 

inspirando na idéia de "resíduo ideológico" de Louis Dumont. Esse concciro 

parte da pressuposição de qlll:, .se um traço "x" foi idenrificado em uma 

t.krcrminJ.cb sociedade:, wdas as sociedades rer:lo .dgo de ·'x'' - estes rraços 

tanto podem ser dikreuciados c COilscienres, ou indiferenciadas e inconscien

tes e remetem, naturalmente, para uma visão de hnmanidade una. Esse.! fOi 

o cJ.minho que Dumont trilhou para mostrar como ILl Índia a idéia do 
"indivíduo" aparece no renunciador enqu:mro nosso "holismo" esd puversa

mentc presente no racismo. No Ciso preseme, a qw:stão principal esurá 

ccmrada na relação enrre antropologia e ideologia de wtlirm-bui/ding (Peirano, 

1992). Em ourr;1s pabvr:1s: quando se tli".c que ,1 antropologia ou :1s ciênci;1s 

.'iOCI:liS em geral. por cstan:m contcxtualiz~1ths, pJ.rrillum de ideais de cons

tniÇJO tucional, o que realmente se pretende afirmar? 

Comecemos pelo desenvolvimenro das ciências sociais no I3rasil e tu 

Índia. No Brasil, ~1 déckb de 1 ~JO fOi marcada pu r uma consciênci:1 de p~1Ís 
novo. Esse contexw fui hvur:ívcl h institucio1ulizaçáo das ciências sociais 

como pane d<;: um projeto de construção nJ.cional. A crença, na época, era 

de que a sociologia, concebida amplamenre como o equivalente do que hoje 
chamamos de "ciência soci;tl", ajudaria a construir c vislumbrar as alrerna

tiv:ls de um futuro mdhor para o país. Novos líderes polüicos eram neces
s~irios c, cm Sáo Paulo, :1s Revoluções de 1930 e 1932 deixaram eslc v:in1o 

claro. Acredirava-.se que essa ausênciJ. de uma elite educJ.dJ. e conheccdor:t da 
realidade do país impedia um <.kscnvolvimento sociopolírico :ldt:Cjll~tdo. r-o

ram essas as razões políticas que, dircta ou indirer:1menrc, impulsionaram, 

cm ampla mi.xlida, a Fundação da Escoh de Sociologia e Políti<.:a c a Facul

dade de Filosofia cb Universidade de São Paulo. Em suma, o projeto de 

educaçJ.o rinha urna morivação política subjacente (Peirano, 1981). 

Não fOi muito diferente o que aconreceu na Índia. Logo após a inde

pendência em 1947, a ciência social, sob ;1. forma de sociologiJ., foi chatn3da 

a ajudar a [raçar os destinos do novo continente. Assim, as ciênci;1s sociais 

na Índia receberam impulso govt.:rnamcntal duas déca(bs depois do Brasil. 

Mas há de se considerar que, na Índia, :1 :1nrropologia j~ era rdativamcnte 

~ólida pelos vínculos esrJ.belecidos na época colonial. A novidade da épocl, 

L:ntão, é que J. esta :J.ntropologiJ. venha se junrar uma sociologia receiHe, 

fOrmando um~1 unidade e sendo desenvolvida pelos rne::;mos estudiosos. NJo 

é de se esrr:mlnr, porranro, que, antropólogos no exterior, esses especialistas 
,<;e autodenominem ;tté hoje sociólogos na Índia, csrando vinculados a "de

partamentos de sociologia" canto quanro a "dcpJ.rtamentos de crescimento 
c<.:unôrnico". 
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Essas experiências no Brasil e na Índia não são exatamente singula :·:. 

nem características do século XX. Na verdade, elas replicam as condições do<'1 
início da institucionalização da sociologia na França no século XVIII e mostl'allt--~ 
como, historicamente, a reflexão sociológica instiruciona1izada e os projetas<; 
de construção nacional estiveram vinculados (Becker, 1971). Foi naquda.j 
época que, com o objetivo de encontrar soluções racionais para os problemu' ~ 

•• da sociedade francesa no caminho da modernidade, a sociologia foi instituídá ;; 
·~ 

como a "Classe des Sciences Mo rales et Politiques" do lnstitute Nacional.·, 
Contudo, sua vida fui e@mera, pois foi suprimida em 1803, quando ficou,:; 
aparente o perigo de um tipo de pensamento crítico que não servia aos. 
interesses dos grupos dominantes de então. Essa ambigüidade da sociologia. 
manteve~se nos séculos seguintes: definida como conhecimenro racional e 
positivo, e inspirada nas questões sociais nacionais, ela nunca se ajustou aos 
interesses estabelecidos. Não surpreende, portanto, que no Brasil as primei
ras gerações formadas se vissem como "aprendizes de feiticeiro", trapezistas 
sem redes de proteção (Fernandes, 1977). 

No entanto, se a ciência e projetas políticos estão vinculados em socief' 
dades modernas em geral, as trajetórias intelecmais em diversos contextos 
podem apontar para aspectos particulares que indicam inserções diferencia
das em relação, primeiro, à própria sociedade do cientista social e, segundo, 
ao grupo de referência internacional. Isto é, diferentes contextos sugerem que 
o papel do antropólogo como cidadão, como membro de uma sociedade, se 
ajusta, colide ou se integra com outro papel fundamental da sua identidade, 
que é aquele de membro de uma comunidade ínternacional de especia1istas. 

Vejamos, então, como essas relações se mostram, no caso brasileiro e no 
caso indiano, e como elas podem ser apreciadas por meio da observação de 
trajet6rias intelectuais tanto quanto, ou ao mesmo tempo que, por meio de 
conceitos cientificas específicos. 

Comecemos, mais uma vez, pelo caso brasileiro. Aqui, o conceito de 
"fricção interérnica", desenvolvido por Roberto Cardoso de Oliveira na dé~ 
cada de 1960, é bastante sugestivo. Primeiro, porque é um conceito gerado 
dentro de uma preocupação que, em termos disciplinares, pretende ser an
tropológica, mas que é sociológica em termos intelectuais. Segundo, porque 
este conceito indica um momento no desenvolvimento das ciências sociais no 
Brasil no qual sociologia e antropologia procuram, a panit de um mesmo 
projeto, distinguir~se institucionalmente. 

Tudo se inicia com a rrajetória intdectua1 de Florestan Fernandes que, 
com a ambição de criar uma "sociologia-feita-no~Brasil", inicia a sua carreira 
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reconstruindo a organização social tupinambá. Esta havia sido uma tarefa 
cuja realização era considerada aré enrão impossível por pesquisadores estran
geiros (como Alfred Mérraux, por exemplo). Com esse monumental traba
lho, Floresran Fernandes se afirma como um intelectual de peso c institucio
nalmente se legitima como apto a criar uma "escola" de pensamento socio
lógico, depois reconhecida como "Escola Paulista de Sociologiá'. 

Mas o estudo dos índios rupinambás, se legitimou seu autor, não con
seguiu implantar uma sociologia reconhecida socialmente. A "sociologia
tCita-no-Brasil" só tomou fôlego quando se definiu a partir de "um confronto 
com a sociedade". Esse confronto se deu, na rrajetória intelectual e institucional 
de Florestan Fernandes, por meio do estudo das relações raciais entre brancos 
e negros. Tomando como ponto de partida um projew proposto pela Unesco, 
que visava a demonstrar o ripo de "democracia racial" existente no Brasil, 
Florestan Fernandes passou a ver o estudo das relações raciais como relações 
sociais. Ao se tornarem sociais elas carreavam o esrudo para a totalidade da 
sociedade brasileira, seus conflims, seus preconceitos e suas desigualdades a 
tal ponto que da preocupação de "raça" para "classe" o caminho foi rápido. 
Foi então que, a partir do estudo do negro na sociedade de classes, Florestan 
Fernandes passou a se interessar pelos remas de subdesenvolvimento e de
pendência, que lhe deram posteriormente uma notoriedade que extrapolou 
o meio acadêmico. As questões nacionais nos novos temas fizeram-se ma1s 
explícitas que nos estudos sobre os rupinambás, por exemplo. 

É nesse contexto que o conceito de "fricção inrerémica'' faz seu apare
cimenro. Esse foi o conceito que marcou o início de uma "antropologia-feita
no-Brasil", nos moldes do exemplo anterior da sociologia. 

É preciso esclarecer que a antropologia já tinha seus expoentes no país, 
inclusive na Universidade de São Paulo. No entanto, em um contexto cm 
que a sociologia tinha se tornado recemementc hegemônica, a amropologia 
sobrevivia nas mãos de professores de inclinação, se não de origem germânica, 
que estudavam os grupos indígenas especialmente em suas características 
lingüísricas, sociais, culturais etc. O comam desses mesmos grupos com a 
sociedade nacional. embora analisado, não representava uma verrenre de es
tudo maior. 

O conceito de "fricção interétnica" muda o panorama. Desenvolvido 
por Roberto Cardoso de Oliveira, o conceiw havia sido gerado com o ob
jetivo de ser o equivalente ao conceito de classe, isto é, incorporando as 
noções de conflito c interesses anragônicos que se somavam em uma totali
dade dialérica, para esclarecer uma realidade específica: e.:m particular, o 
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conrato entre grupos indígenas e a sociedade nacional. Aqui, não se tratava 
de "o negro no mundo dos brancos". título de um dos livros de Floresran
Fernandes, mas de "o índio e o mundo dos brancos", título adorado por 
Roberto Cardoso de Oliveira para um livro seu. Não deixa de ser curiosot 
porranto, que a antropologia que se desenvolve no Rio de Janeiro - para 
onde Roberto Cardoso de Oliveira havia se deslocado para se inserir institucio
nalmente no Museu do Índio e no curso de especialização em antropologia 
dirigido por Darcy Ribeiro - não é caudarária dos estudos sobre os grupos 
indígenas do século XVI de Florestan Fernandes. Ela tem sua inspiração; 
teórica nos trabalhos de Floresran, sim, mas em vez de se ligar aos tupinambás, 
deriva da abordagem e dos temas nos quais a sociedade nacional contempo
rânea está presente e se apresenta como desafio para a interpretação, isto é. 
no caso, o estudo sobre os negros e a sociedade de classes nacional. 

Talvez o conceito de <(fricção interétnicà' seja aquele mais genuinamente 
"brasileiro". Produzido por um dos ex-alunos da Universidade de São Paulo, 
ele é gerado como .. antropologia'', porque parte de uma visão ((de dentro", 
mas não abdica de sua ambição de ser também "sociologia" pelo faro de que, 
por meio do cantata interérnico, se podem desvendar alguns aspetos funda
mentais da sociedade nacional. Combina, portanto, uma visão "de dentro, 
com outra "de fora". O termo "sociologia" está, portanto, sempre presente 
nos projetos e nos títulos desta vertente de trabalho. 

As ciências sociais na Índia também produzem um conceito com tons 
de originalidade. Neste caso, focalizo o conceito de <(casta dominante", de
senvolvido por M. N. Srinivas para se referir à casta que domina uma aldeia 
pelo fato de ser proprietáda de terra. O conceito de "casta dominante"-, 
depois apropriado e divulgado por Louis Dumont internacionalmente, na 
época de sua formulação vinha acompanhado do conceito de "sanscritização". 
Este último rinha como objetivo chamar a atenção para a tendência das 
castas inferiores a imitar os brâmanes, com a esperança de, assim, melhorar 
seu status. Esses dois conceitos se desenvolveram tendo como pano de fundo, 
portanto, o estudo de mudança social e de fatos poHticos e contrastavam, 
nitidamente, com as preocupações européias de Dumont/Pocock e a defini
ção de casta com ênfase dominante nos aspetos dos valores ideológicos do 
universo cosmol6gico hindu, adorada por ambos. Na verdade, para Dumont/ 
Pocock as preocupações de Srinivas eram vistas também como "européias" -
apenas influenciadas pela vertente empiricisra britânica inspirada em Radcliffe
Brown (de quem Srinivas havia sido aluno em Oxford, depois de estudar na 
Índia com G. S. Ghurye. Ghurye, por sua vez, havia sido aluno de Haddon 
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e Rivers, num caso exemplar que demonstra como os elos intdt:ctuais na 

Índi:-1 passavam sempre peb :111tiga metrópole). 

Em 1955, !V1. N. Srinivas :1ssim definia a noç::io de casta dominante: 

lima casra pode ser dic1 "domiJUJW:" qu.1ndo excede numericunente outras 

C\Stas, ou qu.ll1do seus podere.'i políticos c económicos ~:lo prcpnnderana:s em 

rdaçlo :'1s outr:1s. L' ma casta gr.1ndc c poderos:J pode f.tcilmente .~e torn:u domi

name se sua posiçJo na hierarquÍ:J de c:L~f:Js n;ío é muito haixa.·1 (Srinivas, 1987, 

I'· 77) 

Aqui re.~salram os aspetos econômicos c políticos de uma casta nume

ricamente preponder:mte e poderosa diano:.: Jc outras de uma mesma loca~ 

!idade, dependentes dest~l. Como o.:nfacizava Srinivas, o concei[O de cast:-1 

dominante era importante para se compreenderem as relações intercasras em 

uma determinada área, tanto quanto para se compreender a unidade de uma 

:1ldeia (ibid., p. G0-95). Em outras palavras, é sempre difícil ordenar ;ls 

castas de umJ. aldeia numa hierarquia, j;i que rdúências podem ser feir:-ts 

tanto a critérios de dieta e ocupação como também a mitos e cosmmes 

particulares. Assim, uma lista hierárquica~ m:cessariamenre tentativa e quesrio~ 

nável. Contudo, conclui Srinivas, 

a aldeia é uma comunidadr..: qu~..: exigr..: leakbde de todos os que nd:1 viv~.:m, 

indepcnd .... ntc LLi C.ISt.l. ;tlf;Ull5 são membro.~ Jr..: primeira d:J.\SC da comunidade 

da :ddci:1; nutrns .s5u de .segunda cbs:;<.', mas wdos sáo membros.~ (fbid, p. 91-
~5 ). 

Dificilmenre uma ;ÜÚnuç:ío como esta poderia ser mais antagónica J. 
posiç:lo de Dumont. Esre, no encanto, adota o çonceito de Srinivas c a 

quesr:lo que se coloca é: como e por que o Elz~ Não era verdade <.1ue, parJ. 

Dumont, SrinivJ.s era apenas um representante da <lntropologia brit:lnica na 

Índia~ Será que Dumom desconhecia, porcanro, a afinidade deriva enrrc a 

ênbse no eswdo empírico tias aldeias - marca tradicional da antropologia 

inglesa - c as necessiJadc.: políticas c econômicas da nov:1 Índia independente 

que Srinivas focalizava? 

Dumont ac~ita e adora o conceito de "casra dominame" porgue, em 

primeiro lugar, ela tinha o múito de rrazer para o centro d:-1 discussão a irléi::J. 

de casta e de dar a ela um cuntt"üdo nuis preciso que a vag:t idéia de "soli

cbriedade" até então dominante na <.:onç<:pc,:áo das aldeias indianas. Era neste 

contexto que Dumont afirmava que "a noç5.o dL: domin~ncia, uu de casra do~ 

minante, representa a mais sólida c ütil ac1uisiçáo dos estudos de Amropo

logia Social na fndia"6 
( 1980, p. 158). 
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Mas havia uma outra razão tão ou ma1s Importante. É que o conceito }} 

' de "casta dominante" era útil para Dumont no sentido de complementar sua --· 
proposta de estudo na fndia. Em outras palavras, o segundo mérito do 
conceito de casta dominante era o de isolar, na aldeia, o aspecto não-ideo
lógico da casta. Dumont havia definido que, em termos sociológicos, era o 
sistema de castas (e não as aldeias, como queria Srinivas) que dava consistên-
cia à idéia de unidade na Índia. Para ele, a Índia era uma civilização ideo
logicamente informada pelas idéias de pureza e poluição, e o quadro de refe
rência do sistema de castas deveria ser focalizado como hierárquica e holisrica
menre consrirufdo. Mas como - para Dumont - para todo o aspecto ideo .. 
lógico .. x" existe uma contrapartida não-ideológica, o conceito de "casta do
minante" servia bem a seu prop6sito de isolar este aspecto político e econd
mico no contexto indiano. É desta forma que o conceito central de Srinivas 
.. serve" a Dumont para complementar sua análise. 

Tal não significava, contudo, que Dumont deixasse de ser crítico em 
relação a Srinivas. Em primeiro lugar, Dumont considerava a definição de 
Srinivas vaga e considerava surpreendente que o conceito se fundamentasse 
num critério numérico. Perguntava Dumont: "É necessário para a casta que 
é dominante em todo o terrir6rio que ela seja a mais numerosa, para ser 
'dominante em' todos os aspectos?"' (Dumont, 1980, p. 161). Esta pergun
ta, colocada retoricamente no decorrer do rexto, abria espaço para os demais 
questionamentos: da mesma maneira que quantidade não podia ser critério 
de dominância, também seu desdobramento, o da força bruta, não conven
cia. Para Dumont, Srinivas apenas introduzia critérios derivados das condi
ções da civilização moderna, como também o nível de educação (ibid., p, 
162). Por todas essas razões, dizia Dumont, "chega-se a um momento em 
que não devemos mais seguir esse autor (Srinivas), pois de parece não só se 
contradizer, mas também descartar tudo o que há de válido no conceico"8• 

(ibid., p. 162). A desconfirmação das hipóteses de Srinivas era fornecida pdo 
caso dos brâmanes, que não são nem numerosos nem possuem riqueza lati
fundiária. 

A partir dai, Dumont sentiu-se confortável para utilizar o conceito para 
seus próprios propósitos, isto é, para fazer dele o componente não,ideológico 
necessário para embasar sua sociologia de valores: 

Primeiro temos de descrever vaJores comuns e ter cuidado para não misturar 
faros de "representação" com fatos de "comportamento" como se faz, por exemplo, 
quando se quer enumerar, lado a lado, "vaJores ritualísticos" que o sistema de 
castas expressa e os chamados "valores secuJares" que este sistema negligencia. ( ... ) 
devemos aprender das próprias pessoas que modos de pensar temos o direito de 
apJicar e quais deveríamos rejeitar.? (Dumont, 1970, p. 7) 
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Para Dumont (1970, p. 6), o objero legítimo etnograficamente era "'o 
sistema de idéias" e, portanto, a idéia de dominância tornava-se útil para 
detectar, nos hindus, os elementos que estão presentes, de forma consciente, 
na nossa sociedade, mas que aparecem indiferenciadas ou não-conscientes 
nas sociedades hierárquicas. Dominância aparecia, portanto, nesse contexto, 
não como Srinivas a concebeu, mas como um "resíduo ideológico" no mundo 
hindu. 

Conceitos novos são freqüenternente produzidos em contextos cm que 
se verifica um diálogo inrernaJizado entre dJ.dos locais c teoria geral. Assim 
ocorre na Índia c no Brasil. Estes conceicos são, às vezes, incorporados no 
fluxo internacional dos debates entre especialistas; outras vezes, permanecem 
restritos a um determinado contexto regional. O conceito de "casta domi
nante" é exemplo do primeiro caso; o de ''fricção inrerérnica", do segundo. 

A comparação entre os dois conceitos também mostra como "fricção 
interémica" nasce corno resposta teórica a um problema de ordem pragmá
tica; já "casta dominante" responde, por meio de evidêndas etnográficas, às 
visões teóricas idealizadas dos europeus do .século XIX. Em outras palavras, 
a questão a que o conceito de "fricção ínrerétnica" responde é tanto (ou mais) 
política quanto teórica; a referencia da "casta dominante'' está no contexto 
das discussões teóricas européias tanto (ou mais) quanto o aspecto pragmá
tiCo das políticas públicas indianas. 

Em ambos os casos, gerados cm contextos "periféricos" em relação aos 
centros hegemônicos das ciências sociais, os dois concdtos refletem o diálogo 
internalizado que os cientistas sociais brasileiros e indianos mantêm como 
intclectuais/cienristas e cidadãos de determinado país. Este se desenvolve em 
duas direções: de um Jado, com a comunidade nacional, na qual o papel de 
cidadão predomina, do outro, com a comunidade internacional de especia
listas, em que o papel de cientista sobressai. 

A comparação entre os conceitos de "fricção interémica" e de "casta 
dominante", no entanto, apontou para o fJ.to de que, no caso do Brasil, na 
soma do tipo ''cientista+cidadão", o segundo termo parece ter conotações 
mais fOrtes. O contrário ocorre na Índia: o conceito de "casta dominante" 
paradoxalmente fortalece, peJa fOrma como foi apropriado (e Jegitimado) no 
exterior, o aspecto do cientista em detrimento daquele do cidadão. 

Mas essas ênfases diferenciadas têm conseqüências ainda mais amplas: 
no Brasil, a ênfase no aspecto político do conceito obscurece uma crÍtica 
necessária às fontes teóricas importadas, ou melhor, favorece sua ausência. Na 
Índia, a ênfàse merodológica/teúrica do pensamento social obscurece as qucs-
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tões relativas ao sistema de castas na academia. Se adocamos a perspectiva de 
Dumont, portanto, estamos falando daqueles mesmos "resíduos ideológicos": 
no nosso caso, o resíduo - que freqüentemente surge de forma perversa -
está na relação que mantemos com os centros externos em que se faz '

1

ciên
cià'. Aí, a comunicação precária e deficiente induz a uma absorção que 
permite que as importações intelectuais se transformem em fáceis modismos, 
quando não· replica os mecanismos colonialistas mais óbvios. Na Índia, ao 
contrário, o resíduo perverso estaria na ausência do auraquestionamento do 
papel poHtico dos cientistas sociais, absorvidos, em sua grande maioria, nos 
diálogos com a comunidade externa e a conseqüente legitimidade que eles 
produzem. Assim. se de um lado esta situação faz com que os cientistas 
sociais indianos sejam efetivamente ouvidos - o que não significa necessaria
menre que sejam reconhecidos como iguais -, de outro produz uma espécie 
de alienação em relação ao contexto nacional no qual vivem - contexto esse 
com valor diminuído em nome de um perrencimento a uma civilização e 
alternativa à ocidental. 

Voltemos, para encerrar esras reflexões, a Sérgio Buarque de Holanda e 
a Jawaharlal Nehru e seus sentimentos de esrranhamenro e ambigüidade. 

Depois desta digressão sobre carreiras intelectuais e conceitos socioló
gicos talvez possamos melhor apreciar semelhanças e diferenças. Recapitulan
do: no caso da fndia, junto com as observações e aurocríticas constantes 
sobre a falta de criacividade, sobre a subserviência aos modelos importados, 
sobre o perigo do mimetismo das teorias externas, desenvolve-se uma tradi
ção rka· sobre os modelos teóricos que procuram combinar uma perspectiva 
ocidental e hindu. A tradição hindu é uma fonte de inspiração mesmo para 
aqueles que, como Srinivas, estão preocupados com a realidade etnográfica da 
fndia. 

No caso brasileiro, os sentimentos de inferioridade vis-à-vir os centros 
europeus e norte-americanos são também marcantes. No entanto, o engaja
menro polírico do inrelecrual o ajuda na sua procura de idenridade: esrudan
do o indígena, o camponês, o negro, o caipira, as classes urbanas empobre
cidas, o anrropólogo esrá escolhendo como objero de estudos os grupos 
"despossuídos .. ou "oprimidos" da sociedade. Mais recentemente, estudando 
minorias (quer étnicas ou sociais), é ainda o questionamento da falta de 
coesão, da fàlta de homogeneidade ou de igualdade de um modelo ideoló
gico que aceite e implique o fato de que diferenças devam ser respeitadas 
dentro de um todo maior. 

Em outras palavras: tanto cientistas soc1a1s brasileiros quanto indianos 
se vêem presos dentro de lealdades internas e externas, mas enquanto os 
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indianos procuram resolvê-las no contexto das discussões metodológicas e 
[eóricas - e para tal rêm nos autores estrangeiros aliados que reforçam essa 
identidade -, no Brasil a idenüdade se define a partir dos temas a serem 
estudados. Estes remas precisam ser relevantes socialmente, c o cientista 
social passa a ter a responsabilidade de opinar e defender o direito daqueles 
que serviram como objew de suas reflexões. Ele tem a responsabilidade cívica 
de saber e, sabendo, opinar. 

Foi Edward Shils quem notou que a ambigüidade, a renúncia a suas 
tradições e o desconforto psíquico fazem parte da identidade do intelectual. 
Shils considerava gue o quesüonamento sobre o desenraizamento dos inte
lectuais, especialmente dos imelectuais "periféricos", era uma distorção ro
mântica de uma verdade parcial, no máximo, fragmentária (Shils, 1961). O 
argumento era de que os imelecruais sempre participam de uma tradição que 
rranscende sua cultura local e, em certa medida, renunciam a esta cultura: 
"Eles não seriam intelectuais se sua culrura fosse a culmra autóctone na qual 
eles tOram criados" 10 (ibiJ., p. 61). Embora de cerra forma confirmando a 
ituttiçâo de Shils, nossa comparação mostra o perigo dos universalismos 
apressados. Assim observamos que, no Brasil, temos os pés fincados no pró
prio país; é aqui que nossa identidade se desenvolve no dia-a-dia das defi
nições políticas c cívicas, entre padrões de saber que imporramos tanto 
quanto entre os modismos. E, portanto, sentimo-nos "desterrados em nossa 
própria terra", à maneira de Sérgio Buatque de Holanda. Já os indianos, com 
canais de comunicação esrabelecidos com o mundo (ex)colonial, com pa

drões de identidade que não prescindem de um diálogo (mesmo desigual) 
com os centros intelectuais europeus, estes se semem ainda, como um dia 
Nehru se definiu, resultado de uma mistura do Ocidente c do Oriente, 
"estrangeiros no Ocidente, exilados na fndia". 

Os indianos pagam com a moeda da identidade fragmentada pela sorte 
de rerem rido interlocutores externos; nós afirmamos uma identidade polí
tica criando conceiros novos e particulares que se perdem por não atingirem 
um público fora do contexto nacional. Da mesma maneira que nos conce
bemos como atares de um processo de construção nacional: na Índia, a idéia 
de nação é mais um dos valores importados com que os intelecruais têm que 
conviver, mas que não correspondem à sua tradição milenar; no Brasil, vive
mos um processo de consrrução nacional que nunca terá fim, porque o 
objetivu é o modelo idealizJ.do europeu. 
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NOTAS 

1 "I have become a queer mixture of the East and rhe West, out of place everywhere, at 
home nowhere. Perhaps my rhoughcs and approach ro life are more akin to what is called 
Wesrern rhan Easrem, bur India dings to me, as she does to all hcr children in 
innumerable ways; and behind me lie, somewhere in the subconscious, racial memories 
of a hundred, or whatever rhe number may be, generations of Brahmans. I cannot get 
rid of either rhat past inheritance o r my recent acquisitions. They are bO[h part of me, 
and, rhough rhey help me in both rhe East and the Wesr, rhey also creare in me a feeling 
of spiriruallondiness not only in public activities but in life itself. Iam a stranger and 
alim in the ~st. I cannot be of it. But in my own country also, some times, I have an exiki 
forling' (Nehru, 1941; minha ênfase). 

2 '
1How does an inrellecrual tradidon, arising our of a civilization with particular kinds of 
intellectual and social habits and resources, become domescicared in another civilizadon 
whose inrellectual habits and resources have· been very differenr?" (Saberwal, 1982, 
p. 36). 

'"The identiry problem is rhe central fearure ofincdlectuallife in rhe periphery" (Sehwartzan, 
1985, p. 13). 

4 "A casre may be said to be 'dominanr' when jr preponderates numerically over other castes, 
and when it also wields preponderanr economic and politicai power. A large and 
powerful caste group will more easily be dominant- if it.s position in che local casre 
hietarchy is not too low" (Srinivas, 1987, p. 77). 

5 "The viilage is a communiry which commands loyalry &om aU who live in it, irrespective 
of casre affiliation. Some are first-class members of the village communityi and others are 
second-class members, but ali are members• (ibid, p. 94-95). 

6 "the norion of dominance, or of dominant caste, represents the most solid and useful 
acquisirion of the studies of sodal anthropology in India" ( 1980, p. l 58). 

7 "Is ir necessary for rhe caste which is dominam so far as the land goes also to be the most 
numerous in arder to be "dominant" in general?'' {Dumont, 1980, p. 161). 

8 "There comes a point when we shall no longer follow this author (Srinivas), for he seems 
not only co contradict himself, bur also to rhrow overboard everything worchwhile in 
the concept" (ibid., p. 162). 

9 "First we musr describe the common values and take care not to mix up facts of 
·representation' with faces ofbehaviour as one does for instance if one enumerares side 
by side the 'ritual values' which the system of castes expresses and the so-called 'secuJar 
values' which ir neglects. ( ... ) we musr learn from the people themselves which modes 
of rhinking we have the right ro apply and which we should teject" (Dumont, 1970, 
p.7) 

111 "They would not be intellectuals if rheir culrure were rhe autochthonous culture in 
which they grew up" (ibid., p. 61). 
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