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Debates epistemológicos en antropología 

VII Jornadas de Investigación en Antropología Social 

 
Buenos Aires, 27-29 de novembro de 2013 

____________________________________________________________ 

 

 

Novos caminhos da antropologia 
 

 

Em primeiro lugar, desejo agradecer o convite para participar das VII 

Jornadas de Investigacíon en Antropología Social na Universidad de Buenos Aires e 

dizer do meu prazer de estar na Argentina pela primeira vez.  

 

Chamada a participar desta mesa, disse aos organizadores que possivelmente 

não teria muito a dizer sobre tema tão reflexivo como “epistemologias emergentes 

na América Latina”. Os organizadores mantiveram o convite, e aqui estou. Meu lugar 

de fala é o Brasil, especificamente a universidade brasileira e, portanto, a América 

Latina – mas não costumo pensar nesta localização; para mim, ela está no resultado, 

não no princípio.  

 

Da minha perspectiva, a antropologia está sempre se reinventando e, neste 

movimento espiralado, agrega a marca tanto dos investigadores quanto dos novos 

objetos à própria teoria. Assim, ela é, por definição, sempre emergente, onde quer 

que se desenvolva.  

 

Retornarei a esta questão depois de uma rápida passagem pela implantação 

das ciências sociais no Brasil.  

 

I 

 

Sociogênese: a obsessão teórica  

 

Como parte da tarefa de construir um país moderno, as universidades 

paulistas institucionalizaram as ciências sociais nos anos 1930 com o objetivo de 

formar elites políticas. São Paulo não alcançava um poder político correspondente 

ao seu domínio econômico. Para auxiliar a introdução das ciências sociais procedeu-

se a uma importação maciça de professores de uma missão (civilizatória) francesa, 

que ajudariam a criar um ambiente de excelência acadêmica. Esta implantação 

revelou uma faceta dos estudantes brasileiros que chamou a atenção dos 
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professores: uma obsessão teórica. Lévi-Strauss mencionou seu espanto ao ver 

estudantes mais atualizados que os professores estrangeiros a respeito da “última 

moda”. (Mas, em compensação, pouco conheciam das leituras clássicas.)  

 

Esta orientação se manteve. Há alguns anos, o filósofo marxista Paulo 

Arantes definiu o Brasil como “uma câmera de decantação na periferia” – para saber 

o que acontece de mais moderno na França, o Brasil oferece um quadro mais claro 

que no país de origem.1 Ao longo das três décadas seguintes, as ciências sociais, 

concebidas como um todo, desmembraram-se relativamente: hegemônica nas 

primeiras décadas, a sociologia feita-no-Brasil, no contexto da repressão dos anos de 

ditadura, cedeu lugar (em grande parte) à antropologia, em termos de prestígio 

acadêmico.  

 

 

Consequências 

 

A obsessão teórica e o contato direto com professores das metrópoles 

deixaram marcas positivas e negativas: uma crença (e confiança?) de que temos 

capacidade para conversar em pé de igualdade com os grandes centros. Somos 

formados e estimulados por uma ambição profunda. O exemplo mais emblemático 

talvez tenha sido a teoria da dependência nos anos 1960.2  Mas,  

 

(i) falantes do português e distantes geograficamente dos centros, esta 

aspiração geralmente resulta em diálogos de mão única – citamos 

autores das metrópoles como se eles nos ouvissem mas, como não 

ouvem, também não nos respondem;  

(ii) autores inspiradores terminam por servir mais ao diálogo local do que 

a uma desejável inserção internacional: grupos se formam em torno de 

alguns nomes influentes e, apoiados neles, desenvolvem rivalidades 

insulares.  

 

Neste contexto, a maior parte dos cientistas sociais brasileiros da minha 

geração foi influenciada por Florestan Fernandes, considerado o fundador da “escola 

paulista de sociologia” (visto como uma autoridade teórica no Brasil) por via do qual 

medíamos nossas predileções marxistas. Mas, quando aposentado 

                                                 
1 Paulo Arantes. 1991. Ideologia francesa, opinião brasileira. Novos Estudos Cebrap, 30: 149-161.  
 
2
 Apesar de ter sido traduzida e muito difundida, a teoria da dependência foi mal lida e 

incompreendida nos Estados Unidos, segundo um de seus principais formuladores. Ver Fernando 
Henrique Cardoso, 1977, The consumption of dependency theory in the United States. Latin American 
Research Review, v. 12, n.3: 7-24. 
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compulsoriamente e exilado no exterior, a obsessão teórica mostrou como 

facilmente nos tornamos “evidência empírica”: Florestan lamentou ser considerado 

apenas um especialista em América Latina – um especialista  regional, de área 

cultural, oferecendo informações, dados, esclarecimentos, para que eventualmente 

fossem aproveitados.3   

 

Dados nossos, teoria alheia, era a fórmula de denúncia. 

 

II 

 

Tudo mudou com a separação das diversas disciplinas de ciências sociais: 

sociologia, ciência política e, finalmente, antropologia. Foi um processo lento, de 

algumas décadas, mas que transformou este quadro desanimador. Muitos foram os 

antropólogos que iniciaram sua carreira na sociologia ou ciência política – a 

antropologia, na época, era considerada insossa, se não obsoleta, e não oferecia um 

apelo compromissado e um horizonte político. Mas, tornando-se a antropologia a 

opção disponível, foi em grande medida a leitura de monografias etnográficas 

clássicas o motor de um redirecionamento de longo prazo.4  

 

A fonte desta mudança parece ter sido a leitura das monografias, que alterou 

a separação até então dominante entre teoria / dados. Teoria e evidências 

etnográficas não se dividiam mais. As monografias clássicas, descobriu-se, não 

resultavam da aplicação de uma “teoria” a dados coletados; as monografias clássicas 

estavam impregnadas de teoria, quer dos “nativos” estudados, quer dos próprios 

pesquisadores. Por exemplo, ao examinar a magia trobriandesa, Malinowski nos 

propôs, não sua teoria, mas a teoria trobriandesa da magia – que, depois, se tornou 

(ou tornaram) sua. E, por outro lado, ao focalizar o kula, redefiniu a perspectiva da 

chamada economia primitiva dominante então. Como ele próprio mencionou, novas 

pesquisas levam “à transformação do ponto de vista teórico”.  Desde então estava 

claro que etnografia não é método, mas o lugar onde se encontram e se entrelaçam 

teoria & dados.  

 

                                                 
3 Foi o mesmo Florestan que, no auge de seu prestígio como sociólogo, convocou os antropólogos, 
em plena Reunião da ABA em 1961, a serem menos empiricistas e mais teóricos.  
  
4 Cf. a trajetória do crítico literário Antonio Candido (Mariza Peirano. 1992. Uma Antropologia no 
Plural. Três Experiências Contemporâneas. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, cap. 1: O 
pluralismo de Antonio Candido.) 
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Em tese, esta perspectiva quanto à etnografia deveria estar presente no 

ensino das disciplinas básicas da pós-graduação em antropologia no Brasil.5 Com 

efeito, lidas sequencialmente, as monografias clássicas revelam uma história teórica 

espiralada, mostram diálogos e debates entre autores de uma mesma geração, 

indicam problemas que vêem e vão de forma renovada. (Ler monografias clássicas 

em sua totalidade é diferente da tarefa de identificar “escolas” – “escolas” não 

passam de classificações a posteriori.) Neste movimento, as leituras indicam que 

autores na antropologia nunca são totalmente superados mas, sim, incorporados. A 

antropologia é, portanto, resultado de uma invariável bricolagem intelectual: todo 

antropólogo reinventa a antropologia; cada pesquisador está sempre repensando a 

disciplina.  

 

Nossa fonte de renovação teórica é a pesquisa etnográfica. É a ela que 

devemos a constante reinvenção que caracteriza a antropologia – o que certamente 

não significa “aplicar” autores e/ou “teorias” a dados. Se construimos nossa própria 

história teórica, então temos  

 

(i) a liberdade de renovar e/ou introduzir novos temas de pesquisa entre 

as questões relevantes do nosso tempo,  

(ii) a autonomia e a confiança para pedirmos empréstimos a outras áreas 

de conhecimento, borrando as fronteiras do que é antropologia, 

redimensionando-a constantemente; 

(iii) a possibilidade de questionar o senso comum, inclusive e 

principalmente, o senso comum acadêmico.  

 

III 

 

A essas afirmações, podem-se levantar pelo menos dois argumentos:  

 

Argumentos contrários  

 

a. Primeiro, nem tudo que se faz em nome da antropologia é “conhecimento 

antropológico”, a própria designação necessitando ser examinada. Isto significa que 

nem todo antropólogo produz necessariamente antropologia; e nem todo 

conhecimento antropológico é produzido institucionalmente por antropólogo. 

 

                                                 
5 Certamente este ideal não é totalmente colocado em prática. Ver Guillermo Vega- Sanabria. 2005. O 

ensino de Antropologia no Brasil: um estudo das formas institucionalizadas de transmissão da 
cultura. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Universidade 
Federal de Santa Catarina.  
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Esta questão nos leva à ideia de que a própria antropologia precisa ser 

investigada; ela muda/mudou no tempo e se apresenta com formatos diferentes em 

diversos contextos. A própria história da antropologia como disciplina não é contada 

da mesma forma; as questões relevantes para investigação variam; e nem sempre é 

possível comunicação entre vertentes diversas.  

 

b. Segundo, os tempos mudaram desde que os primeiros pesquisadores que 

se consideraram antropólogos se aventuraram além mar. Por que manter suas 

trilhas e seus caminhos para paradoxalmente alcançar o novo? 

 

Vou ilustrar essa questão com uma vinheta. 

 

Em janeiro, The New York Times noticiou que o governo de Myanmar havia 

deslanchado uma ofensiva étnica contra a população do norte e nordeste do país. 

Este fato mobilizou vários grupos de direitos humanos internacionais, que 

denunciavam bombardeios, tortura e execução de civis. Sobreviventes procuravam 

refúgio na China. Numa região rica de jade, ouro e madeira, esta população era 

atacada pelo recente governo civil, que ainda sofria pressão dos militares. 

 

Trata-se de os Kachin, dos Sistemas Políticos da Alta Birmânia. O conflito é 

hoje tão violento que uma pesquisa de campo como a realizada por Leach nos anos 

1940 seria impossível. Mas foi o próprio Leach que alertou, trinta anos depois, que 

as colinas de Kachin haviam sido convertidas em arena militar para tropas 

mercenárias. Leach se preocupou, então, de alertar, como nas boas ficções, que era 

mero acidente “qualquer conexão entre a constituição política do livro e os fatos 

etnográficos observáveis empiricamente”.  

 

Não era preciso.  

 

Monografias nunca foram respeitáveis pelo retrato fiel de uma realidade, 

tema que o próprio Leach incumbiu-se de enfrentar quando insistiu que etnografias 

são ficções, que se traduzem como se fossem equilibradas. Assim, continuamos a ler 

os Sistemas Políticos não como documento histórico, mas por sua contribuição 

teórico-etnográfica. Isto é,  

 

i. por contestar os sistemas de equilíbrio então influentes na antropologia;  

ii. por propor que podem ser considerados rituais todos os aspectos 

comunicativos das relações sociais;  

iii. por indicar que sistemas políticos podem oscilar em uma só região (entre 

gumsa/ gumlao) e, finalmente,  
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iv. por chamar a atenção para o fato de que os limites/fronteiras da sociedade 

não são coincidentes com os da cultura ― lição que ainda vai contra o senso 

comum e é, portanto, fundamental para entendermos o mundo de hoje, em 

que movimentos/ fluxos transnacionais confrontam e paradoxalmente 

reafirmam nacionalidades.  

 

Se o mundo muda, boas monografias continuam a nos inspirar porque não 

são retratos fiéis, mas formulações teórico-etnográficas. Quando os textos 

etnográficos são contestados, geralmente o são porque os dados não correspondem 

à “realidade”, ou porque a teoria “aplicada” não foi a mais adequada. O fato de as 

monografias clássicas estarem distantes no tempo paradoxalmente ajudam-nos a 

renunciar a uma avaliação presentista. E, por outro lado, elas preenchem um papel 

sociológico muito importante – o de embasar os diálogos além fronteiras. Entre dois 

falantes é sempre necessária uma convenção que dê estabilidade ao diálogo. A 

história teórica serve a este propósito: quais são os livros que, independentemente 

de origem, antropólogos temos em nossas bibliotecas? 

 

IV 

 

Pecados e virtudes  

 

Ao olhar o passado, certamente é necessário ter em mente tanto os pecados 

quanto as virtudes da antropologia para vislumbrarmos novos caminhos.  Os 

pecados são fáceis de identificar e resumir:  

 as relações de poder desigual entre pesquisadores e seus então “nativos” na 

primeira metade do século XX,  

 o suposto exotismo dos “primitivos”,  

 a fabricação dos “especialistas” regionais (africanistas, americanistas, 

oceanistas etc.),  

 o financiamento politicamente direcionado.  

 

Mas também temos os “pecados” contemporâneos:  

 as relações desiguais de poder entre antropólogos de diferentes origens,  

 assim como o questionamento do próprio nome, “antropologia”.  

 

Na África do Sul, não é aceitável um pesquisador propor examinar “os vários 

lados” da controvérsia HIV/AIDS; na Índia, antropólogos no exterior, 

autodenominam-se sociólogos quando no país; nos Estados Unidos, antropólogos de 

formação evitam a inserção em “departamentos de antropologia” e se vinculam a 

programas de ciência e tecnologia, estudos culturais, estudos feministas etc.  
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Já as virtudes, quando transformadas em valores, estas permanecem. Entre 

elas:  

i. o reconhecimento da diversidade das culturas, 

ii. a ênfase na comparação que permite que o universal se combine à 

diversidade,  

iii. a percepção das diversas funções da linguagem, além da referencial; 

iv. a ideia seminal do fato social total que questiona nossas próprias categorias,  

v. as unidades de estudo (para além, ou aquém, do estado nacional),  

vi. os constantes empréstimos que transpõem outros modos de conhecimento 

(história, linguística, filosofia, psicanálise etc) e, mais importante,  

vii. o resultado fundamental da pesquisa de campo: o despertar de 

realidades/agências desconhecidas no senso comum.  

 

São estes contrastes, estas surpresas sempre à espreita dos pesquisadores, 

que tanto enriquecem a antropologia quanto permitem vislumbrar um futuro 

sempre criativo: enquanto as maneiras de ser ou de agir de certos homens forem 

problemas para outros, haverá lugar para uma reflexão sobre esssas diferenças que, 

de forma sempre renovada, continuará a ser o domínio da antropologia”, disse Lévi-

Strauss em um momento feliz.6  

 

V 

 

Para concluir: 

 

Etnógrafos fomos/somos ávidos em conhecer o mundo em que vivemos, 

nunca nos 

conformamos com fronteiras, estamos sempre dispostos a nos expôr ao 

imprevisível, a questionar certezas e verdades estabelecidas e a nos vulnerar por 

novas surpresas. Se aqueles que nos antecederam privilegiaram a exploração – no 

duplo sentido do termo – dos povos colonizados, hoje reavaliamos e ampliamos o 

universo pesquisado, com o propósito de expandir o empreendimento teórico e 

etnográfico, contribuindo para desvendar novos caminhos que nos ajudem a 

entender o mundo em que vivemos.  

 

O contexto social em que produzimos certamente estabelece os parâmetros 

dentro dos quais maior ou menor validade é reconhecida, mas não a determina: “Os 

homens podem formular o seu conhecimento de acordo com o que percebem como 

                                                 
6 Claude Lévi-Strauss. 1961. A crise moderna da antropologia. Revista de Antro-pologia 10 (1-2): 19-
26; ênfase minha.   
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seus interesses imediatos, mas também podem formular o que percebem como seus 

interesses imediatos de acordo com o seu conhecimento”.7  

 

A emergência de epistemologias, sendo uma constante, deve nos levar a uma 

igualmente constante recomposição de quem somos e do mundo como o 

entendemos. Se esta lição da antropologia for mais partilhada, teremos menos 

certezas, mais dúvidas e, com sorte, mais liberdade.  

 

 

 

                                                 
7 Norbert Elias. 1971. Sociology of knowledge. New perspectives. Sociology 5 (2-3): 366.   

 


