
 1 

Os campos da antropologia no Brasil e no México:  

tendências e formas de inserção na antropologia mundial 

 
II ENCONTRO DE ANTROPÓLOGOS MEXICANOS E BRASILEIROS 

Brasília, 3-6 de novembro de 2013 

____________________________________________________________ 

 

 

Um ponto de vista do Brasil 

Mariza Peirano 

 

 

We have, then, this problem of 'communication' – or gap in com-

munication – among  those who are contributors to the sociology of India. 

The establishment of a common ground for discussion, therefore, remains 

as important a task now as it has been in the past and as difficult as 

Dumont says he found it.                      T. N. Madan, 1982:417
1
  

 

 

 

Falar de inserção no circuito da antropologia mundial é refletir sobre a 

comunicação entre antropólogos de diferentes origens. Desde a metade do século 

passado, este tema tem sido objeto de discussão intensa e comprometida. 

Inicialmente levantadas por antropólogos das metrópoles, as primeiras vozes fora 

dos grandes centros se fizeram ouvir por volta de 1970 e, mais tarde, alastraram-se 

no contexto das ênfases nos direitos, nas minorias, nas reparações e nos 

multiculturalismos.  Ora a questão era a existência de várias antropologias que não 

conversam entre si, ora a relação entre antropologias ditas internacionais e outras 

periféricas, e até mesmo a existência de continentes e de arquipélagos de 

antropologia.  

Várias conotações perpassam as discussões: por exemplo, examinar a 

inserção na antropologia mundial é um exercício de cunho potencialmente otimista. 

Em um viés inverso ao desta mesa, outros programas se dedicam a explorar a 

“recepção” de autores renomados das ciências sociais no Brasil – um projeto mais 

passivo, muito embora realista e com muitas publicações.  

 

                                                 
1 For a Sociology of India. in T.N.Madan (ed.) Way of Life. King, House, Householder, Renouncer. 

Essays in honour of Louis Dumont. Delhi: Vikas Publishing House 
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Foi Lévi-Strauss quem, nos anos 1930, notou como os estudantes brasileiros 

eram antenados à última produção europeia, as quais “vestiam” como insígnias de 

vanguardismo. Um fenômeno um pouco paradoxical, se se tem em conta que o 

início institucional das ciências sociais aqui teve como projeto desenvolver uma 

sociologia feita-no-brasil que nos afirmaria e, eventualmente, poderia servir como 

marca distintiva de outras vertentes. A antropologia era uma dessas ciências sociais, 

das quais se esperava que levassem o país rumo à modernidade por meio de elites 

políticas que, bem formadas, conceberiam um projeto de ponta. Não se tratava, 

porém, de algo apenas instrumental ou pragmático. Desde o início, acreditou-se que 

era fundamental que a modernidade se conceberia por meio da excelência teórica. 

E, daí, nossa obsessão tanto com os modismos do centro quanto com uma 

contribuição teórica singular. Mas, falantes do português e distante geograficamente 

dos espaços centrais, com frequência nos confrontamos com diálogos de fachada, 

diálogos de uma só mão. São falas sem interlocutores efetivos, porque os 

receptores, se não nos ouvem, naturalmente não nos respondem.2  

 

Todas essas situações fazem parte do nosso dia a dia acadêmico. Afinal, para 

quem escrevemos? Quem nos lê? Com quem entramos em diálogo e em debate? 

Será que nos restringimos a citar autores dos “continentes” não apenas para nos 

legitimar, mas principalmente para servir como referência para trocas que são 

restritas localmente? Situações comuns são criação de grupos, quase-cliques, em 

torno de um autor europeu ou norte-americano que nos serve de inspiração. Bruno 

Latour, Marilyn Strathern, Clifford Geertz são exemplos recentes. E, em todos esses 

casos, está em questão o tipo de comunicação possível entre os pares locais e entre 

antropólogos de diferentes origens e, inclusive e não menos, entre diferentes grupos 

dentro de um mesmo país.  

 

Estas questões não são novas. Nos anos 1960, a “teoria da dependência” veio 

responder a angústias semelhantes, como uma crítica de inspiração marxista aos 

processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo. A 

“teoria da dependência” foi logo traduzida no México e é até hoje discutida: na Índia 

continua sendo objeto de cursos em sociologia; aqui, tema atual de um grupo que 

reúne estudiosos de várias universidades paulistas. Chegou mesmo aos Estados 

Unidos na década de 1970, mas um de seus principais formuladores indicou como 

ela havia sido mal lida – e não compreendida – naquele contexto.3   

                                                 
2 Autores como T.N. Madan, Ulf Hannerz, Luiz Fernando Dias Duarte, entre inúmeros outros, 

procuraram discutir estas questões.  Ver “When anthropology is at home”, M. Peirano, ARA, 1998. 

 
3 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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A questão, então, se resume ao denominador comum mínimo para que 

sejam satisfeitas as condições de comunicação e diálogo.    

 

Não faz muito tempo se pensava no Brasil que, se tivéssemos os recursos 

necessários para tradução (em inglês), a inserção em uma rede mais ampla de 

interlocutores estaria resolvida. A língua era o impecilho. Mas esse expediente não 

foi bem sucedido. Muitos de nós, nesta época ingênua, traduzimos um par de nossos 

trabalhos para o inglês e descobrimos, antes mesmo de enviar para publicação, que 

ele seria ininteligível fora do português local e dos colegas mais próximos. Tínhamos 

como interlocutores internos os nossos pares e os nossos valores sobre o que era 

relevante investigar e pesquisar. (“Ah, você está interessada no Estado...” foi uma 

observação desanimadora e pedante que ouvi há poucos anos quando mencionei 

meu interesse em estudar sistemas de identificação no mundo moderno – vinda de 

um sociólogo espanhol em um “centro de inovação”.) E, como era esperado, a 

consciência dessas dificuldades não nos facilitou a vida.  { o papel do Peter Fry como 

mediador }  

 

Voltamos, então, às condições de criatividade, de conhecimento e de 

comunicação entre antropólogos. Comunicar o quê? Falar com quem? Sob que bases 

e com que interesses? Como cada antropólogo vê a antropologia de uma perspectiva 

gerada segundo suas orientações teóricas, sua experiência de pesquisa, sua 

experiência de vida e, não menos, de sua personalidade, proponho abordar 

rapidamente questões de fundo que antecedem a questão da inserção, incluindo 

bases para possíveis diálogos que se despreguem de suas condições sociais em 

relativa autonomia (Elias), deixando assim aflorar aspectos políticos por meio de 

posições teóricas e combinações inovadoras entre teoria + pesquisa.  

    

1. Condições de diálogo 

Em primeiro lugar, é um fato que não há comunicação sem uma convenção 

que permita o diálogo. Esta convenção dá estabilidade e permite uma base sobre a 

qual é possível uma conversação.4 Nas comunidades transnacionais que são as 

ciências sociais é, portanto, imprescindível algumas ideias e valores que mantenham 

os ideiais de universalidade e, ao mesmo tempo, cimentem as relações sociais entre 

cientistas de várias origens e orientações. Estes Terceiros são criações 

sociologicamente necessárias e teoricamente indispensáveis e tornam possível, em 

princípio, a existência de uma comunidade acadêmica e intelectual “mundial”.  

 

  

                                                 
4 Charles Peirce chamou esta convenção que dá estabilidade ao diálogo de Terceiro. 
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2. O Terceiro da antropologia 

Na sociologia, o Terceiro costuma ser representado pela tríade Durkheim, 

Marx e Weber; na ciência política, talvez Mosca e Pareto. Na antropologia, como é a 

“história teórica” que forma novos pesquisadores, alguns autores que podemos 

chamar de “clássicos” cumprem este papel. Assim, não é a história da antropologia 

que nos une (ou desune), inclusive porque não há uma história:  as histórias são 

apenas sequências cronológicas, menos ou mais bem estruturadas. Falo da história 

que produz a teoria, uma “história teórica” que revela o movimento espiralado 

resultante dos diálogos, dos debates e dos desacordos entre autores de uma época. 

Esta história teórica reflete os valores da investigação antropológica e, no seu vai-e-

volta, renova sítios e temas de pesquisa, gerando continuamente novas perguntas e 

oferecendo novos desafios. Não contemplando reflexivamente esta questão, 

arriscamo-nos tristemente a conceder o papel de Terceiro a um autor de visibilidade 

dos centros – produzindo, então, os tais diálogos dissimulados.   

 

3. O que se chama de antropologia? 

(a) Nem tudo o que antropólogos produzem é antropologia;  

(b) nem tudo que se rotula de antropologia pode ser assim considerado;  

(c) e nem toda antropologia é feita por antropólogos.  

 

Estas afirmações arriscadas podem criar mais inseguranças e dúvidas. Então 

existe só “uma” antropologia? Posso fazer “antropologia” e não ser reconhecida 

antropóloga? Não haveria aí uma contradição em termos? Como enfrentar as 

diferenças institucionais nas quais “antropologias” se desenvolvem? Dúvidas e 

incertezas não nos são desconhecidas; a antropologia mesma nunca se construiu 

sobre a garantia e a autoconfiança.  

 

Para complicar o quadro, há de se levar em conta que, se o projeto 

universalista característico do tipo de conhecimento antropológico engloba o objeto 

empírico de investigação, entre os dois polos inserem-se os valores de nacionalidade 

(não confundir com “nacionalismo”). Em alguns casos, esta totalidade do objeto 

empírico já é universalista, como foi na França; em outros, foi exportada para as 

colônias, como na Inglaterra do século passado (Perry Anderson), em outros é 

rejeitada (como nos Bálcans, por exemplo); ainda em outros, é  projeto formalizado. 

A ideologia de nacionalidade não deixa de ser, no entanto, um modelo no qual, ou 

com o qual, inevitavelmente estudiosos e intelectuais dialogam.  Sociólogos na Índia, 

no exterior estes se autodenominem antropólogos. Na Argentina, é necessário 

acrescentar “social” na denominação da disciplina. Na França do início do século 

passado, sociologia ou etnologia correspondiam ao que fazemos hoje sob o rótulo de 

antropologia. Mais recentemente, ou não tanto, não se entrava na África (socialista) 

identificando-se como antropólogo. Até hoje, a antropologia pode ser suspeita 
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porque almejar “ver os dois lados” de um conflito é se abster de tomar partido.5 

Mesmo nos Estados Unidos antropólogos de formação, embora se autodefinam 

como “antropólogos”, evitam o rótulo e se dedicam à crítica cultural, 

estudos/studies de ciência e tecnologia, estudos de gênero etc.  

 

Há um clima atual, então, de “incorreção” do termo “antropologia”, clima 

que precisa ser reconhecido e enfrentado. Muitos projetos sobre inserção mundial, 

epistemologias emergentes, diálogos sul-sul, precisam ter em mente o velho tema 

das classificações: termos linguísticos só adquirem sentido contrastados. O que 

estamos favorecendo: tipos de conhecimento, estilos nacionais, inserções 

institucionais? Em termos de conhecimento, é necessário ter em mente os pecados e 

as virtudes da disciplina para que possamos recuperar suas ideias básicas e seus 

valores, não reinventando o já conhecido.  

 

4.  Pecados e virtudes da antropologia;  um futuro sem crise 

Os pecados são fáceis de identificar e resumir: as relações de poder desigual 

entre pesquisadores e seus então “nativos” no início da disciplina, o suposto 

exotismo dos “primitivos”, a fabricação dos “especialistas” regionais (africanistas, 

americanistas, oceanistas etc), o financiamento politicamente direcionado.  

 

Já as virtudes se encontram no reconhecimento da diversidade das culturas, 

na ênfase na comparação que dá sentido à “unidade psíquica da humanidade”, a 

combinação do universal e a diversidade via fato social total, as unidades de estudo  

(para além, ou aquém, do estado nacional), os constantes empréstimos que 

trespassam outros modos de conhecimento (biologia, linguística, filosofia, 

psicanálise etc) e, mais importante, o resultado fundamental da pesquisa de campo: 

o despertar de realidades/agências desconhecidas no senso comum, especialmente 

no senso comum acadêmico. É este contraste, estas surpresas sempre à espreita dos 

pesquisadores, este destemor em explorar o mundo em que vivemos,  o colocar-se 

em perspectiva, a negação de demarcação de fronteiras intelectuais, a disposição a 

nos expôr ao imponderável e a vulnerar nossa própria cosmologia – essas  são 

posturas que estiveram sempre presentes, ontem ou hoje. Elas 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 essas diferenças que, de forma sempre renovada, 

continuará a ser o domínio da antropologia”, disse Lévi-Strauss em um momento 

feliz.  

 

 

                                                 
5 Guillermo Vega Sanabria, Controvérsia sul-africana sobre causas e tratamentos da Aids,  Tese de 

Doutorado, PPGAS/MN, URFJ, 2013.   


