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O antropólogo como inquisidor?

O entendimento dos símbolos e dos rituais (simbólicos) exi-
ge do intérprete que possua cinco qualidades ou condições,
sem as quais os símbolos serão para ele mortos, e ele um
morto para eles.

Fernando Pessoa

Simpatizar, intuir, fazer analogias, compreender, perceber o indefinível.
São cinco as condições, ou qualidades, propostas por Fernando Pessoa
para análise de símbolos e rituais, tendo como o único objetivo impedir
que esses símbolos, e quem se propõe estudá-los, não sejam congelados e
isolados, não tornem-se corpos mortos. Fernando Pessoa, como era de se
esperar de um poeta, deseja que o processo de interpretação seja regido
pela sensibilidade, por um sentido de cuidado e respeito ao lidar com a
vida, que se não é a do próprio estudioso, é a de outrem.

O texto poético de Fernando Pessoa2  serviu como um pretexto para
uma reflexão acerca do trabalho antropológico, principalmente, se consi-
derarmos a crítica pós-moderna que busca uma abordagem mais subjeti-
va, ou melhor, intersubjetiva, voltada para a percepção de sentimentos
dos diferentes sujeitos que participam do processo de pesquisa, tentan-
do-se estabelecer ligações com as dimensões políticas das representações
construídas durante a pesquisa de campo, em especial a que diz respeito
à imagem do pesquisador.

Nesse sentido, o foco deste trabalho será a discussão da representação
do antropólogo como inquisidor, empregada em diferentes momentos por
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um antropólogo, Renato Rosaldo, e por um historiador, Carlo Ginzburg.
Objetiva-se também discutir como essa analogia serve para pensar o tra-
balho etnográfico. Devo ressaltar que essa idéia surgiu de um incômodo
inicial ao ver a imagem do antropólogo vinculada a do inquisidor, a quem
tradicionalmente se associou uma imagem negativa devido às implica-
ções políticas resultantes de suas práticas3 .

O artigo de Rosaldo, �From the Door of  His Tent: The Fieldworker
and the Inquisitor�, faz parte do livro organizado por James Clifford e
George Marcus, Writing Culture: The Poetics and Politics of  Ethnography, cujo
eixo central é a discussão sobre a escrita e a autoridade etnográfica4 . Tra-
ta-se de uma discussão acerca da retórica etnográfica centrada na análise
de dois textos: Os Nuer, de E. Evans-Pritchard, e Montaillou: The Promised
Land of  Error, de Emmanuel Le Roy Ladurie. A comparação entre as
duas obras fornece a Rosaldo os elementos para a analogia entre o etnógrafo,
enquanto pesquisador de campo, e o inquisidor. Para Rosaldo, a autorida-
de é buscada através do realismo da narração, cujo objetivo é dar
credibilidade ao texto.

O texto de Ginzburg, �O inquisidor como antropólogo: uma analogia
e suas implicações�, faz parte de uma coletânea, A Micro-História e Outros
Ensaios, tendo sido publicado originalmente nos Estados Unidos, em 1989.
Embora seja posterior ao texto de Rosaldo, não há nenhuma referência ao
mesmo, não podendo-se afirmar que tenha havido alguma correlação en-
tre os textos. De modo contrário, Ginzburg nos conduz a pensar na sua
originalidade ao afirmar que essa analogia já teria sido cogitada anterior-
mente por ele, há cerca de dez anos, em Bolonha, enquanto participava
de um colóquio sobre História Oral.

O objetivo do artigo é analisar, partindo do ponto de vista do histo-
riador, de que modo poderiam ser trabalhados os testemunhos escritos
produzidos a partir de produções orais de uma sociedade não contem-
porânea. Ginzburg identifica uma contigüidade dos fins que tanto o
inquisidor quanto o antropólogo (ele inclui também os historiadores)
teriam, diferenciando-se apenas os meios que se utilizam. Os
inquisidores interpretavam crenças, que lhes eram estranhas, traduzin-
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do-as para um código que consideravam mais claro. Para o autor, os
pesquisadores não fariam nada muito diferente: �o que nós fazemos
não é assim tão diferente, nem a nível dos princípios nem a nível da
prática, porque o material de que dispomos está, neste caso, contamina-
do pela interpretação que eles lhe deram� (1989: 212).

Há em Ginzburg uma crítica aos �historiadores e antropólogos mais
recentes� (1989: 209-210), que direta ou indiretamente inspirados por
Geertz tomaram consciência da importância do texto, o que não seria
nenhuma �novidade� para os historiadores. O autor faz questão de enfatizar
a sua discordância com a visão dos que afirmam que o texto é apenas
uma prova de si próprio e de suas categorias. Embora o meu objetivo não
seja recompor um quadro de debate intelectual5 , não posso deixar de ob-
servar que há pontos de comunicação entre os textos, tanto Rosaldo quanto
Ginzburg remetem-se a textos de História que tratam da Inquisição, e a
um mesmo antropólogo, Evans-Pritchard.

Rosaldo analisa Os Nuer buscando desmistificar o estilo realista
das etnografias clássicas e demonstrar que a autoridade do antropólo-
go é garantida pela presença do pesquisador de campo nos eventos
descritos. Deve-se reconhecer que a contribuição de Rosaldo à análi-
se da retórica etnográfica refere-se à discussão acerca das três funções
da figura do autor: a figura do indivíduo que escreve a obra, a figura
do narrador, e a figura do pesquisador de campo. Assim, o pesquisa-
dor ao aparecer na introdução e desaparecer ao longo do texto, expõe
os laços existentes com os contextos de dominação, mas se isenta e
nega as relações entre poder e saber.

Já Ginzburg, usa como exemplo o livro Bruxaria, oráculos e magia entre os
Azande, para demonstrar �a influência crescente da antropologia sobre a
história� (1989: 205), que teria servido de base para o desenvolvimento
de estudos históricos sobre feiticeiros ingleses do século XVII.

Ginzburg argumenta que a essência de uma atitude antropológica é a
disposição dialógica, o que seria demonstrado pela transcrição das con-
versas entre o antropólogo e seu informante, sendo presente também na
série de perguntas e respostas do processo inquisitorial. Entretanto, su-
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ponho que Ginzburg busca na antropologia exatamente o estilo realista e
descritivo que Rosaldo critica. Esse fato pode ser exemplificado pelo de-
bate entre Hildred Geertz e Keith Thomas, citado por Ginzburg, o qual
apontava as dificuldades de um diálogo entre antropologia e história pro-
vocado pelo conceito de prova. O autor segue analisando que os histori-
adores estariam em desvantagem, pois os arquivos não seriam substitutos
dos gravadores, assim os historiadores não poderiam indicar suas fontes
tais como o antropólogo. Ou seja, a autoridade do historiador não seria
tão consistente porque ele não poderia usar o argumento �eu estive lá�.

Todavia, há que se ressaltar que Guinzburg não afirma que os docu-
mentos sejam neutros e que tampouco transmitam uma informação obje-
tiva. Ele sugere que sejam lidos como o produto de uma inter-relação
especial, em que há um desequilíbrio nas partes envolvidas; afirma ainda
que é preciso aprender a �desembaraçar o emaranhado dos fios que for-
mam a malha textual destes diálogos� (1989: 209).

O foco central de minha análise diz respeito à ambigüidade da analo-
gia entre inquisidores e antropólogos. Compartilho da opinião de Trajano
Filho (1988), a analogia pode ser considerada oportuna porque articula a
pesquisa de campo a uma relação de poder e dominação. Porém, ao assu-
mirmos esta analogia, implicitamente estaríamos aceitando que, apesar
de utilizarem meios distintos, os antropólogos/inquisidores visariam a
um mesmo objetivo � a busca da verdade. E será isso mesmo, será possí-
vel se falar da busca de uma verdade na antropologia?

Relembrando Foucault (1996), se consideramos que o processo de
produção do conhecimento é fruto da convivência entre sistemas dis-
tintos, conclui-se que a �verdade� é construída de diferentes maneiras.
Portanto, a busca de uma �verdade� teria sentidos distintos num siste-
ma jurídico e num sistema acadêmico.

Nesse sentido, acho que é importante questionarmos de que modo se
constroem as provas, ou melhor, os dados durante a pesquisa de campo.
O que assegura a sua autenticidade é a existência de gravações das entre-
vistas? O que é mais revelador, o que o �informante�6  fala ou os seus
silêncios. Como apontou Vagner Silva (2001), não é preciso desconsiderar
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a importância das diversas técnicas ou procedimentos metodológicos, mas
pode-se questionar de que modo esses instrumentos não são também
objetos de uma auto-representação.

Os fatos registrados em anotações de campo, fotos, fitas transformam-
se durante o trabalho de campo em �dados�, cujo sentido está totalmente
relacionado e subordinado ao campo, falando muito pouco por si só. Os
�dados� estão totalmente relacionados com o problema teórico que ori-
enta a pesquisa. A etnografia funciona, então, como instrumento de aces-
so aos sentidos que estão inscritos nos processos sociais, que precisam
ser observados e interpretados em seus contextos.

Do mesmo modo que nos documentos examinados pelo historiador
a informação obtida através da pesquisa de campo não é objetiva, de-
vendo ser compreendida como produto de uma relação construída a
partir da interferência do antropólogo, cuja presença muitas vezes re-
presenta uma ameaça, provocando medo e insegurança no grupo, que é
levado a questionar aspectos de seu cotidiano, que em situações nor-
mais não seriam objeto de reflexão.

O reconhecimento deste processo não se dá sem sofrimentos, pois
os antropólogos vão apreendendo que o �campo� não está ali a espera
de sua observação, mas que é produto de encontros e confrontos de
sistemas simbólicos diversos, a do grupo e a do antropólogo, ou seja,
o �campo� é construído pela interferência do referencial teórico do
pesquisador e dos constrangimentos impostos pelo grupo estudado.
Não se pode esquecer que a etnografia é historicamente datada pelo
momento em que foi produzida e pelos limites de quem a produziu,
por outro lado a etnografia tem que ser capaz de produzir sentido para
as diferentes culturas envolvidas.

Se é para dialogar com diversos domínios simbólicos, poderíamos apre-
ciar a proposta de Fernando Pessoa relacionando-a ao �paradigma
indiciário� (Ginzburg, 1989a), método interpretativo centrado sobre os
resíduos, sobre dados marginais, que pressupõe a participação de elemen-
tos imponderáveis: faro, golpe de vista, intuição. A partir da decifração
desses sinais/pistas poderia se chegar às grandes estruturas. Este modelo
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teria sido adotado por disciplinas eminentemente qualitativas, que têm
por objeto casos, situações e documentos individuais, produzindo um
conhecimento indireto, indiciário, conjetural. Ginzburg relaciona o mé-
todo indiciário às atividades dos detetives, dos estudiosos de arte e
dos psicanalistas. Todavia, poderíamos relacioná-lo também ao �olhar
de joalheiro� de que falam George Marcus e Michael Fischer (1986),
buscando-se, assim, novas formas de explorar e descrever as repre-
sentações etnográficas.

Confidências, confissões, traduções

O abandono de abordagens que enfatizavam o ponto de vista do nati-
vo e a estrutura social pela Antropologia Interpretativa7 , significou a in-
corporação da metáfora da cultura como texto, que poderia ser lida pelos
observadores e observados, tendo como eixo principal a análise dos sím-
bolos, da linguagem, e dos significados.

Merece destaque o fato de que a comparação do �mundo� a
um livro remonta ao período medieval, tendo sido utilizada por
Galileu, fundamentando-se na evidência da legibilidade imediata
do mundo8 . Porém, no paradigma galileano o texto é uma entida-
de invisível, que deveria ser reconstruída para além dos dados
sensíveis. Nesse sentido, quanto mais fossem considerados os tra-
ços individuais mais se afastaria a possibilidade de um conheci-
mento científico rigoroso.

Atualmente não mais se coloca a possibilidade de um conhecimento
objetivo para a antropologia, mas sim a possibilidade de uma
intersubjetividade, na qual a tradução que se efetua não seja meramen-
te do outro, mas uma tradução simultânea de culturas. Como dizia
Jakobson, �desde que haja interpretação, emerge o princípio da
complementaridade, promovendo a interação do instrumento de obser-
vação e da coisa observada� (1975: 15).

Vale ressaltar que traduzir códigos significa ter acesso a uma chave
de decifração, e que o processo de tradução do antropólogo possui
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especificidades na medida em que há uma distinção entre decifrar o
código para compreender a mensagem, e tentar deduzir o código a par-
tir da mensagem.

A metáfora da tradução nos remete à lingüística, segundo a qual qual-
quer ato de fala envolve uma mensagem e quatro elementos conexos cuja
relação é variável: o emissor, o receptor, o tema da mensagem e o código
utilizado. Somente uma �máquina� de tradução poderia traduzir literal-
mente, de modo que �o problema essencial para análise do discurso é o
do código comum ao emissor e ao receptor e subjacente à troca de men-
sagens� (Jakobson, 1975: 21). Portanto, para a lingüística o que deve ser
o foco de análise não é o discurso individual como uma única realidade,
mas sim qualquer discurso que suponha uma troca, ou seja, um diálogo.

Concebendo-se o discurso como um diálogo, pode-se questionar de
que modo o inquisidor e o antropólogo relacionaram-se com os depoi-
mentos obtidos. De modo esquemático relacionarei o inquisidor à con-
fissão, e o antropólogo à confidência. Pretendo com isso ressaltar a di-
ferença de natureza entre a confidência voluntária e a confissão impos-
ta pela Igreja; a primeira se refere a uma comunicação em segredo, que
pressupõe a confiança na discrição e lealdade do ouvinte, na qual o
foco pode estar tanto no receptor quanto na mensagem; enquanto a
segunda relaciona-se à declaração ou reconhecimento de uma verdade
relacionada à uma ação, um erro, uma culpa9 , e também ao arrependi-
mento, na qual o foco estava no emissor.

As duas categorias, confidência/confissão, diferem da idéia do diálogo,
que pressupõe uma conversa entre duas ou mais pessoas, na qual teorica-
mente as partes têm os mesmos direitos e estariam em condições equiva-
lentes de falar e ouvir. É importante destacar ainda o papel da conversa na
sociedade brasileira, que se opõe a idéia de discussão, posto que a primeira
estaria regida por um código de veracidade, intimidade e amizade, enquan-
to a segunda seria a representação de um conflito. Porém, mesmo a conver-
sa tem ainda um outro significado � a �conversa-fiada�, �mole�, �para boi-
dormir� � revelando-se também conforme a situação num discurso de fal-
sidade, no qual a pessoa que fala não é merecedora de confiança.
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Segredos e mentiras

Considerando que �a pesquisa de campo pressupõe uma hierarquia:
ou ela é aceita pelos nativos, ou não há pesquisa etnográfica� (Peirano,
1995: 38-39). A possibilidade de uma co-autoria não ocorre entre indiví-
duos empíricos concretos durante a relação de pesquisa, mas sim teorica-
mente, ao longo do processo de produção etnográfica: o diálogo se dá
entre a teoria desenvolvida pela disciplina e a observação etnográfica.
Nesse sentido, a �verdade� não é um dado, mas sim fruto de um consenso
que surge a partir de uma argumentação entre pesquisador e pesquisado.
Tratam-se de verdades e mentiras em confronto.

É interessante observar que no sistema judiciário brasileiro há uma
expressão amplamente utilizada, �apurar a verdade dos fatos�, que não
possui tradução para a língua inglesa,  na qual se o fato recebe tal designa-
ção deve necessariamente ser verdadeiro 10 . Um outro aspecto relevante é
que nos tribunais brasileiros é facultado ao réu a possibilidade de mentir
em defesa própria, o que não vale para as testemunhas. Enquanto nos
Estados Unidos quando o réu mente perante o tribunal, pode ser acusado
do crime de perjúrio.

Esses exemplos têm como objetivo destacar que as categorias �verda-
de�, �mentira� e �segredo�, adotadas muitas vezes como categorias de
conteúdo universal, revelam-se diferenciadas em contextos culturais dis-
tintos. A importância desta ponderação está a meu ver na discussão de
caráter metodológico para a antropologia, principalmente, no que diz res-
peito à possibilidade tanto do pesquisador quanto do pesquisado de lidar
com a mentira ou a ocultação/revelação de segredos.

Relaciono a mentira ao segredo, pois avalio que a mentira é uma forma
de segredo ou vice-versa, já que ela não silencia em relação ao outro,
como ocorre no segredo stricto sensu, mas busca transmitir uma informa-
ção. Deste modo, a mentira é uma forma de segredo consciente porque
ela implicaria na ocultação de algo.

De um ponto de vista político, o segredo e a mentira são considerados
necessários11 , servindo como justificativa para preservar interesses cole-
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tivos e/ou individuais, favorecendo tanto aos grupos dominantes, quan-
to aos dominados (em caso de rebeliões); do ponto de vista moral, de
acordo com a filosofia kantiana deve-se valorizar a publicidade e a verda-
de. Contudo, não se pode esquecer que a publicidade em si não é
democratizadora, posto que a democratização promovida pela publicida-
de depende essencialmente do tipo de acesso às informações.

O controle quando orientado pela existência do segredo, entendido tal
como Scheppele (1988) o definiu, como a parte da informação que é
intencionalmente sonegada por um ou mais atores sociais dos demais,
transforma o segredo em um mecanismo que, devido à sua significação
simbólica, serve de base para a construção de identidades pessoais e/ou
coletivas. O segredo, ao ser compartilhado e individualizado, cria no meio
social a possibilidade da autonomia individual. Porém, paradoxalmente
serve também de base para o desenvolvimento do poder, que por sua vez
controla essa autonomia.

Tradicionalmente, o segredo foi estudado pela teoria antropológica
relacionado a fenômenos religiosos, cujo enfoque estava voltado para o
entendimento do papel dos conhecimentos secretos em sociedades secre-
tas e em rituais iniciatórios. Todavia, o enfoque que pretendo desenvol-
ver aqui é o do segredo como parte inerente à vida quotidiana, o qual para
Piot (1993) tem um papel  fundamental na negociação dos significados e
nos tipos indiretos de comunicação, que constituem o cotidiano das rela-
ções sociais. Deste modo, o segredo também está relacionado às noções
de vergonha, de hierarquia e de igualdade, e aos respectivos contextos
nos quais se materializam.

O uso do segredo como técnica sociológica, como forma de ação, que
se mantém neutra acima dos valores de seus conteúdos, sem o qual não
se poderia atingir alguns fins, fica claro quando este produz um sentimen-
to de propriedade exclusiva, resultante da necessidade de que outros não
tenham essa coisa possuída. Para Simmel (1926), esta atitude é funda-
mentada pela necessidade que o homem tem de manter a diferença, de
não desejar a igualdade. O segredo funciona como elemento diferenciador
porque é capaz de criar posições excepcionais, exercendo uma atração
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social determinada independente de seu conteúdo, agindo então como
um elemento individualizador.

Simmel analisou o segredo tendo como referência sociedades de tipo
individualistas12 , na qual a idéia de indivíduo aparece como uma constru-
ção histórica, não universal, relacionada às dinâmicas dos conflitos origi-
nados pelo desenvolvimento do capitalismo. Nesse contexto, o segredo é
visto como o elemento produtor de identidades, através do estabeleci-
mento de direitos individuais, tais como o direito à privacidade. Porém,
segredo e privacidade representam entidades diferentes, o primeiro repre-
senta a informação sonegada intencionalmente, que reforça uma relação
de poder, enquanto a privacidade representa a possibilidade de autono-
mia dos indivíduos.

Ao analisarmos o papel do segredo na sociedade brasileira, tendo
como referência as instituições públicas que lidam com informações �
Cartórios, Arquivos, Universidades, repartições burocráticas13  � perce-
be-se que o segredo é uma forma legítima de produção de poder que, no
entanto, gera exclusão e desigualdade, fazendo com que algumas pesso-
as tenham acesso a tudo, enquanto os demais que ficam à margem, ne-
cessitam descobrir meios de ter acesso à informação, nem sempre sen-
do bem sucedidos.

A significação sociológica do segredo está no modo de sua realização,
sua medida prática está na capacidade ou inclinação do sujeito para guardá-
lo, ou na sua resistência frente à tentação de traí-lo. A revelação do segre-
do faz com que o sujeito fique vulnerável em seu conhecimento, e por
isso passível de manipulação. Segundo Kim Schepelle, as defesas do se-
gredo, diferentemente das defesas físicas, nunca podem ser reconstituídas,
posto que um segredo ao ser revelado jamais pode ser mantido. O para-
doxo do segredo é que ele para ter sentido deve ser revelado, e a sua
legitimidade (e por extensão de uma mentira) deve ser medida pela rea-
ção que o seu desvendamento pode provocar.

A existência do segredo serve para mostrar o modo pelo qual a infor-
mação é compartilhada em um contexto e restrita a outros, explicitando,
assim, as diferenças nos tipos de relações sociais, fazendo ver quem são
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�o nós� e quem são �os outros�. O segredo possibilita a existência de um
mundo distinto do mundo aparente, o que cria um campo de ambigüida-
de, e conseqüentemente de interpretações conflitivas sobre a realidade,
forçando a negociação das posições sociais.

A diferenciação social originada pela obtenção de um conhecimento
privado, traz o prestígio, entendido como a atribuição de uma competên-
cia a alguém por outros sujeitos. Para José Gil (1989), o prestígio pode se
transformar em poder na medida em que a pessoa saiba manipular os
signos que o representam, de modo a construir um conjunto de significa-
dos, com os quais atua sobre a realidade, criando um código ao qual so-
mente ela tem acesso.

A estratificação dos que podem, ou não, ter acesso à informação (o
segredo) expõe a mentira como o mecanismo utilizado para preservação
de uma possível revelação. Assim, a mentira seria uma forma mais sofis-
ticada do segredo, pois envolve a sua sonegação e a substituição por uma
outra informação (Schepelle, 1988).

O documento escrito é, por essência, oposto a tudo que é secreto,
porém conforme o modo pelo qual as sociedades controlam o acesso à
escrita14 , esta também pode fortalecer a existência do segredo. É isso que
se verifica na sociedade brasileira onde o domínio da palavra escrita atua
como um patrimônio privado, e quem a possui assegura uma gama de
conhecimentos, que conferem autoridade a quem o possuir.

O segredo possui um duplo caráter: é uma forma de controle social,
pois dá poder a quem o possui, e ao mesmo tempo representa a possibili-
dade de mudança pois, à medida que pode ser revelado, cria novas rela-
ções de poder e conhecimento15.

O campo: confissões, confidências, diálogos

Neste segmento pretendo apontar alguns problemas enfrentados ao
longo de minha pesquisa de campo, iniciada em 1997 e ainda em anda-
mento, junto a auditores-fiscais da Receita Federal, no Rio de Janeiro. Por
se tratar de um campo novo de investigação  - a antropologia do Estado
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ou da burocracia - gostaria de enfatizar algumas dificuldades enfrentadas
por mim, dificuldades essas que julgo não serem novas, ao contrário, seri-
am intrínsecas a qualquer etnografia.

Com relação às entrevistas alguns pontos precisam ser destacados: em
primeiro lugar, a extrema dificuldade que tive em obtê-las. Mesmo consi-
derando que todas elas se deram através da mediação de algum funcioná-
rio da instituição, sempre houve uma grande resistência por parte dos
fiscais. Vale ressaltar também que as minhas tentativas de inserção no
campo sem a mediação16  de um terceiro foram totalmente infrutíferas: os
fiscais simplesmente se recusam e ponto.

A maioria das entrevistas não foi gravada, pois percebi que as pessoas
ficavam mais à vontade quando o gravador não era ligado. Porém, a não
gravação não diminuía a preocupação com o que estava sendo registrado
no caderno de campo, chegando ao estranho �pedido�, que eu não ano-
tasse o que estava sendo dito, que deixasse a caneta de lado, e só escutas-
se. Só havia uma relativa tranqüilidade quando o que estava sendo dito
estava registrado de maneira já pública (principalmente o que já saíra em
jornais e revistas), o que funcionava não só como uma forma de compro-
vação do que se falava, mas também como uma maneira de tirar de si a
responsabilidade sobre a informação, mesmo que o que estivesse sendo
dito fosse completamente diferente do que fora publicado. Pairava sem-
pre no ar o medo de sofrer alguma perseguição ou punição por terem
emitido opiniões sobre a instituição, mesmo que ninguém estivesse falan-
do sobre questões sigilosas17 .

Um outro aspecto a ser enfatizado diz respeito ao anonimato da en-
trevista: os funcionários mais antigos, talvez por serem �pessoas públi-
cas� ou por estarem aposentados, não se opuseram a serem identifica-
dos, ao contrário, pude perceber um desejo, não explícito, de que a sua
identificação seria uma forma de ter seu trabalho reconhecido. Enquan-
to que os demais se mostraram reticentes com relação à sua identifica-
ção. Um dos entrevistados chegou a indagar sobre o modo que eu apre-
sentaria as informações, argumentava que mesmo ocultando seu nome,
caso fosse narrado algo sobre sua trajetória, ele seria identificado em
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função dos cargos que ocupara. Esse questionamento levou-me a re-
pensar a adoção da estratégia da história de vida, que embora tenha
sido um excelente modo para fazê-los falar sobre a instituição, revelou-
se bastante problemático no que diz respeito à construção do texto, já
que a maioria solicitava o anonimato.

A confusão entre o papel do antropólogo e do jornalista constituiu
um dos maiores desafios. O jornalista era sempre visto como aquele
que está em busca de fatos a serem denunciados, de modo que foi
necessário um tempo considerável para convencê-los que não estava
em busca de �furos�, já que eu era apenas uma pesquisadora tentando
entender melhor um �reino exótico�, a burocracia estatal. A confusão
não é totalmente sem fundamento, temos em comum o hábito de que-
rer saber detalhes demais, mas nos diferenciamos pela forma como
tratamos as informações.

A preocupação com os sinais indiciários tem-se constituído
metodologicamente numa chave explicativa para o estudo dos auditores-
fiscais pois é exatamente através desse mecanismo que as práticas cotidi-
anas de fiscalização revelam-se. Ou seja, é através dos detalhes muitas
vezes, aparentemente insignificantes, ou imperceptíveis que se pode che-
gar à decifração de uma realidade complexa18 .

Os indícios devem ser considerados no que se refere ao contexto
e aos dados obtidos em entrevistas. Considerando-se, tal como Vagner
Silva (2001), que a entrevista é um momento no qual o diálogo
etnográfico pode se estabelecer na medida em que seja instaurada
uma relação de confiança, fazer entrevistas durante o horário de tra-
balho e no local de trabalho permitem a observação de um cotidiano
da instituição que não nos é revelado apenas pela descrição dessa
rotina. Por outro lado, falar da instituição na instituição pode com-
prometer o que é dito, em função da presença de outros funcionários
que podem atuar como testemunhas.  É preciso, portanto, construir
progressivamente uma relação de confiança para que as informações
sejam ofertadas como dádivas, como dívidas19 , já que não se trata
de um interrogatório.
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O estranhamento com relação à presença do pesquisador é um fato
que merece ser analisado com mais cuidado. Não pertencer ao grupo e
nem desejar fazê-lo, como ocorre em algumas pesquisas de campo20 , pode
contribuir para criar uma imagem de �espião�, que está ali infiltrado em
busca de segredos.

Frente às distintas reações dos entrevistados, julgo que a imagem
construída sobre o pesquisador não corresponde a do inquisidor, pois
nem a pesquisa é direcionada à busca de uma verdade, tampouco as en-
trevistas têm um caráter confessional. Talvez, até possam ter um caráter
de confidências, mas não vejo nisso uma representação negativa, ao con-
trário, acredito que são absolutamente positivas, na medida em que reve-
lam que o pesquisador foi considerado como alguém digno de confiança.
Afinal, não se faz confidências21  a qualquer pessoa, e sim para aquelas
que se julgam capazes de ouvir, e silenciar quando necessário.

Ademais, considero também que superadas as dificuldades iniciais, no
momento em que se estabelece de fato a �rede� a imagem do antropólogo
transforma-se. Ao tornar-se mais próximo abrem-se as possibilidades de
um diálogo não entre iguais, mas sim da produção de um quase-discurso
(Rouanet, 1993), que reconhece a assimetria do pesquisador e pesquisado,
mas não nega a possibilidade do �Outro� manifestar suas posições.

Assim sendo, ponderando sobre a crítica que Crapanzano faz a
Geertz, com relação à separação entre a identidade do antropólogo e
a do grupo estudado, que não tem sua individualidade reconhecida,
fica a questão: será que identificar, através de pseudônimos ou da
criação de personagens fictícios (Crapanzano, 1985), é suficiente para
reconhecer a sua importância? Será que apenas é possível fazer pes-
quisa quando se tem empatia pelo grupo estudado? Como é possível
conciliar a individualidade do antropólogo com a individualidade  no
interior do grupo estudado, quando o objetivo é discutir uma identi-
dade de grupo e não individual? Ou ainda, falar das dificuldades da
etnografia significa superar os preconceitos?

Retomando Fernando Pessoa, não é preciso que o antropólogo trans-
forme o seu interlocutor em seu melhor amigo, o que não é em si um
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problema, mas quando se trata de grupos com os quais não há uma empatia
imediata (já que tradicionalmente as Ciências Sociais no Brasil privilegia-
ram o estudo dos grupos sociais �excluídos�), não podemos adotar uma
atitude irônica, deslocada, defendida, já que todas elas privam o pesqui-
sador da condição para poder interpretar � reconhecer que o �Outro� é
produtor de significados.

É preciso permitir que a intuição, uma espécie de juízo com que se
percebe o que está além do símbolo, sem que se esteja totalmente seguro,
auxilie a compreensão do �Outro�, no sentido de relacionar ao que se
estuda às diversas dimensões que permeiam as relações.

Ao ultrapassar as portas da sua �tenda�, o antropólogo tem que en-
frentar o desafio de lidar com contextos distintos, em que não lhe cabe
afirmar qual é a real descrição deste outro mundo só porque ele �esteve
lá�, mas sim, porque em face do que o pesquisador pode ver, escutar,
experimentar, discutir, discordar e sentir foi possível construir uma sínte-
se, que é uma leitura daquele contexto, naquele momento. Trata-se de
interpretar a vida, não como ela é, mas como ela parece ser. Cabe, enfim,
ao antropólogo o desafio de cumprir a missão de Hermes, dar sentido ao
sentido, sem contrariar a promessa feita a Zeus de jamais mentir, e nem
revelar toda a verdade.

Notas
1. Uma primeira versão deste artigo foi apresentada durante o Fórum de Pesquisa 26, �Processos
Institucionais de Administração de Conflitos e Produção de Verdades no espaço público em uma
perspectiva comparada�, da XXII Reunião da Associação Brasileira de Antropologia, realizada em
Brasília, 16 a 20 julho de 2000.
2. O texto a que me refiro trata-se da Nota Preliminar de abertura do livro Mensagem. À Memória
do Presidente-Rei Sidónio Pais. Quinto Império. Cancioneiro.
3. Sobre o papel do inquisidor em processos do Tribunal do Santo Ofício, ver Lana Lima
(1998), (1999).
4. Tendo sido resultado de um seminário em Santa Fé (1984), o livro é reconhecido como um dos
principais referenciais acerca da pós-modernidade na antropologia no que diz respeito à reflexão
sobre o processo de produção das representações antropológicas. Para uma análise do livro ver
Trajano Filho (1988).
5. É possível que Ginzburg desconhecesse o texto de Rosaldo, mas vale lembrar que Rosaldo tem
escrito sobre o status da história no trabalho antropológico há algum tempo. Ver The Inca and Aztec
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States, 1400-1800: anthropology and history. New York: Academic Press, 1982; Ilongot headhunting,
1883-1974: a study in society and history. Stanford: Stanford University Press, 1980.
6. Particularmente não gosto desta categoria, não consigo dissociá-la da imagem ambígua dos
informantes que servem às polícias.
7. Ver Geertz (1989).
8. Ver Ginzburg, 1989a: 158.
9. O reconhecimento da culpa como forma de arrependimento é adotado ainda hoje tanto nas
instâncias judiciais � onde a confissão do réu tem grande valor, é a �rainha das provas� (KANT DE
LIMA, 1990), quanto em  instâncias administrativas.
10. Para uma comparação dos modelos brasileiro e americano de construção de verdade, ver  Kant
de Lima (1991) e (1997).
11. A mentira e o segredo, na política, podem ser tratados de maneira conjunta, embora a
primeira tenha sido tradicionalmente objeto de uma reprovação moral maior que o segundo.
Ver Almino (1986).
12. Sobre a oposição entre sociedades individualistas e hierárquicas ver Da Matta (1983) e
Dumont (1985).
13. Ver Miranda (1993) e (1999), Miranda & Mouzinho (1996), Pinto, P. (1999) e Pinto, G. (2001).
14. Sobre a escrita ver Goody (1986) e Rama (1985).
15. Kim  Schepelle chama a atenção que tanto no direito quanto na medicina o poder é baseado no
controle e na sonegação da informação, aqueles que detêm o conhecimento o controlam de modo
a excluir os outros da possibilidade de acesso ao mesmo.
16. A respeito da necessidade da construção de uma �malha� de relações ver os trabalhos de Kant
de Lima (1995) e Silva (2001).
17. Este �medo� não é totalmente infundado, recentemente um agente penitenciário foi preso no
Rio de Janeiro por falar à imprensa sem autorização do diretor do presídio. Ver �PM prende agente
que deu entrevista�. O Globo, Rio, 16/08/01, p. 22.
18. Um fiscal me relatou que durante uma investigação realizada numa fábrica de refrigerantes, ele
desconfiou que havia fraude no pagamento de imposto de consumo em função da discrepância das
vendas com relação às notas fiscais de compra de tampinhas de garrafa, que eram em número
relativamente alto. Concluiu, assim, que havia sonegação, pois não teria sentido a fábrica comprar
tantas tampinhas, que foram contadas por ele, se não houvesse uma produção equivalente, que no
entanto não aparecia nas vendas.
19. Sobre a relação entre a dádiva e a dívida ver Mauss (1974).
20. Tal como é o caso de Crapanzano (1985) em seu livro sobre os racistas da África do Sul.
21. É bom diferenciar a confidência, que segundo o dicionário Aurélio significa uma comunicação
em segredo, baseada na confiança e na discrição do ouvinte, da bisbilhotice, que também é uma
informação em segredo que gera inimizades, pois expõe publicamente informações que deveriam
ser mantidas preservadas.
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Resumo
Trata-se de uma reflexão acerca do trabalho antropológico a partir da

metáfora do inquisidor, utilizada por Carlo Ginzburg e Renato Rosaldo, e
da utilização do modelo indiciário na etnografia. A partir das noções de
segredo, confissão, verdade e mentira, tenta-se diferenciar a forma como
antropólogos e inquisidores obtém as informações em diferentes mode-
los de construção de conhecimento.

Palavras-chave
Etnografia, informação, modelos de conhecimento

Abstract
This article presents a brief analysis of the anthropological work

considering the use of the category �inquisitor� as a metaphor by Carlo
Ginzburg and Renato Rosaldo. It also analyses the application of  indiciary
method in ethnography. Taking into account the concepts of  secrecy,
confession, truth and lies, it aims at comparing and differentiating the
ways trough which anthropologists and inquisitors gather information
through different models of knowledge.
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