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RESUMO 

 

O presente trabalho retoma alguns debates contemporâneos sobre a antropologia. 

Em uma incursão em teorias “pós-modernas” da disciplina, especialmente as 

elaboradas por Bruno Latour, Roy Wagner, James Clifford e Clifford Geertz, são 

destacadas críticas sobre as fronteiras disciplinares e as demais separações 

erigidas na modernidade. O texto também apresenta as interações, abordadas por 

alguns desses autores, entre arte e antropologia e uma apreciação dos aspectos 

“poéticos e políticos” ressaltados pelos mesmos em suas respectivas análises sobre 

o ofício antropológico. 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste em um ensaio bibliográfico que busca recapitular algumas 

discussões contemporâneas nas quais se envolveu a antropologia a partir do movimento de 

descolonização iniciado após a segunda guerra mundial.  Como indica o título, o ensaio 

baseia-se principalmente nas ideias desenvolvidas por James Clifford, um historiador crítico 

da antropologia, em trabalhos como Sobre a autoridade etnográfica, Sobre a 

automodelagem etnográfica e Sobre o surrealismo etnográfico. Além de Clifford, o texto é 

construído a partir de questionamentos sobre a prática e escrita da etnografia, introduzidos 

por autores que aderem às premissas da modalidade hermenêutica, a qual intensificou a 

característica (auto)crítica no interior da disciplina. 

Adotando a perspectiva proposta por alguns autores que compreendem a antropologia 

como uma espécie de fazer artístico, utilizo a “plasticidade” para indicar a qualidade flexível 

das teorias antropológicas, que são continuamente remodeladas conforme as influências 

recebidas do contexto social e de outras disciplinas.  Esta característica plástica também se 

refere aos textos etnográficos considerados enquanto ficções, devido aos aspectos literários 

e poéticos inscritos neles.  

Sem qualquer pretensão de exaustividade, o objetivo deste texto é reapresentar 

algumas ideias suscitadas pelo movimento classificado como “pós-moderno” que, apesar de 

contemporâneas, são ainda pouco exploradas no âmbito acadêmico. Essas ideias 

conquistaram espaço principalmente na antropologia cultural americana a partir da 

publicação da coletânea de ensaios Writing Culture (1986), que comemorou recentemente 

seu 30º aniversário com o lançamento de sua versão em língua portuguesa. Tendo em vista 

que o acesso a publicações (e suas respectivas traduções) repercutem nas incidências 

temáticas de produções acadêmicas, o presente trabalho configura-se como efeito da 

edição brasileira da coletânea de 1986. Retomando alguns de seus conteúdos, este texto 

apresenta uma reflexão sobre a atualidade desses debates, indagando-se que caminhos 

podemos percorrer a partir deles. Que contribuições este livro pode trazer para os estudos 

antropológicos, 30 anos depois? De que forma a sua reedição pode renovar os temas e 

abordagens da antropologia? Que ecos ainda são proveitosos?  

No primeiro capítulo, pretendeu-se articular algumas abordagens de autores que 

examinaram mecanismos localizados na modernidade, que criam e mantém separações e 

distinções entre seres e objetos. Contrastivamente, apresenta-se o movimento pós-moderno, 

sua expressão no interior da disciplina e seu interesse geral em dissolver essas delimitações 

estabelecidas na modernidade (ou, ao menos, desconfiar delas).  
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Percorrendo algumas questões centrais nos debates introduzidos na disciplina por 

representantes do paradigma hermenêutico ou “interpretativista”, o segundo capítulo detêm-

se nos embates éticos em que se envolveu a disciplina no período pós-colonial. Esse 

capítulo aborda o modo como esses debates e embates renovaram práticas e conceitos da 

antropologia, reconfigurando a relação de pesquisadores com seus “objetos” de 

conhecimento.  

O último capítulo trata das interações entre arte e antropologia e da criatividade e 

sensibilidade envolvidas no trabalho etnográfico. 
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1 REATANDO NÓS 

 

Nossa vida intelectual é decididamente mal construída. A 
epistemologia, as ciências sociais, as ciências do texto, 
todas têm uma reputação, contanto que permaneçam 
distintas. Caso os seres que você esteja seguindo 
atravessem as três, ninguém mais compreende o que 
você diz. Ofereça às disciplinas estabelecidas uma bela 
rede sociotécnica, algumas belas traduções, e as 
primeiras extrairão os conceitos, arrancando deles todas 
as raízes que poderiam ligá-los ao social ou a retórica; 
as segundas irão amputar a dimensão social e política, 
purificando-a de qualquer objeto; as terceiras, enfim, 
conservarão o discurso, mas irão purgá-Io de qualquer 
aderência indevida a realidade - horresco referens - e 
aos jogos de poder. O buraco de ozônio sobre nossas 
cabeças, a lei moral em nosso coração e o texto 
autônomo podem, em separado, interessar a nossos 
críticos. Mas se uma naveta fina houver interligado o céu, 
a indústria, os textos, as almas e a lei moral, isto 
permanecerá inaudito, indevido, inusitado.  

Bruno Latour, Jamais Fomos Modernos 
  

 

 

A “era moderna”, enquanto período histórico, instala-se no continente europeu com o 

advento da revolução francesa e do Iluminismo. A partir de então, a razão, em detrimento 

dos sentidos corpóreos, é perseguida como a única via real de conhecimento do mundo e 

alcance da “verdade” (concebida, desde os filósofos gregos, como universal, eterna e 

absoluta). Este pensamento, que fora desdobrado da platônica segregação entre mundo 

sensível e inteligível, é continuado por Descartes (o “pai do pensamento moderno”) que 

resgatou a antiga dualidade grega entre corpo e alma como base de seu método científico 

perpetuado até os dias atuais. Assim é instituída a cisão entre sujeito e objeto de pesquisa.  

Preservando essa dicotomia cartesiana, Augusto Comte prescreve um modelo neutro 

e objetivo de pesquisa científica inclusive para as ciências sociais, cujo objeto deveria ser 

estudado tal qual o das ciências físicas, buscando descobrir nele regularidades ou leis. 

Neste modelo positivista de ciência não é permitido ao pesquisador que seus preconceitos e 

crenças contaminem a pesquisa (GOLDENBERG, 2007:17). Assim é composta a moderna 

episteme ocidental.  

Em meio a esta atmosfera, a revolução industrial traz a divisão do trabalho (ainda 

operante) que, além de dividir as pessoas em ocupações cada vez mais especializadas, 

também as divide na competição por estes cargos. A geografia, já consistindo em uma 

delimitação, também foi acrescida de divisões: os Estados modernos instituíram fronteiras 

entre si, retificadas a cada guerra – inclusive numa delas construíram um muro. O saber 
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também ganhou divisórias: as disciplinas, que o repartem em áreas de interesse. A “cultura”, 

reificada, concebida em sua estática, foi separada em “alta” e “baixa” – e também foi 

inventada a crença de que alguns não possuem nenhuma1 . A arte tornou-se mais um 

compartimento exclusivo e ainda hoje é considerada por alguns um domínio autônomo da 

vida cultural (MARCUS; MYERS, 1995).  

Ideologicamente, o mundo moderno organizou-se em torno de um “código binário”: 0 

ou 1; sim ou não; feminino ou masculino; verdadeiro ou falso; corpo ou mente; sujeito ou 

objeto; natureza ou cultura; agência ou estrutura; exatas ou humanas; razão ou emoção ... 

etc. Isto é, infinitas bifurcações que constituem, segundo Pierre Bourdieu (2012), um 

“sistema de oposições homólogas”. Em suma, "somos segmentarizados por todos os lados 

e em todas as direções" (DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 76).  

1.1 A modernidade e seus processos 

De acordo com Bruno Latour, “A modernidade possui tantos sentidos quantos forem os 

pensadores ou jornalistas” (1994: 15). Esse fato dificulta a elaboração de um consenso 

sobre ela.  Porém, se não podemos satisfatoriamente determiná-la (o que tampouco se faz 

necessário), é possível cotejar algumas perspectivas sobre ela e buscar convergências 

entre essas abordagens. 

Nietzsche identificou a instituição de dualismos (como os citados anteriormente) como 

o traço mais característico do pensamento metafísico (CALOMOMENI, 2014): 

Desde sua consolidação com a filosofia socrático-platônica, em decorrência 
de sua crença na verdade, a metafísica se constrói sobre uma visão dualista: 
de um lado o ser, a essência, o idêntico, o imutável, o que não se submete 
ao jugo do tempo, o inteligível; de outro, o devir, a aparência, o movimento, 
o mutável, o ambíguo, o contraditório, o que é incessantemente modificado 
ou corrompido pelo tempo. Para o pensamento metafísico, se no existir 
situam-se a diversidade, a pluralidade e a mudança, é preciso supor que, 
além do mundo das variações, há um outro, pleno de sentido, o mundo 
verdadeiro, o “mundo-verdade”, acessível à razão e não aos sentidos, 
inteiramente oposto ao “mundo-aparente”. Pensar metafisicamente é, pois, 
pensar o imóvel, o permanente, o imperecível aquilo que, sob nenhuma 
hipótese, subordina-se ao tempo e às alterações por ele impostas. (ibid., p. 
130).  

 

Sendo a modernidade ainda herdeira da metafísica pelo apego à verdade, posto que “a 

motivação do homem moderno ainda é a verdade” (ibid., p.131), é perpetuada nela 

(re)partições que correspondem à associação platônica entre ser (essência, substância) e 

verdade. Isto se reflete no meio acadêmico/ científico, onde “somos forçados a produzir a 

verdade pelo poder que exige essa verdade e que necessita dela para funcionar; temos de 

  
1 

Em Você tem Cultura? (1986), Roberto DaMatta explora a polissemia que o termo “cultura” pode adquirir. 
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dizer a verdade, somos coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou a encontra-

Ia.” (FOUCAULT, 2005: 29). 

Zygmun Bauman, que muito escreveu sobre o tema da modernidade, explica que 

estas oposições dicotômicas decorrem da “função nomeadora (segregadora) que a 

linguagem deve desempenhar” (BAUMAN, 1999: 9). Essa função teria como objetivo 

prevenir a ambivalência, que é interpretada como a desordem da linguagem. Segundo este 

autor, 

Classificar significa separar, segregar. (...) Classificar consiste nos atos de 
incluir e excluir. Cada ato nomeador divide o mundo em dois: entidades que 
respondem ao nome e todo o resto que não. Certas entidades podem ser 
incluídas numa classe — tornar-se uma classe — apenas na medida em 
que outras entidades são excluídas, deixadas de fora. (ibid., p. 11)  

 

Também observando processos culturais modernos, Marcus e Myers (1995) 

denominam “boundary-marking practices” (“práticas de delimitação”) ações que instituem e 

separam áreas de interesse distintas e abstratas (por exemplo, as disciplinas acadêmicas). 

Contudo, eles constatam a recente intensificação de um movimento de dissolução (“blurring” 

(ibid.)) de fronteiras, o qual estimula a desconfiança nos limites instituídos entre os domínios.  

Bruno Latour (1994) sinaliza que essa impressão de “reunião” de arranjos 

anteriormente isolados uns dos outros decorre de um enfraquecimento da distinção entre 

dois conjuntos de práticas que, segundo ele, caracterizariam o “moderno”. Para esse autor, 

o trabalho de “hibridação” ou “tradução” - que dá origem às “redes”, isto é, “misturas entre 

gêneros de seres completamente novos, híbridos de natureza e cultura” (ibid., p. 16) - 

sempre ocorreu, mas era despercebido porque se submetia ao trabalho de “purificação 

crítica” que separa estes seres em “duas zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos 

humanos, de um lado, e a dos não-humanos, de outro” (ibid.). No entanto, a modernidade 

que uma vez foi tão eficaz em seu trabalho de “separação” e de “proliferação de híbridos”, 

entra em declínio a partir do momento em que desviamos nossa atenção para o laço 

existente entre estes dois conjuntos de práticas, posto que “Sem o primeiro conjunto [dos 

híbridos], as práticas de purificação seriam vazias ou supérfluas. Sem o segundo, o trabalho 

da tradução seria freado, limitado ou mesmo interditado” (ibid.). Portanto, “enquanto 

considerarmos separadamente estas práticas, seremos realmente modernos, ou seja, 

estaremos aderindo sinceramente ao projeto da purificação crítica, ainda que este se 

desenvolva somente através da proliferação dos híbridos” (ibid.). Ao passo que, quando 

consideramos o funcionamento simultâneo dessas práticas, “deixamos instantaneamente de 

ser modernos” (ibid.) - e também de ter sido modernos ao tomarmos consciência de que 

estes processos operaram desde sempre. 
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Paralelamente, Bauman, embora admita que os tempos modernos configuram-se em 

“uma era de guerra particularmente dolorosa e implacável contra a ambivalência” (BAUMAN, 

1999: 9), indica que a relação entre ambivalências e a busca de ordem na modernidade é 

também de interdependência:  

A ambivalência é um subproduto do trabalho de classificação e convida a 
um maior esforço classificatório. Embora nascida do impulso de 
nomear/classificar, a ambivalência só pode ser combatida com uma 
nomeação ainda mais exata e classes definidas de modo mais preciso 
ainda: isto é, com operações tais que farão demandas ainda mais exigentes 
(contrafactuais) à descontinuidade e transparência do mundo e assim darão 
ainda mais lugar à ambiguidade. A luta contra a ambivalência é, portanto, 
tanto autodestrutiva quanto autopropulsora. (ibid.) 

 

Por fim, Roy Wagner em A Invenção da Cultura (2010) elaborou os conceitos 

“convenção” e “diferenciação” (ou “invenção”) que - da mesma forma que a “hibridação” e a 

“purificação” de Latour; a “ambivalência” e a “classificação” de Bauman - designam 

processos indissociáveis, cuja “interação dialética” (WAGNER, 2010: 239) constitui o que 

denominamos cultura. Goldman (2011) explica que o ponto central do livro de Wagner “é 

justamente mostrar que a invenção da cultura é inseparável daquilo que a cultura inventa” 

deste modo, “A cultura ‘inventada’ corresponde, basicamente, ao que Wagner denomina 

‘convenção’; a cultura ‘inventante’ ao que ele chama de ‘diferenciação’” (GOLDMAN, op. cit., 

p. 207). 

Todos os autores citados convergem para um modo dinâmico de se conceber 

fenômenos sociais e culturais. Através destas perspectivas que enfatizam movimentos 

dialéticos, a cultura é compreendida como mais do que um conjunto cristalizado de traços 

coletivos. Ela é a configuração resultante da relação recíproca entre mecanismos (como os 

citados pelos autores), pois, "Na verdade, os códigos nunca são separáveis do movimento 

de descodificação, os territórios, dos vetores de desterritorialização que os atravessam" 

(DELEUZE; GUATTARI, 1996, p. 93). Por esta razão,“ jamais fomos modernos”como 

afirma Latour.  Contudo, em razão de termos aderido às narrativas da modernidade e nos 

submetido à sua “segmentaridade endurecida” (ibid., p. 78), “Nosso tecido não é mais 

inteiriço” (LATOUR, 1994: 13).  

1.2 As redes da antropologia 

Nosso modo de existência ainda é o do fragmento, uma experiência cindida entre 

posições definidas, onde o isolamento é um princípio, a pureza, um valor, a identidade, uma 

obsessão. Mas porque a ambivalência jamais se extingue realmente (BAUMAN, 1999), 

existe a possibilidade de resgatar essa integridade latente, de retraçar as redes que tecem o 

nosso mundo – e que recentemente já vem sendo reatadas -, haja vista que “Nossas pobres 
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redes são como os curdos anexados pelos iranianos, iraquianos e turcos que, uma vez 

caída a noite, atravessam as fronteiras, casam-se entre eles e sonham com uma pátria 

comum a ser extraída dos três países que os desmembram.” (LATOUR, op. cit., p. 12). 

Se é característica da antropologia “restabelecer a continuidade entre todos os pré-

modernos” (ibid., p. 13), não seria impossível para ela reconstituir o “tecido inteiriço” de 

nossas “naturezas-culturas” (ibid.). Como afirmam Marcus e Myers (1995), a antropologia 

insiste num holismo onde nenhuma dimensão da vida cultural é naturalmente considerada 

isolada das outras. Portanto, se “Mesmo o mais racionalista dos etnógrafos, uma vez 

mandado para longe, é perfeitamente capaz de juntar em uma mesma monografia os mitos, 

etnociências, genealogias, formas políticas, técnicas, religiões, epopéias e ritos dos povos 

que estuda” (ibid, p. 12), é confiada à etnografia a tarefa de remontar em suas análises as 

conexões mutiladas pelas modernas dicotomias.  

Passos nessa direção já foram dados em contribuições como as de Roy Wagner e 

Bruno Latour, antropólogos que indicam, cada um à sua maneira, a arbitrariedade da 

distinção entre natureza e cultura. Wagner (2010: 213) aponta que “Essa distinção é o 

artefato (e a essência) de nossa ideologia, e por essa razão aprisiona qualquer 

empreendimento intelectual que a subscreva dentro dos limites de nossa maneira de pensar 

autoimposta”. Talvez por isso Latour opte por utilizar o hífen que justapõe natureza e cultura 

em uma só expressão (“naturezas-culturas”).  

De qualquer forma, mais do que constatar que “Não existe, nem nunca existiu, um 

homem exclusivamente ‘natural’ ou uma cultura exclusivamente ‘artificial’” (WAGNER, op. 

cit.) a questão é “sempre a de reatar o nó górdio atravessando, tantas vezes quantas forem 

necessárias, o corte que separa os conhecimentos exatos e o exercício do poder” (LATOUR, 

1994: 9), o domínio do inato e o do controle humano (Wagner, op. cit, p.240). E é seguindo e 

descrevendo as tramas e redes, trajetórias de pessoas e coisas onde quer que estas nos 

levem que se torna perceptível o quanto “Nós mesmos somos híbridos, instalados 

precariamente no interior das instituições cientificas, meio engenheiros, meio filósofos, um 

terço instruídos sem que o desejássemos” (LATOUR, op. cit.). 

Assim, a “antropologia simétrica” sugerida por Latour ou “antropologia em casa” (at 

home) - como genericamente são denominados os estudos que tem por objeto aspectos do 

contexto cultural do próprio pesquisador -, surge como fonte de esperança a nossas pobres 

redes dilaceradas. Estas podem, enfim, “encontrar um lar” (LATOUR, 1994: 15) em uma 

disciplina de fronteiras flexíveis, segmentos menos endurecidos, códigos menos rígidos. 

Por preservar a heterogeneidade e pluralidade em seu interior, a antropologia pode ser 

definida como “matriz disciplinar viva e tensa” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003: 23) ou 

como “matriz indisciplinar” (GEERTZ, 1997: 227), pois - nós que estamos de alguma forma 
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vinculados a ela - sempre presenciamos o surgimento de “mais alguma antropologia” 

(GOLDMAN, 2016). Consistindo em uma mistura de modelos, teorias e técnicas 

provenientes de diversas fontes, ela também poderia ser considerada híbrida e ambivalente. 

Esta disciplina encontra-se sempre renovada, gozando de “eterna juventude” porque “Todo 

antropólogo está (...) constantemente reinventando a antropologia; cada pesquisador, 

repensando a disciplina. (...). A antropologia é resultado de uma permanente recombinação 

intelectual.” (PEIRANO, 2014: 380). O fato de não haver consenso que institua algum 

cânone obrigatório a ser seguido teoricamente e tampouco prescrição definitiva para o 

trabalho de campo, faz com que a história da antropologia seja sempre espiralada, nunca 

evolutiva nem unidirecional (ibid.).  

Além de encontrar-se na mediação entre horizontes culturais distintos, a “tensão entre 

o outro e eu mesmo” (RICOEUR, 1973: 38 apud Cardoso de Oliveira, 2003: 22), a 

antropologia vive a tensão entre as “culturas interiores” (CARDOSO DE OLIVEIRA, op. cit., 

p: 103), isto é, paradigmas que coexistem no interior da disciplina, como explica Roberto 

Cardoso de Oliveira: 

não se pense que a exemplo das ciências físicas e exatas – como ensina 
Thomas Kuhn - os paradigmas se sucedem mercê de ‘revoluções 
científicas’, numa superação continua na história (...). Nas ciências 
humanas e, particularmente, na antropologia, os paradigmas sobrevivem, 
vivendo um modo de simultaneidade, onde todos valem à sua maneira 
(própria de conhecer), à condição de não se desconhecerem uns aos outros, 
vivenciando uma tensão da qual nenhum dentre nós pode se furtar de levar 
em conta na atualização competente de sua disciplina e de seu ensino. (...) 
Mesmo porque muitos dos mais celebrados antropólogos de ontem e de 
hoje não se filiam de maneira nítida a nenhum dos paradigmas, pois vivem 
eles próprios a enriquecedora tensão. (ibid.) 

 

Deste modo, diferentes linguagens interseccionam-se na matriz (in)disciplinar da 

antropologia que funciona, então, como um espaço de cruzamento de subculturas 

intelectuais diversas.  

1.3 A emergência da antropologia pós-moderna 

A antropologia dita “pós-moderna” é mais uma dessas linguagens. Porém, dada a sua 

incipiência, seria melhor encará-la, ao menos provisoriamente, como “movimento” - apesar 

de alguns afirmarem que a pós-modernidade não é um movimento, e sim a crise de um 

movimento (a modernidade). Seja como for definida, no âmbito da Antropologia, esta é uma 

categoria que surge como resposta a “crise de representação” deflagrada no momento em 

que ocorria o reordenamento geopolítico causado pelo processo de descolonização, o qual 

“assumiu uma dimensão global depois da Segunda Guerra Mundial” (CLIFFORD, 2014: 

233). 
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Se os paradigmas racionalista, estrutural-funcionalista e culturalista, guardadas suas 

respectivas especificidades, navegavam pelo mainstream acadêmico das ideias de razão e 

objetividade - adotando assim, as premissas científicas centrais da episteme ocidental -, o 

movimento denominado “hermenêutico”, “interpretativista” e/ou “pós-moderno” começa a se 

impor no horizonte da disciplina, apresentando uma crítica sistemática a elementos 

cientificistas impregnados no interior da mesma. Bastante expressivo na antropologia 

cultural norte-americana, este movimento representou a “desordem” nas chamadas 

antropologias tradicionais, uma vez que originou “uma modalidade de antropologia 

eventualmente alternativa, imagem espelhada quase invertida dessas mesmas ‘escolas’ 

[fundadoras da disciplina]” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003: 92). 

É devido ao movimento pós-moderno – que não esgota nem sucede a modernidade, 

mas sim intersecciona-se a ela - que a disciplina adquire uma proeminente 

“autorreflexividade”.  Com efeito, 

A crítica do colonialismo no período pós-guerra – uma fragilização da 
capacidade do “Ocidente” de representar outras sociedades – foi reforçada 
por um processo importante de teorização quanto aos limites da própria 
representação. (...) Há uma proliferação de posições: “hermenêutica”, 
“estruturalismo”, “história das mentalidades”, “neomarxismo”, “genealogia”, 
“pós-estruturalismo”, “pós-modernismo”, “pragmatismo”; há, também, uma 
avalanche de “epistemologias alternativas” – feminista, étnica e não 
ocidental. O que está em questão, embora nem sempre seja admitido, é 
uma crítica em curso dos discursos mais típicos e arraigados do Ocidente. 
(CLIFFORD, 2016: 42) 

 

O pós-guerra inaugura a crise na antropologia. Uma crise que a faz reverter sua 

problematização característica sobre si mesma, gerando uma espécie de “antropologia da 

antropologia” (PEIRANO, 1981) ou “antropologia reversa” (WAGNER, 2010): um cenário de 

metamorfose onde antropólogos eram investigados por outros – como uma vez indicou 

Geertz (1997: 226), “Agora somos todos nativos” – e aqueles que anteriormente ocuparam a 

posição de “nativos” tornavam-se etnógrafos. Este momento é documentado em Writing 

Culture (1986), uma coletânea de ensaios que manifestavam nuances de uma nova 

linguagem que então começava a despontar na disciplina. Esta publicação advertia sobre 

seu teor disruptivo desde sua introdução, escrita por James Clifford: 

Os ensaios deste volume ocupam um novo espaço aberto pela 
desintegração do “Homem” como telos de toda uma disciplina, e recorrem a 
desenvolvimentos recentes nos campos da crítica textual, da história 
cultural, da semiótica, da filosofia hermenêutica e da psicanálise. (...) 
Rodney Needham passou em revista as incoerências teóricas, as raízes 
entrelaçadas, as companhias impossíveis e as especializações divergentes 
que pareciam estar conduzindo a uma desintegração intelectual da 
antropologia acadêmica. Ele sugeriu, com uma imparcialidade irônica, que o 
campo poderia, em breve, ser redistribuído por diversas disciplinas vizinhas. 
A antropologia, em sua forma atual, iria passar por uma ‘metamorfose 
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iridescente’ (Needham, 1970, p.46). Este conjunto de ensaios faz parte 
dessa metamorfose (id., 2016: 35-6).   
  

 

A crise deslocou o olhar sobre a diversidade interior da disciplina, seus infinitamente 

variados objetos, temas, campos. Como afirma o autointitulado “historiador crítico da 

antropologia” (CLIFFORD, 2014: 237) - também chamado de “metaetnógrafo” - James 

Clifford, em uma entrevista concedida em 1994, “A antropologia atualmente é muito 

heterogênea. Se você observa os diversos departamentos, algumas vezes é realmente 

difícil imaginar que sejam parte da mesma disciplina” (ibid., p. 243). Nesta época, a 

antropologia começa a assumir o “‘espanto’ sobre si mesma, sobre seu próprio SER, uma 

interrogação permanente” diz Roberto Cardoso de Oliveira, “a alimentar o exercício de 

nosso ofício” (2003: 24) que se perpetua até os dias atuais. Neste sentido, a crise que 

irrompeu sobre a disciplina foi produtiva - melhor dizendo, criativa.  

Neste cenário de transformações, não era tão somente uma crise de representação do 

“outro” na escrita etnográfica - que questionava profissionais sobre seus limites de 

“autoridade” (CLIFFORD, 2014: 17) na pesquisa etnográfica – que incidia sobre a disciplina. 

Houve também uma profunda “crise de identidade” que trazia à ela perguntas sobre seus 

limites institucionais: “O que é afinal a antropologia?” (ibid., p. 243), o que a distingue como 

disciplina específica? Quais são seus objetos fundamentais? Somos os que realmente 

entendem o que seja “cultura”? “O que restou além do ‘trabalho de campo’?” (ibid., p. 245). 

Clifford atribui isto ao fato de que “as crises sempre deixam as pessoas ansiosas em relação 

a fronteiras e ao seu controle disciplinar” (ibid., p. 243).  

Por este motivo, a “proliferação de híbridos” intensificada a partir deste período foi 

interpretada por alguns como pulverização. Um exemplo desta reação pode ser observada 

na recepção de Writting culture à época de sua primeira edição, em 1985. Por empreender o 

projeto de renegociação de fronteiras entre etnografia e literatura, antropologia e arte, 

relatos de viagem e trabalho de campo, os ensaios contidos nessa coletânea foram 

considerados, nas palavras de James Clifford (ibid., p. 242), “uma ameaça para certas 

noções de objetividade científica, e assim fomos acusados de ‘hiper-relativismo’, ‘niilismo’, 

‘autoabsorção com o próprio umbigo’”.  Em outras palavras, o que era concebido por James 

Clifford e demais autores da coletânea como potencial “espaço aberto” na disciplina, era 

percebido pelos mais conservadores como perigo de “desintegração”. Estes últimos 

assombravam-se com a possibilidade de esvaziamento da disciplina porque não queriam 

ver o desmantelamento de seus distintivos e do monopólio de discurso sobre determinados 

objetos de pesquisa.  
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Ademais, este policiamento2 das “cercas” disciplinares aconteceu de forma sutil. Como 

bem observou James Clifford, a identidade da antropologia é progressivamente construída 

pelo que os antropólogos dizem que não são (como classe): 

Meu princípio básico, se é que você pode chamar a isso de um “princípio 
metodológico” é o seguinte: nunca aceite, ou nunca tome como ponto de 
partida, ou ponto de chegada, a definição que o próprio membro da 
disciplina oferece sobre ela. Eu pergunto o que os antropólogos, apesar de 
todos os seus desacordos, dizem que eles não são, e eu tendo a posicionar 
meu trabalho nessas margens ou fronteiras. Uma é: “Nós não somos 
missionários”. (...) outra fronteira similar é estabelecida quando os 
antropólogos dizem: “Nós não somos funcionários coloniais. (...) porque não 
estamos aqui para governar”. Há ainda um terceiro “não” constitutivo da 
identidade dos antropólogos: “Nós não somos viajantes ou escritores de 

viagem”. Estas têm sido fronteiras importantes e flutuantes. (ibid., p. 239). 

 

A despeito deste policiamento e de sua presença residual, atualmente, as produções 

engendradas no interior da disciplina evidenciam muito mais a flexibilização de suas 

fronteiras. As mesmas se tornaram móveis e se desmaterializam em muitas instâncias, 

desde seus intercâmbios com a literatura e outras formas artísticas até em (in)definições de 

categorias como  “campo”: “mesmo o trabalho de campo está em discussão e sob tensão, 

porque também não está claro o que se define como ‘campo’ e o que significa ‘ir para 

campo’” (ibid., p. 245). Sendo assim, admite-se que 

a pesquisa de campo não tem momento certo para começar e acabar. 
Esses momentos são arbitrários por definição e dependem, hoje que 
abandonamos as grandes travessias para ilhas isoladas e exóticas, da 
potencialidade de estranhamento, do insólito da experiência, da 
necessidade de examinar por que alguns eventos, vividos ou observados, 
nos surpreendem. (PEIRANO, 2014: 379). 

 

Assim se explica a dificuldade em pontuar onde começa (inclusive historicamente) e 

onde termina a antropologia. Se não há certeza sobre quem são exatamente os grandes 

autores que se deveria ler para fazer antropologia - porque “Muitos deles mais parecem 

sociólogos, muitos parecem especialistas em retórica, outros parecem teóricos feministas ou 

historiadores” (CLIFFORD, op. cit., p. 245) -, devemos também ter em mente que “a 

antropologia nem sempre é feita por antropólogos” (id., 2004: 3). Muitas de suas obras 

célebres foram feitas por autores que a princípio não tinham formação em teoria 

antropológica, e posteriormente agregaram-se ao quadro profissional da disciplina. É o caso 

do geógrafo e físico Franz Boas que, após a decisiva experiência de campo entre os Inuits, 

tornou-se eminente etnógrafo e fundador da escola culturalista americana. Pode-se citar 

também o pastor Maurice Leenhardt, que foi reconhecido como etnólogo devido ao seu 

  
2
 George Marcus e Fred Myers (1995: 36, nota 3) apontam um “policiamento” feito por alguns agentes da 

Antropologia também em reação à reivindicação de artistas sobre dados e objetos etnográficos que eram 
utilizados em suas obras e exposições, especialmente no período de eclosão de movimentos artísticos como o 
modernismo e o surrealismo. 
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trabalho etnográfico realizado durante uma missão religiosa entre povos da Nova Caledônia. 

Sem esquecer-se de mencionar Curt Nimuendajú, que foi um pioneiro da etnologia indígena 

brasileira sem ter frequentado uma universidade.  

Da mesma forma, no Renascimento, ao início da era moderna, personalidades como 

Leonardo Da Vinci acumulavam e articulavam funções profissionais tão diversas como 

anatomia, matemática, engenharia, pintura, escultura, arquitetura, botânica, poesia e 

música. Mais um sinal de que os híbridos sempre estiveram ai - não “surgiram de repente”-, 

demonstrando como curiosidade e invenção são indissociáveis e imprescindíveis à ciência. 

O “fim da antropologia sintética” anunciado por Wagner em seu livro (A invenção da 

cultura) publicado ainda em 1975, talvez seja o início de uma antropologia assumidamente 

híbrida. 

1.4 Antropologia enquanto transdisciplina 

O advento do movimento pós-moderno na antropologia só veio inflamar o que já 

estava posto nela. Discussões sobre dilemas e impasses que envolvem o fazer 

antropológico foram exacerbadas pela vertente hermêutica que surge no pós-guerra, porém 

sempre tiveram rendimento no interior da antropologia. Roy Wagner afirma que os debates 

“sobre si mesma” são próprios da antropologia (id., 2010: 24). Historiadores da antropologia, 

como James Clifford, observam apenas um recrudescimento da “eclética soma de tudo e 

mais um pouco dentro dos manuais” (ibid., p. 13) que há muito provê a consistência da 

disciplina – o que, por si só, já denota a sua natureza híbrida. Segundo ele, “a antropologia, 

que sempre foi um campo interdisciplinar, sofre agora [a partir do pós-guerra], nos Estados 

Unidos pelo menos, uma verdadeira onda de interdisciplinaridade” (CLIFFORD, 2014: 244).  

De acordo com Barthes,  

o trabalho interdisciplinar, tão discutido hoje em dia, não se refere ao 
confronto entre disciplinas já constituídas (nenhuma delas, na verdade, quer 
se deixar desfazer). Para fazer alguma coisa interdisciplinar, não basta 
escolher um “objeto” (um tema) e colocar à sua volta duas ou três ciências. 
A interdisciplinaridade consiste em criar um novo objeto que não pertence a 
ninguém (Roland Barthes apud Clifford, 2016: 31). 

  

Logo, se a dissolução das fronteiras das disciplinas em diálogo é um requisto da 

interdisciplinaridade, a mobilidade das fronteiras da antropologia representa uma vantagem 

para a implementação desta qualidade.  

Adotar uma flexibilização de fronteiras torna-se urgente no momento histórico no qual 

nos situamos. Visto que “as nações modernas são, todas, híbridos culturais” (HALL, 2006: 

62), os processos de globalização e os fluxos subjacentes à eles demandam o contato com 

a diferença. Ademais, vivemos atualmente em um “mundo ambíguo, multivocal” que “torna 
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cada vez mais difícil conceber a diversidade humana como culturas independentes, 

delimitadas e inscritas.” (CLIFFORD, 2014).  

Neste sentido, é preciosa a habilidade que uma disciplina como a antropologia 

demonstra em lidar com a heterogeneidade de ideias em seu interior - desenvolvida a partir 

de uma incapacidade para institucionalizar qualquer tipo de consenso (WAGNER, op. cit.). 

Assim como a habilidade que ela apresenta em nutrir-se da diversidade (o que se considera 

como sua especialidade).  

Estas características devem ser preservadas porque se constituem, no momento 

presente, como vantagens para enfrentar a “síndrome do pânico” da desestabilização das 

identidades, tal como descrita por Suely Rolnik (1997) 3 . Em termos mais imediatos a 

comunidade científica, este fenômeno traduz-se por uma “neurose acadêmica” e pelo “medo 

do particularismo” indicados por Geertz (1997: 229).  

Este último utilizou o isolamento observado por ele entre os departamentos nas 

universidades como premissa para sua proposta de “etnografia do pensamento moderno” 

(GEERTZ, 1997: 220). Criticando a escassez de interação entre as diferentes disciplinas 

acadêmicas, o autor constata que  

Na verdade, quando chegamos ao âmago das coisas, sem deixar-nos 
confundir por termos genéricos como “literatura”, “sociologia” ou “física” a 
maior parte das comunidades acadêmicas da vida real não são muito 
maiores que a maioria das aldeias de camponeses e vivem em um 
isolamento quase semelhante (ibid., p. 234).   

 
Geertz argumenta que pensadores das diversas áreas do pensamento, por continuamente 

reforçarem suas rígidas identidades, raramente estabelecem entre si “ligações 

intersubjetivas” (ibid., p. 233), até mesmo quando se situam “no mesmo corredor”. Este 

autor sugere que o problema da falta de comunicação entre núcleos de um sistema 

(universitário ou cultural) poderia ser simplesmente resolvido por uma “ambição modesta” 

que deseja apenas  

que estudiosos, artistas, cientistas, e profissionais liberais e (ousaremos 
tanto?) administradores, que são tão radicalmente diferentes, não só em 
suas opiniões, ou mesmo em suas paixões, mas nas próprias origens de 
suas experiências, possam recomeçar a descobrir alguma coisa para 
dizerem uns aos outros de vez em quando. (...) O máximo que podemos 
esperar, e se isso acontecer será um fenômeno raríssimo, um milagre útil é 
que possamos descobrir maneiras de ter algum acesso às vidas 

vocacionais uns dos outros. (ibid., p. 239- 40) 

 

  
3

 Em Toxicômanos de identidade: subjetividade em tempo de globalização (1997), Rolnik, designa como 

“síndrome do pânico” o efeito da desestabilização exacerbada pelas mudanças constantes da globalização sobre 
as subjetividades.  A insistência na referência identitária - que se relaciona com o “policiamento” de fronteiras 
disciplinares anteriormente mencionado - surge como uma defesa ao “perigo de se virar um nada” (ROLNIK, op. 
cit.). O apego à identidades fixas figura, portanto, como uma reação aos abalos do “terremoto que transforma 
irreversivelmente a paisagem subjetiva” (ibid.) e como solução ao desassossego traumático trazido por essa 
desestabilização. 
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A solução também poderia ser encontrada em constituições (in)disciplinares similares 

à antropologia, que, “Com toda a unanimidade de que goza” não obstante mantém-se como 

um “fluxo de ideação”  que “pode muito bem ser descrito como pura dialética, um jogo de 

exposições (e refutações) por vozes disparatadas” (WAGNER, op. cit., p. 13). A 

antropologia, portanto, não é ciência dura. É, antes, plástica e porosa, pois é atravessada e 

atravessa complexas redes de significados. As Humanidades têm provado como é possível 

ser maleável, flexível, instável e ainda assim constituir uma ciência (humana) rigorosa - pois 

rigor não é sinônimo de rigidez.  

A antropologia pode ser um “lar para redes” (LATOUR, 1994: 15) porque suas histórias 

confusas emaranham-se em redes interdisciplinares. E frequentemente ela se transborda, 

indo além de seus limites quase indiscerníveis e de suas tênues fronteiras. Talvez assim ela 

tenha descoberto que a solução de alguns problemas – e o início de muitos outros – seja 

reatar os nós em vez de desatá-los.  
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2 DEBATES PÓS-COLONIAIS DA ANTROPOLOGIA 

Nos novos paradigmas de autoridade, o escritor não está 
mais fascinado por personagens transcendentes – uma 
deidade hebraico-cristã, ou seis substitutos no século XX, 
o Homem e a Cultura. Nada permaneceu daquele 
quadro celestial, a não ser a imagem desbotada do 
antropólogo num espelho. O silêncio da oficina 
etnográfica foi quebrado por insistentes vozes 
heteroglotas e pelo ruído da escrita de outras penas. 

 
James Clifford, A experiência etnográfica. 

 

 

 

Faz-se necessário esclarecer que apenas para efeito de análise utiliza-se aqui o rótulo 

“antropologia interpretativa” ou “hermenêutica” - assim como é utilizada a classificação “pós-

moderna”. Tendo em vista que categorias deste gênero surgem a posteriori, as mesmas 

seriam apenas instrumentos textuais com a função de agrupar obras e ideias por afinidade. 

Como afirma Clifford, “A maioria de nós, durante o seminário [que deu origem à coletânea 

Writing Culture], com exceção de Stephen Tyler, ainda não era inteiramente ‘pós-moderna’!” 

(CLIFFORD, 2016: 55). Por conseguinte, os autores encerrados sob este rótulo, conscientes 

da instabilidade do terreno que habitam, compreendem que “Dizer que esse terreno histórico 

é, por exemplo, pós-colonial ou pós-moderno não é dizer muito, exceto nomear o que se 

espera não mais precisar ser nomeado” (id., 2014: 115). 

De acordo com José Reginaldo Gonçalves,  

As últimas décadas do século XX foram marcadas por uma forte tendência 
autorreflexiva nas ciências humanas em geral (...). No caso específico da 
antropologia, esse momento já foi caracterizado como “reflexivo”, 
“hermenêutico”, “interpretativo”, “desconstrutivo”, ou ainda como campo de 
manifestação de uma “sensibilidade romântica” que, para George Stocking 
Jr., acompanharia toda a história dessa disciplina. (GONÇALVES, 2014: 7). 

 

A antropologia interpretativa segue a tradição da hermenêutica antipositivista de Wilhem 

Dilthey, segundo a qual “a etnografia é um processo de interpretação, não de explicação” 

(CLIFFORD, 2014: 54, nota 1). Esta vertente diverge, portanto, da convencional 

compreensão da etnografia como “a observação e a análise de grupos humanos 

considerados em sua particularidade [...] e visando a sua reconstituição, tão fiel quanto 

possível à vida de cada um deles” (LÉVI-STRAUSS, 1973: 14 apud Gonçalves, op. cit., p.9). 

Seu interesse consistiria em problematizar o entendimento mesmo do que seja a prática da 

etnografia, uma vez que, segundo Geertz (1978: 15 apud ibid.), autor expoente desta 

vertente, “é justamente ao compreender o que é a etnografia (...) que se pode começar a 
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entender o que representa a antropologia como forma de conhecimento”. Exacerbando a 

postura de “dúvida radical” característica da disciplina - posto que “o que é peculiar à 

perspectiva antropológica é que toda instituição, toda e qualquer prática ou discurso coletivo, 

será sempre ‘arbitrário’” (GONÇALVES, 2007: 156) - esta modalidade a reverte sobre 

procedimentos da própria disciplina. Essa seria uma suspeição tão irrestrita que atingiria até 

mesmo os “suspeitadores” da antropologia interpretativa, “uma vez que ela própria alimenta 

‘uma suspeita contra todos os estilos totalizadores de conhecimento, incluindo seu próprio 

estilo interpretativo’” (CARDOSO de O., 2003: 105, nota 20). Por este motivo, além desta 

postura de suspeita, ela também é caracterizada por uma posição irônica e autocrítica 

ocupada por seus autores dentro do projeto geral de “descrição cultural”.  

Aliás, “descrição” é um termo problemático no contexto interpretativista. A defesa da 

“interpretação das culturas” (GEERTZ, 1926) no lugar da “descrição”, “tradução” ou 

“representação” manifesta a preocupação com o uso das palavras e significados inscritos 

nas narrativas etnográficas. Em uma recusa à noção de “retrato” fidedigno da realidade que 

esses últimos termos evocariam, abandona-se “o absurdo de ‘descrever’ entidades 

inexistentes, como ‘cultura’ ou ‘sociedade’, como se elas fossem insetos plenamente 

observáveis” (TYLER, 1986 apud GEERTZ, 2002: 178). Daí a ênfase posta por esses 

autores no caráter crítico e experimental desta modalidade de antropologia, que se identifica 

mais com procedimentos literários do que com os propriamente científicos (marcados pela 

objetividade, impessoalidade e neutralidade): 

A ideia toda de “evocar”, em vez de “representar” [como ideal do discurso 
etnográfico], é que ela liberta a etnografia da mimesis e da modalidade 
imprópria de retórica científica que implica “objetos”, “fatos”, “descrições”, 
“induções”, “generalizações”, “verificação”, “experimento”, “verdade” e 
conceitos similares, os quais, exceto como invocações vazias, não tem 
paralelo na experiência do trabalho de campo etnográfico nem nos textos de 
etnografia. (ibid.). 

Atenta às mudanças trazidas pelo processo descolonização, a rejeição expressa nesta 

modalidade aos termos citados também responde a uma série de pressões históricas e 

políticas desencadeadas pela crise ética - ou “crise de conscience da antropologia” 

(CLIFFORD, 2014:18) - do período pós-colonial. Essa crise reforçou as tensões e 

desconfianças no campo das representações coletivas: “os antropólogos viram acrescentar-

se à sua preocupação com o ‘Isso é correto? (Quem somos nós para os descrever?) uma 

preocupação com o ‘Isso é possível’?” (GEERTZ, 2002, p 177). A partir de então, “A 

antropologia já não fala com uma autoridade automática em nome de outros definidos como 

incapazes de falar por si mesmos (‘primitivos’, ‘sem escrita’, ‘sem história’)”. (CLIFFORD, 

2016: 41-2).  
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Em Pode o Subalterno Falar? Gayatri Spivak (2010) faz uma reflexão crítica sobre 

práticas discursivas do intelectual pós-colonial e distingue duas noções de “representação”. 

Numa acepção política, “representação” ganharia sentido de “falar por” (no lugar de, em 

substituição a alguém). Num sentido alternativo, o termo “representação” estaria relacionado 

à apresentação estética, ato de performance ou encenação. A autora alerta para o perigo 

que correm os intelectuais que, ao intermediar o discurso do outro (representá-lo), o 

substitua, mantendo o “subalterno” silenciado e, portanto, reproduzindo as estruturas de 

poder e opressão. Ela afirma que “Ao representá-los [os “outros” / “subalternos”], os 

intelectuais representam a si mesmos como sendo transparentes” (ibid., p. 33).  

Geertz resume a questão da autoridade do profissional da antropologia como “a 

capacidade de convencer os leitores (...) de que o que eles estão lendo é um relato 

autêntico, escrito por alguém pessoalmente familiarizado com o modo como se processa a 

vida em algum lugar, em alguma época, em meio a algum grupo” (GEERTZ, 2002: 187).  

James Clifford, por sua vez, analisa e distingue alguns estilos de autoridade 

(experiencial, interpretativo, dialógico e polifônico) utilizando casos de etnografias inglesa, 

americana e francesa. Este “metaetnógrafo” apresenta Malinowski como exemplo de 

“autoridade experiencial”, “modo predominante e moderno de autoridade no trabalho de 

campo” (CLIFFORD, 2014: 18). Após passar pelo crivo da suspeição hermenêutica, este 

estilo de autoridade começa a perder sua credibilidade conquistada por Malinowski.  

A crítica à autoridade etnográfica monofônica propiciou a abertura a novos modos 

de se concretizar a autoridade, como o dialógico e o polifônico. Contudo, Clifford alerta que 

pressupostos políticos e epistemológicos estariam embutidos em todos estes estilos, 

“pressupostos que o escritor etnográfico não pode mais se permitir ignorar.” (ibid., p.53). De 

todo modo, a concretização textual da autoridade continua sendo um problema recorrente 

aos experimentos contemporâneos em etnografia, sinal de que a escrita etnográfica está 

“viva”, nas palavras de Clifford: “se a escrita etnográfica está viva, como acredito que esteja, 

ela está em luta no limite dessas possibilidades [de autoridade], ao mesmo tempo em que 

contra elas” (ibid., p. 54). 

Neste movimento interpretativista, a desintegração da “autoridade etnográfica” 

acompanha a desconstrução do conceito de cultura, que passa a ser visto “com 

desconfiança, como capaz de produzir ‘ficções homogeneizantes’, ‘tipificações’ e ‘ilusões de 

coerência’” (COELHO, 2016: 10). Assim explica-se a predominância, neste movimento, da 

ênfase ostensiva nos procedimentos de escrita etnográfica e da preocupação com o uso 

reducionista de dicotomias e essências. Lutando conscientemente para evitar representar 

“outros” abstratos e a-históricos, autores buscam explicitar a inventiva poética em 
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funcionamento em toda representação coletiva, reafirmando o status modelado e 

contingente de todas as “descrições culturais”.   

Nesta direção, a noção de “invenção” da cultura é explorada por Roy Wagner. Do 

ponto de vista desse autor, “a noção de cultura é ela mesma um artefato cultural, ou seja, 

produto de um ponto de vista cultural específico — o nosso” (GOLDMAN, 2011: 204). 

Goldman, resenhando A invenção da cultura de Wagner, esclarece que este último utiliza o 

termo “invenção” no bom sentido de criatividade, como signo de um trabalho a ser 

continuamente realizado, compreendendo-se “o fato de que a autocriação do homem é 

constante e completa” (WAGNER, 2010: 211).  Portanto, “A invenção wagneriana é, antes, 

da ordem da metamorfose contínua, como acontece na imensa maioria das cosmogonias 

estudadas pelos antropólogos, em que as forças, o mundo e os seres são sempre criados e 

recriados a partir de algo preexistente” (GOLDMAN, op. cit, p.201). Assim, em seu 

mencionado livro, Wagner frequentemente se refere à cultura como “criatividade externa” 

(WAGNER, ibid.), noção extensível a todas as culturas, reservadas as singularidades de 

estilo local.  Como explicita Goldman (2011), para Wagner, é condição de possibilidade da 

prática antropológica o reconhecimento da particularidade criativa daqueles que são 

“estudados” por antropólogos:  

o antropólogo deve estar preparado e disposto a assumir duas premissas: 
reconhecer naqueles que estuda o mesmo nível de criatividade que crê 
possuir; não assimilar a forma, ou o “estilo”, de criatividade que encontra no 

campo com aquele com o qual está acostumado e que ele próprio pratica. 
(GOLDMAN, op. cit, p. 202) 

 

Nesta perspectiva, conclui-se que “a noção de cultura (...) só se torna um problema 

quando interrompemos o processo de derivação ou ‘metaforização’, literalizando um sentido 

que é sempre local, transitório e instável” (GOLDMAN, op. cit., p. 205).  Ou, nas palavras de 

Clifford (2014: 88), “Se estamos condenados a contar histórias que não podemos controlar, 

pelo menos não contemos histórias que acreditemos serem as verdadeiras”.  

2.1 A “verdade” das etnografias: 

O foco da vertente hermenêutica lançado sobre a produção da escrita etnográfica tem 

a intenção de colocar em cheque justamente a pretensão de verdade contida nestes textos, 

isto é, seu efeito de persuasão e autoridade. A ênfase na parcialidade dos textos 

etnográficos retira a transparência presumida dos mesmos, que são vistos não mais como 

“descrições” de uma realidade cultural preexistente, mas como “economias de verdade”, 

“ficções verdadeiras” (CLIFFORD, 2016: 38) – ou “ficção realista (faction)” (GEERTZ, 2002: 

184) - “alegorias” (CLIFFORD, 2014: 59) tecidas a partir de “verdades parciais” (id., 2016: 

31).   
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Clifford explica que “Os escritos etnográficos podem ser adequadamente chamados de 

ficções no sentido de ‘algo feito ou modelado’, o que é o sentido principal da raiz latina da 

palavra fingere. Mas é importante preservar o sentido não apenas de construção, mas 

também de criação, de invenção de coisas que não são de fato reais.” (CLIFFORD, 2016: 

38). Ao considerar toda etnografia como alegoria, o mesmo autor ressalta que “A alegoria 

nos incita a dizer, a respeito de qualquer descrição cultural, não ‘isto representa, ou 

simboliza, aquilo’, mas sim ‘essa é uma história (que carrega uma moral) sobre aquilo’.” 

(CLIFFORD, 2014: 62). 

Autores deste movimento recusam não só a “estranha ideia de que a realidade tem 

uma linguagem em que prefere ser descrita” (TYLER, 1986 apud GEERTZ, 2002: 183) mas 

também a “ideia estranha de que, perdido o literalismo, também a realidade se perderá” 

(GEERTZ, 2002:183). Adotando uma perspectiva nietzschiana, eles concebem a linguagem 

como convenção, sistema de signos entre outros. Por este motivo, esses autores 

compartilham com Nietzsche a compreensão de que não há linguagem adequada para 

descrever o real, uma vez que “toda palavra é metáfora” (NIETZSCHE, 1873). 

Os mesmos autores frequentemente se referem às praticas e estratégias utilizadas 

pelos antropólogos profissionais como construtoras de “mitos” 4 . Não obstante, pode-se 

inferir que “Chamar essas práticas de ‘mito’ não é dizer que nunca é verdade, mas 

questionar se sempre é verdade” (FOSTER, 2014: 160, nota 5). “Desmitificando”, portanto, 

estes artifícios do ofício antropológico, as análises hermenêuticas tendem a associar 

praticantes da etnografia à figura do malandro que promete, “como Hermes, não mentir, mas 

sem nunca se comprometer também a contar toda a verdade” (ibid., p. 38). Essas análises 

são fundamentadas em uma concepção anti-metafísica de verdade, defendida por Nietzsche, 

que é inclusive citado por James Clifford em Sobre a Automodelagem Etnográfica:  

“O que é a verdade, portanto? Um batalhão móvel de metáforas, 
metonímias, antropomorfismos, enfim, uma soma de relações humanas que 
foram enfatizadas poética e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que, 
após longo uso, parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias” 
(Nietzsche apud Kaufman, 1954, p. 46). Nietzsche, talvez mais do que Tylor, 
foi o principal inventor da ideia relativista de cultura: o presente texto bem 
poderia se chamar “A verdade e a mentira em um sentido cultural”. 
(CLIFFORD, 2014: 92). 

 

  
4
  Como por exemplo, o “mito do trabalho de campo”, apontado por Clifford: “É claro que há um mito do trabalho 

de campo. A experiência real, cercada como é pelas contingências, raramente sobrevive a esse ideal” 
(CLIFFORD, 2014: 20). E o “mito do pesquisador de campo semicamaleão, que se adapta perfeitamente ao 
ambiente exótico que o rodeia, um milagre ambulante em empatia, tato, paciência e cosmopolitismo”, citado por 
Geertz (1997: 85).  
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Sob a influência de Nietzsche, o movimento hermenêutico recusa qualquer tipo de 

transcendência (como as categorias de “Homem” e “Cultura”) e, consequentemente, a 

crença platônica na verdade como ideal a ser conquistado. A verdade aqui não se encontra 

mais remetida ao “mundo das ideias” de Platão, pois é relativa ao sujeito, à vida e sua 

intempestividade. Neste sentido, a verdade não passa de uma perspectiva e, sendo 

múltiplas as perspectivas, também o são as verdades (palavra agora conjugada no plural). 

Sendo assim, existiriam tantas verdades quantos forem os pontos de vista, todos igualmente 

válidos.  

Como consequência, “se não há mais espaço para a Razão, em seu sentido 

metafísico, há para racionalidades regionais como a que tem lugar no interior da própria 

Antropologia” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003: 102). E então, “Num mundo com 

demasiadas vozes falando ao mesmo tempo, (...) onde o sincretismo e a invenção paródica 

estão se tornando a regra” (CLIFFORD, 2014: 94), abre-se o “novo ‘infinito” de Nietzsche, 

“a multiplicidade de interpretações perspectivísticas do real” (HUSSAK V. V. RAMOS, 2006: 

9): 

[Pergunta-se] Até onde vai o caráter perspectivista da existência, ou mesmo 
se ela tem outro caráter, se uma existência sem interpretação, sem “sentido” 
(Sinn), não vem a ser justamente “absurda” (Unsinn), se, por outro lado, 
toda existência não é essencialmente interpretativa (...). Não podemos 
enxergar além de nossa esquina: é uma curiosidade desesperada querer 
saber que outros tipos de intelecto e de perspectiva poderia haver (...). Mas 
penso que hoje, pelo menos, estamos distanciados da ridícula imodéstia de 
decretar, a partir de nosso ângulo, que somente dele pode-se ter 
perspectivas. O mundo tornou-se novamente ‘infinito’ para nós: na medida 
em que não podemos rejeitar a possibilidade de que ele encerre infinitas 
interpretações (NIETZSCHE, 2001 apud. ibid., p. 9-10). 

Por conseguinte, reafirma-se que “É mais do que nunca crucial para os diferentes 

povos formar imagens concretas uns dos outros, assim como das relações de poder e de 

conhecimento que os conectam; mas nenhum método científico soberano ou instância ética 

pode garantir a verdade de tais imagens. Elas são elaboradas (...) a partir de relações 

históricas específicas de dominação e diálogo.” (CLIFFORD, op. cit., p. 19)5. Desta forma, o 

ideal de “conhecimento em si” se revela absurdo, restando, para a antropologia 

interpretativa, a concepção de “conhecimento perspectivístico” de Nietzsche. É também 

segundo esta concepção que se entende a “objetividade” de algo: bem distante da ideia 

  
5
 Talvez o valor de verdade – ou a “vontade de verdade”, para usar de uma expressão nietzschiana - explique a 

tendência ocidental em legitimar somente uma perspectiva da História, a versão oficial (de colonizadores) que 
exclui tantas outras. A centralidade que o documento escrito adquiriu em nossa sociedade é um sintoma desta 
tendência. A autenticidade atrelada à escrita se configura como mais um entrave à compreensão de realidades 
que se fundam na tradição oral, as quais admitem como verdadeiras todas as múltiplas – algumas vezes 
contraditórias - versões narradas. Talvez resida na necessidade de um relato único e coerente a dificuldade que 
pesquisadores ocidentais enfrentam ao cotejar as narrativas mitológicas contadas por indígenas.  
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iluminista, “a ‘objetividade’ em sua nova acepção, será mais completa na medida em que 

mais afetos e olhares diversos se fizerem presentes” (CORBANEZI, 2016).  

2.2 Reconciliando vidas e obras  

Há alguns anos, um pequeno escândalo irrompeu na antropologia: uma de 
suas figuras ancestrais falou a verdade em público. (...) Este deslize foi o 
bastante para que alguns conservadores em nosso meio elevassem a voz e 
clamassem que a viúva, também antropóloga, havia traído o clã, divulgado 
seus segredos, profanado um ídolo e decepcionado seus companheiros. 
(...) O que realmente aconteceu foi que, mais ou menos como James 
Watson, que, em The Double Helix, confessou como a biofísica funcionava 
na prática, Bronislaw Malinowski, em A Diary in the Strict Sense of the Term, 
fez com que os relatos oficiais sobre os métodos de trabalho dos 
antropólogos parecessem bastante inverossímeis. O mito do pesquisador 
de campo semicamaleão, que se adapta perfeitamente ao ambiente exótico 
que o rodeia, um milagre ambulante em empatia, tato, paciência e 
cosmopolitismo, foi de um golpe, demolido por aquele que tinha sido, talvez, 
um dos maiores responsáveis pela sua criação. (GEERTZ, 1997: 85).  

 

A polêmica em torno da publicação póstuma do diário de campo de Malinowski em 

1967 representou um tremendo golpe na imagem pública da antropologia, que lutava por 

validação no universo científico (CLIFFORD, 2014: 96). A partir do momento em que “um 

dos fundadores da disciplina era visto sentindo uma raiva considerável de seus informantes 

nativos” (Ibid., p. 97) tornou-se inevitável lidar com o inconveniente fato de que antropólogos 

são pessoas comuns.   

A parcialidade, a ambivalência, a instabilidade, a incongruência e toda complexidade 

“humana, demasiadamente humana” dos autores, geralmente escamoteadas nas 

convencionais etnografias, foram expostas no diário de campo publicado e colocaram em 

pauta o tema da presença da subjetividade no trabalho do antropólogo. A partir de então, 

começaram a se intensificar os debates em torno do assunto da autoria, além das 

estratégias de autoridade embutidas nos textos etnográficos (mencionadas no item anterior).  

A antropologia interpretativa utilizou-se desta polêmica publicação do diário para trazer 

à tona a necessidade de se contestar “muito do que anteriormente passara sem 

questionamento na construção de narrativas, tipos, observações e descrições etnográficas” 

(CLIFFORD, 2014: 36). As críticas que “metaetnógrafos” endereçaram a seus “pares” foram 

responsáveis por desmistificar o trabalho do antropólogo, apresentando facetas antes 

censuradas pela impessoalidade e pela “fantasia da objetividade” (COELHO, 2016: 9) 

enraizadas nas estratégias discursivas ocidentais6.  

Logo, tornou-se inescapável admitir que a difundida “pretensão de olhar diretamente 

para o mundo, como que numa tela unidirecional, vendo os outros tais como realmente são, 

  
6
 Um exemplo disso é a preocupação de Malinowski, exposta por Clifford (2014: 25), “com o problema retórico de 

convencer seus leitores de que os fatos que estava colocando diante deles eram objetivamente adquiridos, não 
criações subjetivas”. 
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nos momentos em que só Deus está olhando, (...) em si mesma, é uma estratégia retórica, 

um modo de persuasão” (GEERTZ, 2002: 184). Colateralmente, foi descortinada a tendência 

cientificista de imaginar o trabalho do analista como algo sobrenatural, "o miraculoso olhar 

do analista" nas palavras de Goldman (2011: 202). Dito de outro modo, estas críticas 

parecem explicitar que, na realidade, “o antropólogo faz o que pode” (ibid., p.203).  

Sem implicar na afirmação resoluta de que os diários de campo encerram a verdade 

última sobre a experiência etnográfica, Clifford é pontual em esclarecer que  

A experiência de campo em Trobriand não se esgota em Os argonautas, 
nem no Diário, nem na combinação de ambos. Os dois textos são refrações 
parciais, experimentos específicos com a escrita. (...) [o Diário] É um 
documento crucial para a história da antropologia, não porque revela a 
realidade da experiência etnográfica, mas porque nos força a enfrentar as 
complexidades de tais encontros e a tratar todos os relatos textuais 
baseados em trabalho de campo como construções parciais. (CLIFFORD, 
2014: 96-7).  
 

Além de explicitarem as noções ideológicas operantes no contexto político 

subjacente à produção do texto, análises de textos etnográficos e relatos de etnógrafos 

sobre sua experiência de campo confirmam que esse último “acumula conhecimento 

pessoal sobre o campo (a forma possessiva ‘meu povo’ foi até recentemente bastante usada 

nos círculos antropológicos, mas a frase na verdade significa ‘minha experiência’)” 

(CLIFFORD, 2014: 36). Portanto, “a fusão de horizontes [ensejada na experiência 

etnográfica] implica que na penetração do horizonte do outro não abdicamos de nosso 

próprio horizonte. Assumimos nossos preconceitos.” (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2003: 21).  

Ao se debruçarem com a posição de suspeição característica da antropologia, 

sobre a prática etnográfica, “metaetnógrafos” descobriram que as etnografias tem algo a 

dizer sobre nós – talvez mais do que sobre os “outros” que elas supostamente descrevem. 

Em proposição análoga a de reconstituição de “redes” defendida por Latour (1994), é 

levantada a necessidade de interrogar-se “de que modo as palavras se ligam ao mundo, os 

textos à experiência e as obras às vidas” (GEERTZ, 2002: 177-8). “Agora que aquelas 

ingênuas afirmações da autoridade experiencial foram submetidas à suspeição 

hermenêutica, podemos antecipar uma atenção renovada à interação sutil entre 

componentes pessoais e disciplinares na pesquisa etnográfica” (CLIFFORD, op. cit., p.53- 

4).  

A atenção à subjetividade7 em sua relação imediata com a construção do objeto de 

pesquisa é mais um traço dessa modalidade de antropologia. Contrapondo-se à positivista 

  
7
 Sherry Ortner (2007: 376), refere-se ao conceito de subjetividade como “conjunto de modos de percepção, 

afeto, pensamento, desejo, medo e assim por diante, que animam os sujeitos atuantes”, o qual é indissociável 
das “formações culturais e sociais que modelam, organizam e provocam aqueles modos de afeto, pensamento, 
etc”. Esta abordagem parece reforçar a afirmação feita por Clifford (2014: 95) de que “a subjetividade está 
ancorada na cultura e na linguagem”.  
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“visão da ciência social como neutra e objetiva, na qual sujeito e objeto do conhecimento 

estão radicalmente separados” (GOLDENBERG, 2007: 18) - perpetuada nas ciências 

sociais pela influência de Durkheim -, a vertente interpretativista é caracterizada por não 

rechaçar a subjetividade inscrita na pesquisa como bias do pesquisador. 

Identidade/ subjetividade deixam, assim, de ser intrusos indesejáveis do 
processo de pesquisa, presenças nocivas a serem convidadas a se retirar, e 
passam a integrar o próprio projeto de conhecimento da alteridade, com os 
espaços passíveis de ocupação pelo etnógrafo e a forma como é tratado 
pelo grupo sendo entendidos como dados de campo, como maneiras que o 
grupo tem de dizer quem é por meio da relação que estabelece com o 
pesquisador. (COELHO, 2016: 10). 

A partir de então, a antropologia torna-se uma disciplina sensível, não apenas à relatividade 

de culturas, mas também à subjetividade envolvida na construção de seu saber.  

Evans-Pritchard antecedeu os pós-modernos na sinalização da relevância e 

centralidade das características pessoais no processo de trabalho de campo. Ele observou, 

ainda nos anos 50, que os fatos antes de serem sociais, são “fatos etnográficos” (expressão 

cunhada por ele) e que estes, não deveriam apenas estar refletidos no caderno de campo 

do pesquisador, “O fato etnográfico precisava estar dentro do antropólogo” (EVANS-

PRITCHARD apud PEIRANO, 2008).  

Em Trabalho de Campo e Tradição Empírica (1972), uma espécie de manual para 

aspirantes a antropólogos sociais, Evans-Pritchard reafirma que a capacidade intelectual e a 

preparação teórica são indispensáveis, mas somente elas não fariam, necessariamente, um 

bom antropólogo. Ao indicar as regras que considerava essenciais pra um bom trabalho de 

campo, ele enfatiza, sobretudo, as habilidades de participação e convivência nas atividades 

cotidianas do grupo estudado. Ele privilegia uma relação de proximidade bem mais afetiva 

do que aquela relação distanciada prescrita pelo modelo científico positivista:  

O antropólogo não poderá oferecer um bom estudo da sociedade que está a 
observar se não se colocar numa situação que lhe permita estabelecer 
vínculos de intimidade com os nativos, e, portanto, examinar as suas 
atividades diárias de dentro e não de fora da sua vida comunal. (...) O que é 
talvez mais importante para o seu trabalho, é que está completamente só, 
separado da camaradagem dos homens da sua própria cultura e raça [sic], 
contando apenas com os nativos que o rodeiam para procurar companhia, 
amizade e compreensão humana. Pode considerar-se que um antropólogo 
fracassou se, no momento de despedir-se dos habitantes da região, não 
existir em ambas as partes uma profunda pena na partida. (...) Para que o 
antropólogo compreenda a sociedade nativa, esta deve estar dentro dele e 
não apenas refletida no seu caderno de notas. A capacidade de pensar e 
sentir alternadamente como um selvagem [sic] e como um europeu não é 
fácil de adquirir - se, de fato, alguma vez pode ser adquirida. Para atingir 
esta proeza, o individuo deve abandonar-se sem reservas e possuir certos 
poderes intuitivos que nem toda a gente tem. (...) O que resulta do estudo 
duma população primitiva [sic] não deriva apenas das impressões recebidas 
pelo intelecto, mas do impacto na personalidade total, quer dizer, do 
observador como um ser humano total. (...) Dentro dos limites impostos pela 
sua disciplina e pela cultura examinada, os antropólogos são guiados, na 
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escolha dos temas, na seleção e agrupamento dos fatos para os ilustrar e 
na decisão do que é e não é significativo, pelos seus diferentes interesses, 
que refletem diferenças de personalidade, de educação, de estatuto social, 
de opiniões políticas, de convicções religiosas, e assim por diante. Só se 
pode interpretar o que se vê unicamente em termos de experiência pessoal 
e em função do que se é. Os antropólogos, embora possuindo em comum 
um conjunto de conhecimentos, diferem tanto como as outras pessoas em 
matéria de experiência adquirida e no que diz respeito ao seu próprio 
caráter. A personalidade de um antropólogo não pode ser eliminada do seu 
trabalho, do mesmo modo que a personalidade do historiador não pode ser 
ignorada no seu trabalho. Fundamentalmente, ao ocupar-se de um povo 
primitivo [sic], o antropólogo não está apenas a descrever a vida social 
dessa comunidade o mais corretamente possível, mas antes a expressar-se 
a si mesmo. Neste aspecto, o seu relatório deve expressar um juízo moral, 
especialmente quando aborda assuntos bastante suscetíveis e sobre os 
quais tem uma opinião definida; e, assim, os resultados de um estudo 
dependerão, pelo menos nesta exata medida, do que o individuo traz 
consigo e envolve na investigação. (ibid., passim).  

Embora ele ainda acreditasse ser possível ocupar uma posição neutra em campo - como se 

a presença do pesquisador não interferisse na dinâmica da vida social do grupo estudado – 

e de incorrer na determinação de um tipo ideal de “bom pesquisador”, suas considerações 

tornaram-se referência para um novo modo de compreensão do trabalho de campo. 

Contrário às concepções dominantes da época, ele não ignora a relevância da 

personalidade do investigador na pesquisa e sua experiência pessoal adquirida em campo, 

as quais não podem ser eliminadas do trabalho etnográfico pois estão engastadas nos “fatos 

etnográficos” que posteriormente são selecionados e interpretados (procedimentos que 

tornam o investigador também um autor). Ao considerá-las como habilidades (não 

deficiências) necessárias à realização do trabalho do antropólogo, Evans-Pritchard aproxima 

a antropologia da arte - ponto que abordarei mais detidamente no capítulo seguinte.  

Deslocada para o contexto atual, a questão da subjetividade encontra-se expressa em 

relatos dos próprios etnógrafos. Depoimentos sobre a vulnerabilidade, os momentos de 

confusão, sentimentos, falhas, os fracassos importantes, descaminhos e desvios de rota que 

se transfiguram em método constam de forma mais disseminada nos textos antropológicos. 

Estes relatos marcam explicitamente o envolvimento do sujeito com seu “objeto” de 

pesquisa e as relações do pesquisador com seus interlocutores8.  

Enfim, alguns autores abdicam do papel de narrador-observador onisciente para 

assumir a posição de “ser afetado” (FAVRET-SAADA, 2005) pelas relações em que se 

engajou durante o trabalho de campo. Nestes casos, a prática etnográfica é encarada não 

só como “a experiência e a interpretação de outra realidade circunscrita, mas sim como uma 

negociação construtiva envolvendo pelo menos dois, e muitas vezes mais, sujeitos 

conscientes e politicamente significativos” (CLIFFORD, 2014: 43). E esta “confrontação não 

  
8 

Por tratar-se de uma vivência mais do que uma pesquisa, nunca é demais salientar que “trabalho de campo” é 
trabalho no campo, realizado não sobre pessoas (um grupo, um povo), mas entre elas e com elas. 
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termina antes da etnografia, mas, se se pode dizer ao fim de tudo, é que ela termina com a 

etnografia” (CRAPANZANO, l 977: 10 apud CARDOSO DE OLIVEIRA, 1996: 34). 

Mas “De quem é a vida afinal?”. A pergunta retórica feita no subtítulo do último capítulo 

de Obras e vidas (GEERTZ, 2002) expressa a confusão que se instaura no momento em 

que os próprios antropólogos começam a ser implicados nas problematizações 

antropológicas, perturbando o equilíbrio predominante entre subjetivo e objetivo. Pode-se 

encontrar um princípio de resposta a essa indagação em outro texto do mesmo autor que 

sugere que 

as várias disciplinas (ou matrizes disciplinares) humanistas, científicas-
naturais, ou sócio-científicas, que compõem o discurso disperso da 
academia moderna, são mais que simples posições intelectuais vantajosas. 
São, para invocar uma fórmula de Heidegger, modos de estar no mundo; ou 
formas de vida, para usar uma expressão wittgensteiniana (...). É quando 
começamos a entender isso – ou seja, que quando decidimos decifrar o 
imaginário de Yeats, ou envolver-nos com buracos negros, ou medir o efeito 
que níveis de instrução tem sobre o padrão econômico, não estamos 
assumindo uma simples tarefa técnica, e sim trabalhando com uma 
estrutura cultural que define a maior parte de nossas vidas – que a 
etnografia do pensamento moderno começa a parecer um projeto altamente 
necessário. Os papéis que acreditávamos desempenhar, no fim das contas, 
são opiniões que descobrimos ter. (id., 1997: 232)

9
 

 

A importância dada à subjetividade de profissionais da antropologia, a princípio, 

provocou o aumento de questionamentos sobre o estatuto cientifico da disciplina. No 

entanto, percebe-se que, à medida que o conservadorismo nas ciências em geral 

gradualmente se dissipa, ganha espaço no meio acadêmico a compreensão de que “a 

mediação subjetiva não é um obstáculo, mas a condição mesma do saber antropológico” 

(DUARTE, 2011).  

Com efeito,  o reconhecimento da subjetividade, “seja no plano da própria produção do 

conhecimento, seja no das implicações sociais do conhecimento científico, tende a se 

generalizar em todas as áreas” já que “os cientistas ditos ‘hard’ há muito vêm se 

questionando sobre diversas facetas do projeto iluminista que os constituiu e que os 

sustenta fundamentalmente” (ibid.).  

Essa “flexibilização” das ciências em geral pode ser observada em depoimentos de 

cientistas citados por Geertz (1997). O autor apresenta estes depoimentos com a finalidade 

de ilustrar a “profunda diferença entre mentes que se formam em diferentes métiers” (ibid., 

p. 242), isto é, como a profissão influencia o pensamento da pessoa que a exerce - 

consequentemente, sua subjetividade - e vice-versa. Em um destes depoimentos, um físico 

aflito com “o fato de não só os estudantes de física, mas todos nós, considerarmos a física 

como uma disciplina ‘clara, e bem definida’” (ibid., p. 243) afirma: 

  
9
 Grifos meus. 



33 

 

A física é como a vida: não existe perfeição. Nunca está terminada. (...) 
Será que o universo é realmente curvo? Não é tão simples assim. Teorias 
vêm e vão. Uma teoria não é simplesmente certa ou errada. Ela vive em 
uma espécie de situação sociológica que se modifica quando surgem novas 
informações. "Será que a teoria de Einstein está certa?" (...) Einstein está 
um pouco na moda no momento. Mas quem sabe se sua teoria diz "a 
verdade"? Tenho a impressão de que as pessoas acham que a física possui 
uma espécie de pureza, de correção, de verossimilidade. Nunca vi tais 
atributos nela. Para mim, a física é aquilo que se faz entre o café da manhã 
e o jantar. Ninguém nunca falou nada sobre "verdade." (...) A física é 
confusa: como no caso da vida, seria bem mais fácil se não o fosse. É uma 
atividade humana e portanto temos que utilizar avaliações humanas e 
aceitar as limitações humanas. Pode ser que essa maneira de pensar 
necessite mais flexibilidade mental e maior capacidade para suportar a 
incerteza, do que aquelas que, normal e instintivamente, temos. (ibid.) 
 

O mesmo poderia ser dito sobre a antropologia.  

Além dos aspectos subjetivos, também a pesquisa empírica, profundamente enraizada 

na disciplina, representou uma desvantagem da antropologia em relação às outras ciências 

sociais no período em que teoria e empiria eram momentos radicalmente distintos e a 

excelência científica era geralmente associada à “abstração teórica” (PEIRANO, 2014: 380). 

Entretanto, abordagens como as de historiadores da ciência refutam a autonomia 

superioridade das teorias e as reinscrevem em seus respectivos contextos de produção. A 

partir de então, a ciência é revelada como “processo social” (CLIFFORD, 2016: 43), uma vez 

que está localizada nos processos históricos e linguísticos, e não acima deles (ibid.). 

A presença desta concepção nas bases do paradigma hermenêutico da antropologia é 

indicada por Cardoso de Oliveira na “admissão tácita pelo pesquisador hermeneuta de que a 

sua posição histórica jamais é anulada; ao contrário, ela é resgatada como condição do 

conhecimento” (id., 2003: 21). Dessa forma, todas as elaborações científicas estariam 

condicionadas a fatores sociais e subjetivos, sempre mediadas por reivindicações de 

retórica e de poder.  

Logo, se a ciência é simultaneamente um processo social e subjetivo, ela pode ser 

entendida como “pensamento” enquanto processo e também enquanto produto. Como 

sugere Geertz (1997: 226), “o fato de que o pensamento é espetacularmente múltiplo como 

um produto, e maravilhosamente singular como um processo, tornou-se um paradoxo vivo e 

cada vez mais poderoso nas ciências sociais” (ibid., p. 226).  

A perspectiva deste autor, segundo a qual “o pensamento é resultado de uma 

manipulação intencional de formas culturais, e tanto atividades ao ar livre como arar a terra, 

ou mascatear, ou experiências muito íntimas como desejar ou arrepender-se são igualmente 

consideradas bons exemplos desse tipo de ação” (ibid., p. 225) pode ser articulada à noção 

de conhecimento expressa na “antropologia do conhecimento” de Fredrik Barth (2002). Nela 

são incluídos sentimentos além de informação, habilidades incorporadas assim como 
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taxonomias verbais e conceitos. Ou seja, “conhecimento” abrangeria todos os meios de 

entendimento que usamos para compor a realidade apreendida por nós.  

Assim, parece que estamos paulatinamente nos distanciando de uma noção de ciência 

que concebe o conhecimento como uma mera construção racional e distanciada. 

Transpondo a barreira que separa a experiência corpórea dos processos intelectuais – “o 

problema da experiência em oposição à mente”, descrito por Lévi-Strauss (1987) - 

estaríamos a caminho de compreender que “a cabeça pensa onde os pés pisam”. 
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3 ANTROPOLOGIA COMO ARTE-FATO  

Dizer que, em termos mais imediatos, o que está 
implicado em manter vivo e atuante esse gênero [a 
etnografia] é uma arte – não uma realização menor, 
como a perícia, ou maior, como o esclarecimento – é 
também dizer que não se pode fugir ao ônus da autoria, 
por mais pesado que ele tenha se tornado; (...) Se existe 
um modo de refutar a concepção da etnografia como ato 
iníquo ou um jogo impossível de jogar, ele parece 
envolver o reconhecimento de que, como a mecânica 
quântica ou a ópera italiana, ela é um trabalho de 
imaginação, menos extravagante do que a primeira e 
menos metódico do que a segunda. A responsabilidade 
ou o mérito pela etnografia não podem ser depositados 
noutra porta senão na dos românticos que a sonharam. 

Clifford Geertz, Obras e Vidas. 

 

Há muito tempo discute-se sobre a possibilidade de considerar a antropologia como 

uma forma de arte - e também sobre a histórica “relação de amor e ódio” (LAGROU, 2003) 

entre ambas. A despeito do já mencionado10 “policiamento”, que tentava prevenir os objetos 

(de pesquisa e materiais) da antropologia de sua apropriação por artistas, Clifford (2016: 34) 

explana que “Em Paris, o surrealismo e a etnografia profissional trocavam regularmente 

tanto ideias quanto pessoas”.  

Ao focalizar conjuntamente etnografia e o surrealismo na França do séc. XX em Sobre 

o surrealismo etnográfico (id., 2014, pp. 121-162), esse autor demonstra os modos através 

dos quais estas duas atividades, no mais das vezes, se fundiam, questionando distinções e 

indo além de definições estabelecidas sobre elas. Compreendendo o surrealismo como 

“uma estética que valoriza fragmentos, coleções curiosas, inesperadas justaposições” (ibid., 

p.122), Clifford identificou o procedimento da colagem surrealista nas etnografias, que 

passou a ser considerada por ele como “atividade híbrida”, que consiste simultaneamente 

em escrita, colecionamento, “collage modernista”, poder imperial e crítica subversiva 

(GONÇALVES, op. cit., p.10). Através do mecanismo da colagem compreende-se como, ao 

menos no caso da antropologia, “O mundo sintético da ciência é um mundo de coerência 

remendada" (WAGNER, 2010: 234).  

Interações entre arte e antropologia também podem ser observadas a partir da “virada 

etnográfica” descrita por Hal Foster (2014) em O artista como etnógrafo. Essa virada gerou 

o “paradigma do etnógrafo”, ainda presente na arte contemporânea, no qual artistas 

demonstram interesse em utilizar a prática etnográfica como recurso para seus processos 

  
10 Consultar nota 2 do presente texto. 
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criativos. Desse modo, a antropologia teve papel fundamental nos discursos da arte 

modernista, propiciando um tipo de “arte antropologizada”, correspondente à figura do 

“artista-etnógrafo engajado” idealizada por Joseph Kosuth (2008). Similar à “antropologia 

como critica cultural” elaborada pelos antropólogos George Marcus e Michael Fischer (1986) 

- que defende um experimentalismo radical para a antropologia -, a “arte antropologizada” 

aproveita as condições das interações constituídas socialmente e faz uma descrição não 

estática da infraestrutura operacional da cultura através de suas obras (KOSUTH, 2008: 

184). Todas essas inter-relações explicitam como “As fronteiras da arte e da ciência 

(especialmente as ciências humanas) são ideológicas e mutáveis” (CLIFFORD, 2014: 

122)11.  

Ao sugerir que “a Antropologia Social deve considerar-se mais como uma arte que 

como uma Ciência Natural”, Evans-Pritchard (1972: 136-7), nos anos 50, já indicava a 

vantagem da “penetração imaginativa do artista” (ibid., p.133), para o êxito na pesquisa de 

campo assim como a “habilidade literária, necessária para traduzir uma cultura estranha 

para a língua da sua própria cultura” (ibid.). Abordagens posteriores, como a de James 

Clifford, dispensam especial atenção aos recursos literários (metáfora, alegoria, figuração, 

analogia, narrativa) empregados em textos de diversos escritores influentes da antropologia, 

ressaltando como “cada um à sua maneira, borraram a fronteira que separa arte e ciência” 

(CLIFFORD, 2016: 34). Geertz, por sua vez, enfatiza a qualidade híbrida da antropologia, 

caracterizando-a por uma “condição de mula”: a antropologia seria fruto do cruzamento da 

“mãe cientista” com o “pai literário renegado” (2002: 184). Já Roy Wagner (2010), 

sublinhando o processo de invenção - no bom sentido de criatividade - subjacente tanto à 

etnografia quanto à noção de cultura, define ambos como “artefatos culturais” (GOLDMAN, 

2011: 204). 

A “natureza literária” (ibid., p. 34) da antropologia é revelada e, junto com ela, a 

natureza artificial e construída dos relatos etnográficos que estariam sempre enredados na 

invenção do escritor. Nos debates suscitados pela vertente hermenêutica, a busca por uma 

ética profissional conjugou-se com a perseguição de uma estética. Ao enfatizar a forma 

textual nas análises da “escrita da cultura” (etnografia), autores como Clifford observaram 

que o emprego de “alegorias” e outros recursos literários não consistem tão somente em 

adornos desses textos, ou seu emprego uma mera questão de estilo autoral:  

até recentemente, as influências literárias foram mantidas à distância do 
cerne “rigoroso” da disciplina. (...) E, embora os etnógrafos tenham sido 

  
11

 Entre os mais recentes exemplos de híbridos que nasceram do cruzamento interdisciplinar que borra a 
separação entre arte e antropologia além da etnografia assumidamente literária, estão os experimentos da 
antropologia visual que combinam a escrita etnográfica a técnicas artísticas como a fotografia, o filme etnográfico 
e a chamada “etnoficção” de Jean Rouch. 
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muitas vezes chamados de romancistas manqué (principalmente aqueles 
que escrevem um pouco bem demais), (...) funções expressivas ou retóricas 
são concebidas como decorativas ou apenas como maneiras de apresentar 
uma análise ou descrição objetiva de forma mais eficaz. Assim, os fatos 
podem ser mantidos separados, ao menos em princípio, de seu meio de 
comunicação. Mas as dimensões literária ou retórica da etnografia não 
podem mais ser compartimentalizadas tão facilmente. Elas atuam em todos 
os níveis da ciência cultural. (...) Os processos literários – metáfora, 
figuração, narrativa – afetam as formas como fenômenos culturais são 
registrados, desde as primeiras “observações” rabiscadas até a versão final 
do livro, até chegar à forma como essas configurações “fazem sentido” em 
atos de leitura específicos. (CLIFFORD, 2016: 34-5) 

 

A antropologia seria, portanto, uma forma de “tropologia”, e suas obras seriam 

consideradas evocativas ou artisticamente compostas além de factuais. Neste sentido, as 

etnografias se configuram como “ficções realistas” (GEERTZ, 2002: 184). Tal qual o oximoro 

da “observação participante”12, a etnografia, traduzida pelo neologismo inglês “faction” (ibid., 

nota 14), revela-se como atividade híbrida e paradoxal, mesclando realidade (fact) e ficção 

(fiction). Consequentemente, os escritos etnográficos figurariam “entre os textos saturados 

de autor, como David Copperfield, e os textos esvaziados de autor, como ‘Sobre a 

eletrodinâmica dos corpos em movimento’” (ibid.) 

Contudo, “Não se sabe ao certo exatamente o que vem a ser a “ficção realista” – o 

texto imaginativo sobre pessoas reais, em lugares reais e em épocas reais -, além de uma 

cunhagem inteligente; mas a antropologia terá de descobri-lo, (...) se quiser que sua 

condição de mula (...) não leve a uma esterilidade muar” (ibid.). 

O que se sabe é que, com a intenção de lutar contra as definições prontas de arte, 

literatura, ciência e história (CLIFFORD, op.cit., p. 37), estes autores defendem a etnografia 

como arte apoiados sobre o significado que esta última adquiria no séc. XVIII: “a arte como 

modelagem habilidosa de artefatos úteis”. Portanto, “A construção da etnografia é artesanal, 

ligada ao trabalho mundano da escrita” (ibid.).  

Nesta vizinhança teórica também está a noção de arte como “tecnologia do 

encantamento” explorada por Alfred Gell (2005). Mesmo rompendo com as teorias 

simbólicas, comunicativas e significativas da arte, ativadas pelo paradigma interpretativista, 

Gell (2001) concebe as obras de arte como um tipo de instrumento. Discordando da 

distinção feita pelo crítico de arte Arthur Danto entre obras de arte ocidentais e artefatos 

não-ocidentais, ele argumenta que a separação entre instrumentalidade e “espiritualidade” 

nesses objetos é “impraticável” (ibid.,p. 181). Assim procedendo, Gell realiza uma 

  
12

 De acordo com Jeanne Favret-Saada (2005:156), “Em retórica, isso se chama oximoro: observar participando, 

ou participar observando, é quase tão evidente como tomar um sorvete fervente”. E, segundo Clifford (2014: 32), 
“Entendida de modo literal, a observação participante é uma fórmula paradoxal e enganosa, mas pode ser 
considerada seriamente se reformulada em termos hermenêuticos, como uma dialética entre experiência e 
interpretação”. 
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interessante simetrização ao aproximar objetos que normalmente seriam radicalmente 

distintos, como um uma pintura de Da Vinci e uma rede de pesca Azande. Para Gell, ambos 

poderiam ser considerados objetos artísticos, não por serem esteticamente belos, mas por 

guardarem grande potencial de agência. A “antropologia da arte” elaborada por Gell concebe 

“arte” como modo de ação que materializa “intencionalidades complexas” (ibid., p.185) em 

suas obras, que mediam, assim, relações sociais. 

Se na teoria de Gel “agência” é também um atributo de objetos, analogamente, a 

análise do discurso utilizada no contexto da antropologia hermenêutica indica que as 

palavras fazem coisas
13

. A ênfase semiótica na compreensão da linguagem como prática 

simbólica evidencia que não há “‘nenhuma palavra ou forma ‘neutra’ – palavras e formas 

que podem não pertencer a ‘ninguém’; a linguagem é completamente tomada, atravessada 

por intenções e sotaques’” (BAKHTIN, 1981 apud CLIFFORD, 2014: 41). Deste ponto de 

vista, o discurso é entendido enquanto ritual - o ritual da palavra, mesmo o das que não se 

dizem (ORLANDI, 2001: 10) -, momento no qual dizer é fazer14:  

Se o trabalho de campo se faz pelo diálogo vivido que, depois, é revelado 
por meio da escrita, é necessário ultrapassar o senso comum ocidental que 
acredita que a linguagem é basicamente referencial. Que ela apenas “diz” e 
“descreve”, com base na relação entre uma palavra e uma coisa. Ao 
contrário, palavras fazem coisas, trazem consequências, realizam tarefas, 
comunicam e produzem resultados. (PEIRANO, 2014, p. 386). 

 

Logo, a escrita etnográfica é compreendia como uma espécie de performance (CLIFFORD, 

2014)15 onde posições de autoridade, vozes e identidades entram no jogo da negociação 

que será desdobrada na “descrição densa” e tensa que constitui a etnografia. Como 

consequência, sua forma e conteúdo, tal como na arte, não podem ser desatrelados. 

 Através deste entendimento, pode-se criticar mais uma dicotomia do senso comum ou 

mesmo de boa parte da ciência ocidental, desta vez, aquela que separa discurso e ação, 

teoria e prática. Nesta perspectiva crítica, Mariza Peirano definiu a etnografia como “teoria 

vivida” (PEIRANO, 2008), compreendendo-a como “uma forma de ver e ouvir, uma maneira 

  
13

 Para uma maior compreensão da função da análise de discurso, adotei a definição de Eni Puccinelli Orlandi, 

segundo a qual: “A análise de discurso aponta, pois, para novas maneiras de ler, para outros gestos de leitura, 
outra escuta, sustentada por dispositivos teóricos e analíticos que nos permitem não apenas nos reconhecermos 
no que lemos (ou ouvimos) mas que conheçamos o modo como os sentidos estão sendo produzidos e as 
posições de sujeito se constituindo na relação do simbólico com o político” (Id., 2006: 28). 
14

 Isto pode ser explicado pela teoria dos atos de fala ou “doutrina das forças ilocucionárias”, elaborada pelo 
filósofo da linguagem John Langshaw Austin. Esta teoria explora o aspecto performativo da linguagem, segundo 
o qual “dizer algo frequentemente, ou até normalmente, produzirá certos efeitos ou consequências sobre os 
sentimentos, pensamentos, ou ações dos ouvintes, ou de quem está falando, ou de outras pessoas. E isso pode 
ser feito com o propósito, intenção ou objetivo de produzir tais efeitos” (AUSTIN, 1990, p. 89-90). A “força 
ilocucionária” também é citada por Bourdieu (2003) como um mecanismo que age em favor do que ele 
denominou “poder simbólico”. 
15

 O desenvolvimento do argumento de etnografia como performance pode ser consultado em Sobre a Alegoria 

Etnográfica (CLIFFORD, 2014, pp. 59-90). 
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de interpretar, uma perspectiva analítica, a própria teoria em ação” (ibid.)16. Em uma nova 

compreensão das relações teoria−prática no âmbito específico da antropologia, a 

antropóloga é incisiva ao afirmar que Etnografia Não é Um Método (2014):  

a etnografia é parte do empreendimento teórico da antropologia. Não se 
trata de um “detalhe metodológico” que antecede uma teoria; a indagação 
etnográfica em si já tem um caráter teórico, porque somente (ou 
principalmente) ela nos permite questionar os pressupostos então vigentes 
pelas novas associações ou novas perguntas que nos proporciona: como já 
dizia Malinowski, novas pesquisas levam à “transformação de um ponto de 
vista teórico” (PEIRANO, op. cit., p. 385). 

 
A partir desta visão, pode-se inferir que é principalmente a empiria, o “chão” dos 

antropólogos (ibid.) - terreno incerto no qual estes ousam lançar-se - a maior responsável 

pelas constantes “novidades” no seio da disciplina. O contato com “eventos, 

acontecimentos, palavras, textos, cheiros, sabores, tudo que nos afeta os sentidos” provê, 

segundo Peirano, “o material que analisamos e que, para nós, não são apenas dados 

coletados, mas questionamentos, fonte de renovação” (ibid.).  

Se antes a pesquisa empírica já foi considerada uma impropriedade por alguns 

cientistas, hoje a mesma é valorizada em diversos âmbitos e principalmente pelo meio 

artístico - especialmente a partir da “virada etnográfica” na arte -, consistindo num elo entre 

arte e ciência. Assim se explica “A persistência até hoje do caráter poético dos títulos de 

artigos (ou monografias)” da antropologia. Antes de desejarem o reconhecimento enquanto 

contribuições científicas, estes trabalhos preferem trazer a tona “a complexidade da tarefa 

que é comunicar uma nova descoberta que reavalia a teoria, alcançar novos voos, provocar 

novas dúvidas, ampliar o leque de possibilidades interpretativas” (ibid., pp. 386-7) – um 

potencial disruptivo considerado valioso por artistas. Portanto, construção teórica da 

antropologia estaria mais próxima de uma “teoria estética”, tomando-se “estética” como 

“uma categoria de percepção sensorial, como sinônimo da reação provocada em nós por 

estímulos sensíveis” (GOLDSTEIN, 2008).  

A reintegração dos dados dos sentidos à explicação científica notada por Lévi-Strauss 

em 197717, repercutiu na antropologia como uma “rejeição do visualismo” (CLIFFORD, 2016: 

43). A visão, assumindo posição privilegiada na organização hierárquica dos sentidos 

característica das culturas letradas ocidentais, seria enfatizada em metáforas predominantes 

da pesquisa antropológica: “observação participante”, “o olhar etnográfico”, “cosmovisão”, 

  
16

 De modo similar, Gayatri Spivak afirma que “a oposição entre teoria abstrata‘pura’ e prática concreta ‘aplicada’ 
é um tanto apressada e descuidada” (SPIVAK, 2010: 31), comentando a noção de “teoria como caixa de 
ferramentas” engendrada por Foucault e Deleuze em Os intelectuais e o poder (2006). 
17 

 Percebendo a então recente mudança na relação da ciência com o mundo sensorial, Lévi- Strauss (1987: 13) 
comenta: “tenho a impressão de que (e, evidentemente, não falo como cientista – não sou físico, não sou 
biólogo, não sou químico) a ciência contemporânea está no caminho para superar este fosso [entre o intelecto e 
o testemunho dos sentidos] e que os dados dos sentidos estão a ser cada vez mais reintegrados na explicação 
científica como uma coisa que tem um significado, que tem uma verdade e que pode ser explicada”.  
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leitura de “textos culturais”, “retrato cultural” (ressaltando a centralidade adquirida pela 

imagem no Ocidente), etc. Percebendo esta prevalência da visão, Mariza Peirano (2008) 

adverte: “Lembro apenas que nossos outros sentidos - o olfato, a visão, a percepção 

espacial, o tato -, estão todos presentes na comunicação. Eles formam o ‘contexto da 

situação’, de que falava Malinowski, ou ‘a cena’, para usar um termo atual”.  

Assim, o fazer antropológico parece estar afinado com a premissa de que “O corpo é a 

grande razão” da filosofia de Nietzsche, que supõe o impulso estético como o mais 

fundamental ao humano (CALOMENI, 2014: 129). Porque “Assumir a multissensorialidade 

é, igualmente, estar mais próximo da experiência estética, é assumir o corpo enquanto 

mediador de significados” (CAMPOS; ZOETTL: 2012), esta reintegração dos dados 

sensoriais à explicação científica além de indicar possíveis caminhos para a superação da 

cisão entre corpo e mente no pensamento ocidental, aponta para um direcionamento a uma 

“antropologia mais sensorial”, “mais atenta à complexidade do corpo multissensorial” (ibid.). 

Portanto, se a apreensão da realidade é levada a cabo não apenas a nível mental, 

mas através da totalidade corporal, compreende-se que o trabalho antropológico depende 

em grande parte da sensibilidade de seus praticantes, pois, “palavras não são o único meio 

de comunicação: silêncios comunicam”. Da mesma maneira, os outros sentidos (olfato, 

visão, espaço, tato) têm implicações que é necessário avaliar e analisar (PEIRANO, 2014, p. 

386). Como atesta Clifford (2016: 44-5):  

Em um paradigma discursivo, e não visual, as metáforas predominantes na 
etnografia afastam-se do olho observador em direção à fala (e ao gesto) 
expressivos. (...) renuncia-se à retórica objetiva e distanciada. (...) Os 
elementos evocativos e performativos da etnografia são, assim, legitimados. 
E o problema poético crucial de uma etnografia discursiva passa a ser como 
“alcançar, por meios escritos, aquilo que a fala cria, e como fazê-lo sem 
simplesmente imitar a fala” (Tyler 1984, p.25). 

 

“Dito de outra forma, é preciso colocar no texto – em palavras sequenciais, em frases que se 

seguem umas às outras, em parágrafos e capítulos – o que foi ação vivida. Este talvez seja 

um dos maiores desafios da etnografia – e não há receitas preestabelecidas de como fazê-

lo” (PEIRANO, 2014, p. 386).  

Conclui-se que a escrita etnográfica é a arte de textualizar sentidos (semânticos e 

sensoriais). Se o antropólogo não é artista é, ao menos, artesão, que, através de um 

singular artesanato intelectual, costura retalhos de informações e dados selecionados que, 

unidos, compõem o texto etnográfico, um “artefato cultural”. 

Adaptando-se à situação histórica na qual suas metas, sua importância, suas 

intenções, motivos e métodos são frequentemente contestados, praticantes deste campo de 

pesquisas abandonam pretensões megalomaníacas de contemplar totalidades culturais - 

como previa a proposta funcionalista malinowskiana -, para aderir à modesta consideração 
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da antropologia como “arte comparável”, produtora de obras capazes de “ampliar o sentido 

de como pode dar-se a vida” (GEERTZ, 2002: 182)18. A tarefa de “inscrever um presente – 

transmitir em palavras ‘como é’ estar em algum ponto específico da linha vital do mundo: 

Aqui (...) e não Lá; Agora, e não Então” (Ibid., p. 186) faz da etnografia - mais do que uma 

forma de representar o real - “uma verbalização da vitalidade” (Ibid.). E como “há coisas 

demais para serem vistas, ideias demais para serem compreendidas e muito pouco tempo 

para fazê-lo”, “O antropólogo faz o que pode, inventando a cultura para tentar conferir um 

mínimo de ordem e inteligibilidade lá onde a plenitude da vida as dispensa completamente" 

(GOLDMAN, 2011: 203).  

  

  
18

 Esta é a proposta de Geertz apresentada em Obras e Vidas para a continuidade do trabalho da antropologia, 

em resposta ao “pessimismo sentimental” (cf. SAHLINS, 1997) que a envolvia na época do início do processo de 
“fricção interétnica”. A eventualidade da integração formal à sociedade nacional de sociedades antes isoladas 
fora interpretado por alguns acadêmicos como prenúncio da possível perda de seu objeto de estudo.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É perceptível que “o mundo ainda tem seus compartimentos, mas as passagens entre 

eles são muito mais numerosas e muito menos protegidas” (GEERTZ, 2002: 173) - ainda 

menos após o advento da internet e suas redes. Como reforço a esta tarefa de 

(re)composição de redes, o que se tentou ensaiar nos limites do presente trabalho foi a 

apresentação de recursos (virtudes) de uma disciplina para o prosseguimento de tal 

empreendimento.  

“Como abrir - e até quebrar – essas antigas esferas culturais fechadas sobre si 

mesmas?” (GUATTARI; ROLNIK, 1986: 22); Como inventar uma noção não reacionária de 

cultura? (ibid.); como evitar que a cultura funcione como máquina de repressão da vida? 

(GOLDMAN, 2011); Todo o texto se converte na apresentação de ideias de autores que 

buscaram responder perguntas deste gênero. Não obstante, assume-se que questões como 

essas não podem ser resolvidas de uma vez por todas. Portanto, elas se conservam sempre 

contemporâneas, porque estamos sempre às voltas com elas.  

Mapeando possíveis caminhos de solução para entraves desta magnitude, a 

antropologia destaca-se: como meio de articulação de redes dilaceradas - descrevendo as 

tramas onde quer que estas nos levem (LATOUR, 1994: 9). E também como invenção-

criação, pois o único modo de combater ativamente a “pulsão repressora da cultura” 

(Goldman, 2011: 209) é reinventando-a continuamente, como sugere Roy Wagner (2010). 

Da mesma forma, e talvez pelo mesmo motivo, todo antropólogo encontra-se 

constantemente reinventando a antropologia, “cada pesquisador, repensando a disciplina” 

(PEIRANO, 2014: 380).  

Esses horizontes são vislumbrados através da (auto)reflexividade sistemática (ou 

“prática metateórica”) que a antropologia adquire através de sua modalidade dita 

hermenêutica ou “pós-moderna”. Assim, a antropologia institui um espelho para si mesma, 

por meio do qual ela frequentemente reavalia suas teorias-práticas e conceitos. É através 

desse benéfico exercício de constante reflexão que a disciplina pode aprimorar-se, posto 

que não existe aperfeiçoamento sem crítica e autocrítica. Além disso, é também nos debates 

“sobre si mesma”, próprios da antropologia, como afirma Wagner (2010: 24), que temos a 

“possibilidade de alcançar um equilíbrio autenticamente dialético na sociedade ocidental” 

(ibid.). 

Os estudos etnográficos realizados sobre nossas próprias relações sociais, típicos da 

chamada “antropologia em casa”, também se configuram em “espelhos” para nossa 

sociedade. Vivemos atualmente um momento político em que precisamos urgentemente de 

mais espelhos. Não para intensificar um “narcisismo” já bastante desenvolvido em nossa 
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sociedade, mas para nos fazer ver que a presente crise política é construída à nossa 

imagem e semelhança. Pois, como sabiamente escrevem Deleuze e Guattari (1996): toda 

política é simultaneamente macropolítica e micropolítica (aquela que praticamos na 

convivência diária com “outros”).  

Ademais, necessitamos de espelhos que possibilitem mais do que a reflexão imagética, 

uma reflexão que revele também - e principalmente - o aspecto multissensorial de nossos 

corpos, a sensibilidade primordial que contém toda atividade humana. Como poderemos 

afirmar a vida, se negamos a natureza estética (sinestésica) da relação que o humano 

estabelece com seu meio? (Uma retórica pergunta nietzschiana). 

Incentivando a criação de alternativas teórico-metodológicas para esse problema, 

como as engendradas pela modalidade hermenêutica da antropologia, são desenvolvidos 

meios de “sensorizar a teoria”, nos quais teoria e experiência são proficuamente 

reagregadas. Deste modo, a antropologia ensina que subverter convenções rigidamente 

instituídas não consiste necessariamente na destruição de um “rigor científico”, mas, ao 

contrário, consiste na busca deste rigor. Se a antropologia é uma disciplina eminentemente 

qualitativa e relacional, então seu texto deve afinar-se ao seu conteúdo. A partir de então, 

começaríamos a construir uma ciência de “ideias adequadas” (DELEUZE, 2002) à nossas 

“naturezas-culturas”. 

A importância de estudos como os que constam em Writing Culture, os quais 

sublinham uma indissociação entre “poética e política da etnografia”, é a de elucidar as 

articulações geralmente escamoteadas entre o político, o científico e o artístico. Quando 

confrontamos as atividades da ciência com as da arte, é possível constatar que “ambas são 

condicionadas por sua história e seu contexto” e que são nutridas “do mesmo húmus, a 

curiosidade humana, a criatividade, o desejo de experimentar” (MASSARANI; MOREIRA; 

ALMEIDA, 2006: 10). É neste sentido que se encontra a validade de uma interface entre arte 

e ciência, como a proposta pelos autores citados neste trabalho.  

Em vez de ocuparmo-nos com a culpa pelo "pecado original da antropologia" - suas 

intrínsecas relações com o colonialismo e suas contemporâneas relações com o 

imperialismo -, talvez seja mais proveitoso explorarmos seu potencial criativo. “Sem 

desconhecer as condições de exploração no passado (e no presente), é chegada a hora de 

ver o lado positivo [da disciplina], explorando a surpresa constante, o inesperado, a 

diversidade, a curiosidade e, por que não, a humildade, que precisamos preservar, porque 

surpresas nos espreitam a cada momento” (PEIRANO, 2014). Frequentemente encontrando 

algo diferente do que se pretendia achar, a etnografia mais parece uma forma 

institucionalizada de flanar, “perambular com inteligência”, nas palavras de João do Rio 
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(1995: 5). Logo, a antropologia pode ser encarada como uma forma sofisticada de 

serendipidade: a arte de encontrar o que não se estava procurando.  

Essa arte só pode efetivar-se através de outra habilidade desenvolvida pela disciplina: 

a arte de ouvir, que embora se mostre fundamental para o diagnóstico (e, quem sabe, a cura) 

de doenças sociais, ainda é muito pouco exercitada. A escuta aberta é o estado da arte 

antropológica. É através dessa abertura que a disciplina recebe as influências externas 

dentro e fora dos muros da Academia. Essa “antropofagia” peculiar modela continuamente 

as ideias e práticas da disciplina. Na difusão das mesmas, efetua-se o propósito de “abrir 

(um pouquinho) a consciência de um grupo de pessoas para (algo d)a forma de vida de 

outro e, desse modo, para (algo d)a vida delas mesmas.” (GEERTZ, 2002,p. 186).  

Ainda mais agora que “somos todos nativos”, “Aquilo que antes parecia ser uma 

questão de descobrir se selvagens eram capazes de distinguir fatos de fantasias, hoje 

parece ser uma questão de descobrir como é que os outros, além-mar ou do outro lado do 

corredor, organizam seu universo de significados.” (id., 1997: 226). Através do acesso a 

estudos desse gênero, percebemos a importância de um conhecimento interessado pela 

diversidade e da compreensão da alteridade para a construção dos sentidos de si. Porque a 

antropologia é uma forma institucionalizada de encontrar no "outro" pistas para o que 

buscamos saber sobre nós mesmos. 

Enfim, concluo, por todas essas razões, que “a antropologia é nada à vida, mas pode 

ser o sonho” (MORAES, 2015). 
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