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O Oficio de Etnolog-o, ou como Ter
"Anthropological Blues" *

R.OBEBTO DA MATA

This glory, the sweetest, the trueA
or rather the only true glory, awaits
you, encompasses you already; you
will know all its brilliance on that
day of triumph and joy on which,
returning to your country, welcomed
amid our delight, you wilt arrive in
our walls, loaded with the most pre-
cious apoils, and hearers of happy
tidings of our brothers scattered in
the uttermost confines of the Universe.

Degerando**

Introdugao

Em Etnologia, como nos "ritos de passagem", existem tres
fases (ou pianos) fundamentals quando se trata de discorrer sobre

* Trabalho apresentado na Universidade de Brasilia, junto ao Departa-
mento de Ciencias Socials, no Simposio sobre Trabalho-de-Oampo, ali
realizado. Espresso meus agradecimentos aos Profs. Roberto Cardoso de
OUveira e Kenneth Taylor, que na epoca eram, respectivamente, Chefe
do Departamento de Ciencias Sociais e Coordenador do Curso de Mes-
trado de Antropologia Social, pelo convite. Posteriormente, o texto foi
publicado no Museu Nacional como Comunicagao n.° 1, Setembro, 1974,
em edicao mimeografada. Desejo agradecer a Gilberto Velho, Luiz de
Castro Faria e Anthony Seeger pelas sugestoes e encorajamento, quando
da preparacao das duas versoes deste trabalho.
** Joseph-Marie Degerando, The Observation of Savage Peoples (1800),
traduzido do Frances por F.C.T. Moore, Berkeley e Los Angeles: Uni-
versity of California Press, 1969.
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as etapas de uma pesquisa, vista pelo prisma do seu cotidiano. A
primeira, e aquela caracterizada pelo uso e ate abuso da cabega,
quando ainda nao temos nenhum contato com os seres humanos
que, vivendo em grupos, constituem-se nos nossos objetos de tra-
balho. E a fase ou piano que denomino de teorico-intelectual, mar-
cada pelo divorcio entre o futuro pesquisador e a tribo, a classe
social, o mito, o grupo, a categoria cognitiva, o ritual, o bairro, o
sistema de relacoes sociais e de parentesco, o modo de produgao, o
sistema politico e todos os outros dominios, em sua lista infinda-
vel, que certamente fazem parte daquilo que se busca ver, enca-
rar, enxergar, perceber, estudar, classificar, interpreter, explicar.
etc. . . Mas esse divorcio — e e bom que se diga isso claramente
— nao diz respeito somente a ignorancia do estudante. Ao contra-
rio, ele fala precisamente de um excesso de conhecimento, mas de
mn conhecer que e teorico, universal e mediatizado nao pelo con-
creto e sobretudo pelo especifico, mas pelo abstrato e pelo nao
vivenciado. Pelos livros, ensaios e artigos: pelos outros.

Na fase teorico-intelectual, as aldeias sao diagramas, os ma?
trimonios se resolvem em desenhos geometricos perfeitamente si-
metricos e equilibrados, a patronagem e a clientele politica apa-
recem em regras ordenadas, a propria espoliagao passa a seguir
leis e os indios sao de papel. Nunca ou muito raramente se
pensa em coisas especificas, que dizem respeito a minha experien-
cia, quando o conhecimento e penneabilizado por cheiros, cores,
dores e amores. Perdas, ansiedades e medos, todos esses intrusos
que os livros, sobretudo os famigerados "manuals" das Ciencias'
Sociais teimam por ignorar.

Uma segunda fase, que vem depois dessa que acabo de apre-
sentar, pode ser denominada de^psrSodo pratico. Ela diz respeito,
essencialmente,_a nossa antevespera de pesquisa. De fato, trata-se
daquela semana que todos cuja pesquisa implicou uma mudanga
drastica experimenter am, quando a nossa preocupagao = muda subi>
tamente—das_ teorias mais univejsais jaara os" p~roblemas mais
banalmente concretos. A pergunta, entao, nao e mais se o grupo X
tern ou nao linhagens segmentadas, a moda dos Nuer, Tallensi ou
Tiv, ou se a tribo Y tern corridas de tora e metades cerimpmais,
como os Kraho ou Apinaye, mas_de_pjanejar a quantidade~de~arroz
e. remedies^ que,~deve"reii=ley.aEi=^iara-;O^^SnpPcpmigo.

Observe que a os^cilagao^do pendulo da existencia para tais
questoes — onde vou dormir, comer," ~viver — nao e nada agra-
davel. Especialmente quando o nosso treinamento tende a ser ex-
cessivamente verbal e teorico, ou quando somos socializados numa
cultura que nos ensina sistema* icamente o conformismo, esse filho

da autoridade com a generalidade, a lei e a regra. No piano pra-
tico, portanto, ja nao se trata de citar a experiencia de algum he-
roi-civilizador da disciplina, mas de colocar o problema fundamen-
tal na Antropologia, qual seja: o da especificidade e relatividade de
sua propria experiencia.

A fase final, a terceira, e a que cnamo de pessoal ou existen
ciaL Aqui, nao temos mais divisoes nitidas entre as etapas da
nossa form.ac.ao cientifica ou academica, mas por uma especie de
prolongamento de tudo isso, uma certa visao de conjunto que cer-
tamente deve coroar todo o nosso esforgo e trabalho. Deste modo,
enquanto o piano teorico-intelectual e medido pela competencia
academica e o piano pratico pela perturbagao de uma realidade que
vai se tornando cada vez mais imediata, o piano existencial da
pesquisa em Etnologia fala mais das licoes que devo extrair do
meu proprio caso. fi por causa disso que eu a considero como es-
sencialmente globalizadora e integradora: ela deve sintetizar a bio-
grafia com a teoria, e a pratica do mundo com a do oficio.

Nesta etapa ou, antes, nesta dimensao da pesquisa, eu nao me
encontro mais dialogando com indios de papel, ou com diagramas
simetricos, mas com pessoas. Encontro-me numa aldeia eoncreta:
calorenta e distante de tudo que conheci. Achp-me fazendo face a
lamparinas e doenca. Vejo-me diante de gente de carne e osso.
Gente boa e antipatica, gente sabida e estupida, gente feia e bonita.
Estou, assim, submerse num mundo que se situava, e depois da pes-
quisa volta a se situar, entre a realidade e o livro.

• fi vivenciando esta fase que me dou conta (e nao sem susto)
que estou entre dois fogos: a minha cultura e uma outra, o meu
mundo e um outro. JJe fato, tendo me preparado e me colocado
como tradutor de um outro sistema para a minha propria lingua-
gem, eis que tenho que iniciar minha tarefa. E entao verifico, inti-
mamente satisfeito, que o meu oficio -—...ypltado para o estudb dos
homens — e analogo a propria caminhada das'soci^^^des humanas:
senapre na tenue linha divisoria que separa os animals na determi-
nagao da natureza e os deuses que, dizem os crentes, forjam o seu
proprio destine.

Neste trabalho, procure desenvolver esta ultima dimensao da
pesquisa em Etnologia. Fase que, para mim e talvez para outros,
foi tao importante.

I

Durante anos, a Antropologia Social esteve preocupada em
estabelecer com precisao cada vez maior suas rotinas de pesquisa
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ou- como e tambem chamado o exercicio do oficio na sua pratica
mais imediata, do trabalho de campo. Nos cursos de Antropologia
os professores mencionaram sempre a necessidade absoluta da co-
leta de tun bom material, isto e, dados etnograficos que permitis*
sem um dlalogo mais intenso e mais proficuo com as teorias co-
nbecidas, pois dai, certamente, nasceriam novas teorias — segundo
a velha e, porque nao dizer, batida dialetica do Prof. Robert
Merton.

Desse esforco nasceram alguns livros — na America e fora
dela — ensinando a realizar melbor tais rotinas. Os dois mais fa-
mosos sao o notorio Notes and Queries in Anthropology, produzido
pelos ingleses e, diga-se de passagem, britanicamente produzido
com zelo missionario, colonial e vitoriano, e o nao rnenos famoso
Guia de Investigagao de Dados Culturais, livro inspirado pelo Hu-
man Relations Area Files, sob a egide dos estudos "cross-culturais"
do Prof. George Peter Murdock.

Sao suas pecas impressionantes, como sao impressionantes as
monografias dos etnologos, livros que atualizam de modo correto
e impecavel essas rotinas de "como comecei fazendo um mapa da
aldeia, colhendo duramente as genealogias dos natives, assistindo
aos ritos funerarios, procurando delimitar o tamanbo de cada
roga" e "terminei descobrindo um sistema de parentesco do tipo
Crow-Omaha, etc . . . w. Na realidade, livros que ensinarn__a^-f azer

f4hos-na^os?a"diicipliDa, e^ode-se mesmo dizer
sem medo de incorrer em exagero — que eles nasceram com a sua
fundacao, ja que foi Henry Morgan, ele prcprio, o primeiro a des-
cobrir a utilidade de tais rotinas, quando preparou uma serie de
questionarios de campo que foram enviados aos distantes missiona-
ries e agentes diplomaticos norte-americanos para escrever o seu
superclassico Systems of Consanguinity and Affinity of the Human
Family (1871)1. Tal traHigSo e obviamente necessaria e nao <$_
naeu__prop6sl,i»^-a<jui tentar denegri-la. Nao sou D. Quixote e reco-
hheco muito bem os frutos que dela nasceram e poderao ainda
nascer. E. mesmo se estivesse contra ela, o maximo que o bom
senso ms permitiria acrescentar e que essas rotinas sao como um
mal necessario.

Desejo, porem, neste trabalho, trazer a luz todo um "outro
lado" desta mesma tradicao oficial e explicitamente reconhecida
pelos antropologos, qual seja: os aspectos que aparecem nas ane-
dotas e nas reunioes de antropologia, nos coqueteis e nos momen-

1 Rcpublicado em 1970, Anthropological Publications: Oosterhout N.B.
— Holanda. Veja-se, em relacao ao que foi mencionado acima, pp. viii e
ix do Prefacio e o Apendice a Parte III, pp. 515 e ss.
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tos menos fomiais. Nas estorias que elaboram de modo tragicomico
um mal-entendido entre o pesquisador e o seu melhor informante,
de como foi duro chegar ate a aldeia, das diarreias, das dificulda-
des de conseguir comida e — muito mais importante — de como
foi dificil comer naquela aldeia do Brasil Central.

Esses sao os chamados- aspJ^tbsIl_'lronianticQS=5 da disciplina,
quando o pesquisador se ve^obrigado a atuar como medico, cozi-
nheiro, contador de historias, mediador entre indios e funciona-
rios da FUNAI, viajante solitario e ate palhaco, Ijnsandg^rQaa,
destes varios e insuspeitados paoeis para poder bem realizar^ as
rotinas que infalivebnente aprendeu jQa__escola_graduada.pS curioso
e significativeT^que tais aspectos sejam cunhados de "anedoticos"
e, como ja disse, de "romanticos", desde que se esta consciente
— e nao e precise ser filosofo para tanto — que a Antropologia
Social e uma disciplina da comutacao e da mediagao. E com isso
quero sunplesmente dizer que talvez mais do que qualquer outra
materia devotada ao estudo do Homem, a Antropologia e aquela
onde necessariamente se estabelece uma ponte entre dois universes
(ou subuniversos) de significacao, e tal ponte ou mediagao e reali-
zada com um minimo de aparato institucional ou de instrumen-
tos de mediagao. Vale dizer, de modo artesanal e paciente, depen-
dendo essencialruente de humores, temperamentos, fobias e todos
os outros ingredientes das pessoas e do contato humano.

Se e possivel e permitido uma interpretacao, nao ha duvida
de que todo o anedotario referente as pesquisas de campo e um
modo muito pouco imaginative de depositar num lado obscuro do
oficio os seus pontos talvez mais importantes e mais significativos,
E uma maneira e — quern sabe? — um modo muito envergonhado
de nao assumir o lado humano e fenomenologico da disciplina, com
um temor infantil de revelar o quanto vai de subjetivo nas pesqui-
sas de campo, temor esse que e taiito maior quanto mais voltado
esta o etnologo para uma idealizagao do rigor nas disciplinas so-
ciais. Numa palavra, e um modo de nao assumir o oficio de etno-
logo integralmente, e o medo de sentir o que a-D^a- Jean-Garter"
Lave jienonii.n«iJ1rT,^p-rEs-a-ifeIIcidade, numa carta do campo, o

-aritfiropologicat blues.

II

For anthropological blues se quer cobrir e descobrir, de um
modo mais sistematico, os aspectos interpretativos do oficio de etno-
iogo. Trata-se de incorporar no campo mesmo das rotinas oficiais,
ja legitimadas como parte do treinamento do antropologo, aqueles
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aspectos, extraordindrios, sempre prontos a emergir em todo o rela-
cionamento humano. De fato, so se tem Antropologia Social quan-
do se tem de algum modo o exotico, e o exotica depende invariavel-
mente da distancia social, e a distancia social tem como componen-
te a marginalidade (relativa ou absoluta), e a marginalidade se ali-
menta de um sentimento de segregagao e a segregagao implica
estar so e tudo desemboca — para comutar rapidamente essa longa
cadeia — na liminaridade e no estranhamento.

De tal modo que vestir a capa de etnologo e aprender a reali-
zar uma dupla tarefa que pode ser grosseiramente contida nas se-
guintes formulas: (a) transformar o exotico no familiar e/ou (b)
transformar o familiar em exotico. E, em ambos os casos, e neces-
saria a presenga dos dois termos (que representam dois universes
de significagao) e, mais basicamente, uma vivencia dos dois domi:
nios por um niesmo sujelto disposto a situa-los e apanha-los. Numa
certa perspectiva, essas duas transformasoes parecem seguir de per-
to os momentos criticos da histdria da propria disciplina./ Assim e
que a primeira transformacao —-^ob exotico em familiar/— 'eoires-
p6nde~ao movTmento jjriglnal da Antrogo^giaauando os etnologos
cbnjugaramjo^seu-esforgo na busca deliberada dos enigmas sociais
situados em universes de significagao^ sabidamente incompreendi-
dos pelos meios sociais do seu tempo./ffi foi assim que se~re3uziu e
transformou — para citar apenas urn caso classico — o kula ring
dos melanesios num sistema compreensrvel de trocas, alimentadas
por praticas rituals, politicas, juridicas, economicas e religiosas,
descoberta que veio, entre outras, permitir a criagao, por Marcel
Mauss, da nogao basilar de fato social total, desenvolvida logo apds
as pesquisas de B. Malinowski."2

/A segmida^transformacao~parece-._.coriesponderao momento
jjrese'nte', quandoji^discipliria_S!e_.volta-.para-a-nossa_,pr6pria_soci&cJa-
der~num"nioviinento semelhante,.a^um_auM^xQrcisino, pois jja nao
se trata_inais_de_depositar1_rio_^ej^agejtn_africano ou melanesico o
j^tmdb <ltv praticas,primitivas que se deseja objetificar e inventariar,
mas de descobri-las ^m hqs,^na^jjwffiKiti< ;nctitni«j^Rs_ ^^ nossa prati-
ca-pblitica" eTfeligiosaj^Q-problema- e, entao,-o-de-ti¥a£T£i-capa dc
membro de uma classe e de ura grupo social especifico para poder
— como etnologo — estranhar alguma regra social familiar e as-
sim descobrir (ou recolocar, como fazem as criancas quando per-

2 Permito-me lembrar ao leitor que Malinowski publicou o seu Argon-
auts of the Western Pacific em 1922 e que a primeira edifao francesa do
Essai sur le Don e de 1925.
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guntam os "porques") o exotico no que esta petrificado dentro de
nos pela reificagao e pelos mecauismos de legitimac,ao.3

Essas duas transformagoes fundamentals do oficio de etuologo
parecemffliardar _eotre-sljinia_estreita relagao de bomoj.ogia_J Como
o desenrolar de uma sonata, onde~um tema^e'*gpresentadoJclara-
inente no seu_injcio,_de£envolyido rebuscadamente no seu curso^e.
-finalmente, retomado no seu epilogo. "WB" Ea"so ^da"s~ tfamformagoes
antropologicas, os movimentos sempre conduzem a um encontro.
Deste modo, a primeira transformagao leva ao encontro daquilo que
a cultura do pesquisador reveste inicialmente no envelope do bi-
zarro, de tal maneira que a viagem'do etnologo e como a viagem do
heroi classico, partida em tres momentos distintos e interdependen-
tes: a safda de sua sociedade, o encontro com o outro nos confins
do seu mundo social e, finalmente, o "retorno triunfal" (como
coloca Degerando) ao seu proprio grupo com os seus trofeus. De
fato, o etnologo e, na maioria dos casos, o ultimo agente da socie-
dade colonial ja que apos a rapina dos bens, da forga de trabalho e
da terra segue o pesquisador para completar o inventario caniba-
Hstieo: ele, portanto, busca as regras, os valores, as ideias — numa
palavra, os imponderaveis da vida social que foi colonizada.

Na seguuda Jransformagao, a viagem e como a do xama: um
movimento drastico onde, paradoxalmente, nao se sai do lugar. E,
de fato, as viagens xamanisticas sao viagens verticals (para dentro
ou para cima) muito mais do que horizontals, como aeontece na
viagem classica dos herois homericos.1 E nao e por outra razao
que todos aqueles que realizam tais viagens para dentro e para cima
sao xamas, curadores, profetas, santos e loucos; ou seja, os_que_de__
algum rnog^se^dispuseram a chegar no fundo do pogo^de _sua_pro-
pria^caltura. Como conseqiienciapifsegun'd'a1 transformagao conduz
igualmentei a um encontro com o outro e ao estranhamento.

As duas transformacoes estao, pois, intimamente relacionadas
e aE=bas sujeitas a uma serie de residues, nuuca sendo realmente
perfeitas. De fato, o exotico nunca node

Mas, deixamlo paradoxospara os mais bem preparados,
essas transformagoes indicam, num caso, um ponto de chegada (de
fato, quando o etnologo consegue se familiarizar com uma cultura
diferente da sua, ele adquire competencia nesta cultura) e, no ou-

Estou usando as nof6es de reificaeao e de legitimacao como Berger
Voz«i I???? n° SeU A Constr"Gao Social da Realidade (Petropolis:

m
 01- £eter Riviere de Oxford quern me sugeriu esta ideia da viagem
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Iro, o ponto de partida, ja que o unico modo de estudar um ritua)
brasileiro e o de tomar_tal-rito como exotico. Isso significa que a'
apreensao no primeiro processo e realizada primordialmente por
uma via intelectual (a transformagao do exotico em familiar e rea-
lizada fundamentalmente por meio de apreensoes cognitivas), ao
passo que, no segundo caso, e necessario um desligameuto emp.cio-
nal, ja que a familiaridade do costume nao foi obtida via intelecto
mas via cOTr£ao~~soTualizMora-e;-"al5SU^ veio do estomago_para £
c^faeca7~EnT~a^u^s-os^casosr-porern7~a~media5ao e realizada por um
corpo de principios guias (as ehamadas teorias antropologicas) e
conduzida num labirinto de conflitos dramaticos que servem como
pano de fundo para as anedotas antropologicas e para acentuar o
toque romantico da nossa disciplina. Deste modo, se o meu insight
esta correto, e no processo de transformagao mesmo que devemos
cuidar de buscar a definigao cada vez mais precisa dos anthropolo-
gical blues.

Seria, entao, possivel iniciar a demarcagao da area basica do
anthropological blues ccano_a^uejfl^o^ele^ento-q^sej^siaua'na
pratica etnologica, mas que nao estava sendo espera3oKComo um
blues, cuja nielo^a^g^nTia^forc^^la-Tep^tigao-"d"as"^uas frases de
modo a cada vez mais se tornar perceptivel. Da mesma maneira que
a tristeza e a saudade (tambem blues) se insinuam no processo do
trabalho de campo, causando surpresa ao etnologo. fi quando ele
se pergunta, como fez Claude Levi-Strauss, "que viemos fazer aqui?
Com que esperanga? Com que fim?" e, a partir desse momento,
pode ouvir claramente as intromiss5es de um rotineiro estudo de
Chopin, ficar por ele obsecado e se abrir a terrivel "descoberta
jje jjue â  viagem^apenas despertaKa_sua_n£opria subjetividade^ "Por
um singular paradoxo, dizXevi-Strauss, em Iugar-de-meabrrr a um
novo universo, minha vida aventurosa antes me restitula_o antigoT
enquanto aquelejjue eu pretendera_se_ dissolyia entre_os^meus^edos.
Quantomais os ho^ens-e'as paisagens a cuja conquista eu partira
perdiam, ao possui-los, a significacao que eu deles esperava, mais
essas imagens decepcionantes ainda que presentes eram substitui-
das por outras, postas em reserva por meu passado e as quais eu nao
dera nenhum valor quando ainda pertenciam a realidade que me
rodeava." (Tristes Tropicos, Sao Paulo: Anhembi, 1956, 402 ss.).

Seria possjvel_^zer que^o^elemento que se insinua no trabalho
de campoc^ o ̂ ^timento^ea emocao. Estes seriam, para parafrasear

* \)^^^^-^- • , . I ' "* ' Jr J.

Levi-Strauss, osTfo~Sp^eSTiao"T;onvictados da situagao etnografica. E
tudo indica que tal intrusao da subjetividade e da carga afetiva que
vem com ela, dentro da rotina intelectualizada da pesquisa antropo-
logica, e um dado sistematico da situagao. Sua manifestagao assu-
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me varias forinas, indo da aaedota infame contada pelo falecido
Evans-Pritchard, quando disse que estudando os Nuer pode-se fa-
cilmente adquirir sintomas de "Nuerosis"0, ate as reagoes mais vis-
cerais, como aquelas de Levi-Strauss, Chagnon e Maybury-Lewisfi

quando se referem a solidao, a falta de privacidade e a sujeira dos
fndios.

Tais relates parecem sugerir, dentre os muitos temas que ela-
boram, a fantastica surpresa do antropologo diante de um verda-
deiro assalto pelas emogoes. Assim e que Chagnon descreve sua
perplexidade diante da sujeira dos Yanomano e, por isso mesmo,
do terrivel sentimento de penetragao num mundo caotico e sem
sentido de que foi acometido nos seus primeiros tempos de traba-
lho de campo. E Maybury-Lewis guarda para o ultimo paragrafo
do seu livro a surpresa de se saber de algum modo envolvido e ca-
paz de envolver seu informante. Assim, e no ultimo instante do
seu relato que ficamos sabendo que Apowen — ao se despedir do
antropologo — tinha lagrimas nos olhos. £ como se na escola gra-
duada tivessem nos ensinado tudo: espere um sistema matrimonial
prescritivo, um sistema politico segmentado, um sistema dualists,
etc., e jamais nos tivessem prevenido que a situagao etnografica nao
e realizada num vazio e que tanto la, quanto aqui, se pode ouvir os
anthropological blues!

Mas junto a esses momentos cruciais (a chegada e o ultimo
dia), ha — dentre as imimeras situagoes destacaveis — um outro
instante que ao menos para tnim se configurou como critico: o mo-
mento da descoberta etnografica. Quando o etnologo consegue des-
cobrir o funcionamento de uma instituigao, compreende finalmente
a operagao de uma regra antes obscura. No caso da minha pesquisa,
no dia em que descobri como operava a regra da amizade formali-
zada entre os Apinaye, escrevi no meu diario em 18 de setembro
de 1970:

"Entao ali estava o segredo de uma relagao social mui-
to importante (a relagao entre amigos formais), dada
por acaso, enqnanto descobria outras coisas. Ele mos-
trava de modo iniludivel a fragilidade do meu traba-
lho e da minha capacidade de exercer o meu oficio cor-

5 Cf. Evans-Pritchard, The Nuer, Oxford: at the Clarendon Press,.
1940: 13.
* Para Levi-Strauss, veja o ja citado Tristes Tropicos; para Chagnon e
Maybury-Lewis confira, respectivamente, Yanomano: The Fierce People,
Nova York: Holt, Rinehart e Winston, 1968, e The Savage and The Inno-
cent, Boston: Beacon Press, 1965.
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retamente. Por outro lado, ela revelava a contingencia
do oficio de etnologo, pois os dados, por assim dizer,
caem do ceu como piagos de chuva. Cabe ao etnologo
nao so apara-los, como conduzi-los^em ejtxurrada gara^
Q^oceano _jjas__ Jeorias—eerrentes^—I>e modo muito nitido
verifiquei que uma cultura e um informante sao como
cartolas de magico: tira-se alguma coisa (uma regra)
que faz sentido num dia; no outro, so conseguimos ii-
tas coloridas de baiso valor. , .
Do mesmo modo que estava preocupado, pois liavia
mandado dois artigos errados para publicagao e tinha
que corrigi-los imediataruente, fiquei tambem euforieo.
Mas minim euforia teria que ser guardada para o meu
diario, pois nao havia ninguem. na aldeia que comigo
pudesse compartilhar de minha descoberta, Foi assim
que escrevi uma carta para um amigo e visitei o encar-
regado do Posto no auge da euforia. Mas ele nao es-
tava absolutamente interessado no meu trabalho. E,
mesmo se estivesse, nao o entenderia. Num dia, a noite,
quando ele perguntou por que, afinal, estava eu ali estu-
dando indios, eu mesmo duvidei da minha resposta,
pois procurava dar sentido pratico a uma atividade
que, ao menos para mim, tem muito de artesanato, de
coufusao e e, assim, totalmente desllgada de uma rea-
lidade instrumental.
E foi assim que live que guardar segredo da minha
descoberta. E, a noite, depois do jantar na casa do en-
carregado, quando retornei a minha casa, la so pude di-
zer do meu feito a dois meninos Apinaye que vieram
para comer comigo algumas bolachas. Foi com eles e
com uma lua amarela que subiu muito tarde naquela
noite que eu compartilhei a minha solidao e o segredo da
minha minuscula vitoria."

Esta passagem me parece instrutiva porque ela revela que, no
momento mesmo que o intelecto avanga — na ocasiao da descober-
ta — as emog5es estao igualmente presentes, ja que e preciso com-
partilhar o gosto da vitoria e legitimar com os outros uma desco-
berta. Mas o etnologo, nesse momento esta so e, deste modo, tera
que guardar para si proprio o que foi capaz de desveudar,

E aqui se coloca novamente. o paradoxo da situacao etnogra-
fica: ^pgj^^e^^TJgge^^eeis^J^aciajiaiirse e, no^momento mesmo
da descoberta, o etnologo eremetido para _g_seu mundo e, deste
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^ ^ ) oposto ocorre c o m muita freqiiencia:
envolvido porumcHefe politico que deseja seus favores e sua opi-
niao numa disputa, o etnologo tem que calar e isolar-se. Emocionado
pelo pedido de apoio e temeroso por sua participagao num conflito,
ele se ve obrigado a chamar a razao para neutralizar os seus senti-
mentos e, assim, continuar de fora. Da minha experiencia, guardo
com muito cuidado a lembranca de uma destas situacSes e de outra.
muito mais emocionante, quando um indiozinho que era um misto
de secretario, guia e filho adotivo, ofereceu-me um colar. Trans-
crevo novamente um longo trecho do meu diario de 1970:

"Pengi entrou na minha casa com uma cabacmha presa
a uma linha de tucum. Estava na minha mesa remoen-
do dados e coisas. Olhei para ele com o desdem dos can-
sados e explorados, pois que diariamente e a todo o mo-
mento minha casa se euche de indios com colares para
trocas pelas minhas missangas. Cada uma dessas trocas
e um pesadelo para mim. Socializado numa cultura
onde a troca sempre implica uma tentative de tu:ar
o melhor partido do parceiro, eu sempre tenho uma re-
beldia contra o abuso das trocas propostas pelos Api-
naye: um colar velho e mal feito por um punhado sem-
pre crescente de missaugas. Mas o meu oficio tern des-
ses logros, pois missangas nada valem para mim e, no
entanto, aqui estou zelando pelas minhas pequeims
bolas coloridas como se fosse um guarda de um Imiieo.
Tenho chime delas, estou apegado ao seu valor — qise
eu mesmo estabeleci. . . Os indios chegam, oferecem os
colares, sabem que eles sao mal feitos, mas sabem que
eu vou trocar. E assim fazemos as trocas. Sao c'eze-
nas de colares por milhares de missangas^. Ate -|ue etas
acabem e a noticia corra por toda a aldeia. E, entao, fi-
carei livre desse incomodo papel de comerciante. Te-
rei os colares e o trabalho cristauzado de quase todas
as mulheres Apinaye. E eles terao jnissaagas para ou-
tros colares.
Pois bem, a chegada de Pengy era sinal de mais uma
troca. Mas ele estendeu a mao rapidamente: — Esse e
para o teu ikra (filho), para ele brincar. .,
E, ato continue, saiu de casa sem olhar para tras. O
objeto estava nas minhas maos e a saida rapida do in-
diozinho nao me dava tempo para propor uma recom-
pensa. So pude pensar no gesto como uma gentileza.
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mas ainda duvidei de tanta bondade. Pois ela nao exis-
te nesta sociedade onde os homens sao de mesmo va-
lor."7

Que o leitor nao deixe de observar o meu ultimo paragrafo.
Duvidei de tanta bondade porque live que racionalizar imediata-
mente aquela dadiva, caso contrario nao estaria mais solitario. Mas
sera que o etnologo esta reabnente sozinbo?

Os manuals de pesquisa social quase sempre colocam o pro-
blema de modo a fazer crer que e precisamente esse o caso. Deste
modo, e o pesquisador aquele que deve se orientar para o grupo
estudado e tentar identificar-se com ele. Nao se coloca a contrapar-
tida deste mesmo processor a identificagao dos natives com o siste-
ma que o pesquisador carrega com ele, um sistema formado entre
o etnologo e aqueles natives que consegue aliciar — pela simpatia,
amizade, dinheiro, presentes e Deiis sabe mais como! — para que
Ibe digam segredos, rompam com lealdades, fornegam-lhe lampejos
novos sobre a cultura e a sociedade em estudo.

Afinal, tudo e fundado na alterilidade em Antropologia: pois
so existe antropologo quando ha um native transformado em in-
formante. E so ha dados quando ha um processo de empatia cor-
rendo de lado a lado. E isso que permite ao informante contar mais
um mito, elaborar com novos dados uma relagao social e discutir
os motives de um lider politico de sua aldeia. Sao justamente esses
nativos (transformados em mformantes e em etnologos) que sal-
vam o pesquisador do marasmo do dia-a-dia da aldeia: do nascer e
por-do-sol, do gado, da mandioca, do milbo e das fossas sanita-
rias.

Tudo isso parece indicar que o etnologo nunca esta so, Real-
mente, no meio de um sistema de regras ainda exotico e que e seu
objetivo tornar familiar, ele esta relacionado — e mais do que
nunca ligado — a sua propria cultura. E quando o familiar come-
ca a se desenhar na sua consciencia, quando o trabalho terroina, o
antropologo retorna com aqueles pedagos de imagens e de pessoas
que conbeceu melhor do que ninguem. Mas situadas fora do al-
cance imediato do seu proprio mundo, elas apenas instigam e tra-
zem a luz uma ligagao nostalgica, aquela dos anthropological blues.

1 Para um estudo da organizagao social desta sociedade, veja-se Rober-
to Da Matta, Um Mundo Dividido: A Estrutura Social dos Apinayg,
Petr6oolis: Vozes, 1976.

Ill
Mas o que se pode deduzir dc todas essas observagoes e de to-
das essas impressoes que formam o processo que denominei an-
thropological blues?

Uma dedugao possivel, entre muitas outras, e a de que, em
Antropologia, e preciso recuperar esse lado extraordinario das rela-
goes pesquisador/nativo. Se este 6 o lado menos rotineiro e o
mais dificil de ser apanhado da situagao antropologica, e certamen-
te porque ele se constitui no aspecto mais humano da uossa rotina.
£ o que realmente permite escrever a boa etuografia. Porque sem
ele, como coloca Geertz, manipulando habilmente um exemplo do
filosofo ingles Ryle, nao se distingue um piscar de olfaos de uma pis-
cadela marota. E e isso, precisamente, que distingue a "descricao
densa" — tipicamente antropologica — da descrigao iiiversa, to-
tografica ou mecaniea, do viajante ou do missionario.8 Mas para
distinguir o piscar mecanico e fisiologico' de uma piscadela sutil e
comunicativa, e preciso sentir a marginalidade, a 'solidao e a sau-
dade. E preciso cruzar os caminhos da empati& e da humildadev

Essa deseoberta da Antropologia Social como ma'teria inte'rpre-
tativa segue, por outro lado, uma tendencia da disciplina. Tenden-
cia que modernamente parece marcar sua^passagem de uinai-cien-
cia ^atural_da-socie.d^e^_c^mo_q4ie*iam-os-eau3ir-icistas ingleses—.e-
americanos, vpara uma ciencia

fato neste pla-
_ um mecanismo

dos mais importantes para deslocar nossa propria subjetivid'a:de. E
o problema, como assuin^^Eouir^Dumont, ^ntre outros", ̂ a^pare-
ce propriamente ser o de estudar as castas da India para conheee-
las integralmente, tarefa impossivel e que exigiria inuito mais do
que o intelecto, mas — isso sim — permitir dialogar com' as'for-
mas hierarquicas que convivena conosco. E a admissao — roman'
tismo e anthropological blues aparte — de qug_o home^paao^se'en-

^e_precisa do outro coma..seu^e@a&^o e seu~ „ - _ ^^-, .

\ ' - &, •$ ^-<> • : -

n , ,n-,, Geertz, The Interpretation of Cultures, Nova York; Basie
Books, 1973. [A ser pubhcado brevemente por Zahar Editores.] -




