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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma reflexão a respeito da natureza da Antropologia quando vista a 

partir da natureza da viagem. Para tanto, foi usado um esquema geral proposto por Hakim Bey 

em “Superando o turismo” que oferece três principais motivos pelos quais se viajava no 

passado, a saber: viagem de guerra, viagem de comércio e viagem de peregrinação. 

Comparam-se estes três tipos de viagem, com diferentes perspectivas supostas na história 

desta disciplina, aqui chamadas de: antropologia de guerra, antropologia de comércio e 

antropologia de peregrinação. Também foi usada neste trabalho a definição de “peregrinação” 

oferecida por Bey (1990). Além das referências as “antropologias periféricas”, o texto é 

permeado por reflexões de Clifford Geertz em "Obras e Vidas: o antropólogo como autor" e 

de James Clifford em "Itinerarios Transculturales". Por fim e como preparação e apoio para a 

conclusão, qual seja, uma consideração sobre a práxis da Antropologia de Peregrinação, 

reserva-se uma reflexão a respeito de “Argonautas do pacífico ocidental” e outra a respeito de 

“Tristes Trópicos”. 

 

Palavras-chave: Antropologia, Superando o turismo, peregrinação, viagem. 
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ABSTRACT 

 

This work presents some thoughts about the nature of Anthropology when it is analyzed 

through the nature of the travel. Therefore, the general scheme proposed by Hakim Bey in 

“Overcoming tourism” is used, since it presents the three main reasons that motivated the 

traveling in the past: war, trade and pilgrimage. A comparison between these kinds of travel is 

carried out based on different anthropological perspectives, here named as “anthropology of 

war”, “anthropology of trade” and “anthropology of pilgrimage". The definition of 

“pilgrimage” used in this work is the one offered by Bey (1990) and the main references to 

the analysis presented are the “peripheral anthropologies” and the reflections of Clifford 

Geertz in “Works and Lives: The Anthropologist as Author” and James Clifford in 

“Itinerarios Transculturales”. Some reflections about the “Argonauts of the Western Pacific” 

and “Tristes Tropiques” are presented at the end of the work, as an introduction to the 

conclusion, an analysis of the praxis of the “anthropology of pilgrimage”. 

  
Keywords: Anthropology, Overcoming Tourism, Pilgrimage, Travel.  
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1  INTRODUÇÃO 

 

-Somos os primeiros turistas desde a guerra. 

-Somos viajantes, não turistas. 

-Qual a diferença? 

-O turista pensa em voltar para casa assim que chega, 

o viajante pode nem voltar. 

 

O Céu Que Nos Protege - Bernardo Bertolucci. 

 

Pensar a Antropologia no contexto aqui proposto é um exercício de contradições 

sobrepostas. Entre a figura clássica do desajeitado antropólogo, com suas bagagens de mão e 

a pesadíssima bagagem de seu berço imperial, ao tropeçar chegando em alguma comunidade 

humana longínqua, e a figura do corajoso cientista descobridor “do outro” nas ciências 

humanas, não poucos conflitos interiores, indagações em expansão no silêncio, desconfortos 

paralisadores e divagações entrópicas, dividirão os pensadores da Antropologia. Há aqueles 

que a criticam enquanto um exótico capricho acidental e residual da civilização ocidental, e há 

aqueles outros que apesar de não ignorarem esta percepção da análise, intuem haver na 

disciplina algo de verdadeiramente rico a ser oferecido na construção da experiência 

intelectual humana. 

Os dois lados desta arena estão delimitados. Talvez não tanto para aqueles mais 

críticos, que por fervores ideológicos, logo passam a criticar a disciplina por seus flertes com 

poderes imperiais localizáveis no tempo e no espaço, optando por carregá-la enquanto uma 

curiosidade intelectual fantasmagórica que um dia os assombrou e que teima em reaparecer de 

tempos em tempos; e há aqueles que lha emprestam crédito, apesar de terem que enfrentar 

cotidianamente estas mesmas fileiras de questõezinhas dolorosas. 

O presente exercício, de tom ensaístico, visa oferecer a estes pensadores, uma 

ferramenta que poderá ser usada, não para fechar uma questão tão ampla, mas para rearranjar 

o problema em uma diferente configuração de análise, que poderá efetivamente ajudar alguns, 

ou então ofertar outro “ponto de fuga” para este quadro, mesmo que como referência para 

novas críticas. 

Já ficou claro que uma das problemáticas aqui é o histórico de atrelamento da 

Antropologia a esforços imperialistas no passado; e por que não dizer, também no presente.  

Pensando a Antropologia enquanto um complexo de causa/efeito, método/resultado, 

funcional para o ver e entender o “outro”, como pode ela ter tido essas ligações tão peculiares 

e suspeitas com maquinações econômicas e militares para a subjugação de outros povos na 

afirmação do “eu”? Respondendo da pior maneira possível, em se assumindo a existência 
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dessas “antropologias bélicas”, como puderam então, estes expansionismos políticos e 

econômicos servirem a evidenciação sistematizada da alteridade e do outro?  

Essas e outras questões serão aqui pensadas a partir da obra de um autor pouco usado 

nesse contexto. No segundo semestre de 2014, um texto de Hakim Bey foi incluído em 

ementa de disciplina no curso de Ciências Sociais da UFPR. Não obstante, a peça 

neoanarquista “T.A.Z. - Temporary Autonomous Zone” 
1
 (BEY, 2001) encontrou bom lugar 

em uma disciplina chamada: “Outras Antropologias: Diferentes Contextos e Novas 

Perspectivas” 
2
.  

Hakim Bey, pseudônimo de Peter Lambert Wilson, historiador da pirataria, do 

sufismo e do Oriente Médio, poeta e teórico anarquista, é um influente colaborador 

contemporâneo no campo das especulações neoanarquistas. Suas ideias são constantemente 

invocadas em grupos sociais associados ao terrorismo poético, hacking, cyberpunk, 

comunidades alternativas, Okupas
3
, congressos new age, raves e festivais diversos

4
. 

Conceituar “Zona Autônoma Temporária” (BEY, 2001) não é das tarefas mais 

gratas, visto que, sequer seu próprio elaborador se dedicou a fazê-lo. Em alguma medida, o 

conceito de T.A.Z. (BEY, 2001) é um tipo de anti-conceito, conforme desejou seu 

formulador. Hakim Bey não trabalhou para elaborar dogmas; seu objetivo, portanto, é que 

suas ideias se construíssem em ação. A T.A.Z talvez seja, considerada essa limitação 

conceitual, algo como um levante libertário, porém, crítico em relação as revoluções. Para os 

fomentadores desses levantes, as revoluções, quando institucionalizadas, tenderiam a se 

transformar em regimes ainda mais autoritários do que os seus predecessores. A Zona 

Autônoma Temporária seria então, não um processo revolucionário clássico, em busca da 

tomada do poder econômico e/ou político, mas a estimulação de levantes temporários e 

autônomos orientados a escapar sempre de assemelhações com o Estado. Sendo assim, tais 

zonas de liberdade não seriam feitas para durar e de sua autonomia se espera uma 

funcionalidade sem redes de financiamento institucionalizadas, com limites sustentáveis de 

tamanho, adesão e operação. De suas qualidades temporárias se espera que sejam capazes de 

desaparecimento, mantendo-se assim longe dos aparatos de localização e cooptação do 

                                                           
1
 Zona Autônoma Temporária. 

2
 A referida disciplina (Outras Antropologias: Diferentes Contextos e Novas Perspectivas), por sua vez, grosso 

modo, abordou algumas ocorrências passadas e apontou possibilidades futuras do desenvolvimento de uma 

Antropologia não focada nos centros históricos de seu desenvolvimento até o presente. As partes que mais 

interessam de seu conteúdo como um todo, pertinentes ao tema da “viagem”, permearão este texto em muitas de 

suas ênfases. 
3
 Equivalente a squat em língua inglesa. 

4
 Dentre os quais: o “Burning Man” no deserto de Nevada ( http://www.burningman.com/ ); e o ENCA - 

Encontro Nacional de Comunidades Alternativas” no Brasil. 
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Estado. Vê-se porque o conceito é de difícil conceituação. Se as Zonas Autônomas 

Temporárias existem, não podem ter sua existência comprovada pelos meios oficiais, porque 

nesse caso, já não são em essência o que deviam ser, visto que não foram autônomas ou 

temporárias o suficiente para se manterem não localizáveis. Infere-se a respeito do que seja a 

T.A.Z. (BEY, 2001) a partir da crítica a revolução na leitura do texto de BEY.  

 

Levante e insurreição são palavras usadas pelos historiadores para 

caracterizar revoluções que fracassaram – movimentos que não chegaram a terminar 

seu ciclo, a trajetória padrão: revolução, reação, traição, a fundação de um Estado 

mais forte e ainda mais opressivo -, a volta completa, o eterno retorno da história, 

uma e outra vez mais até o ápice: botas marchando eternamente sobre o rosto da 

humanidade. 

Ao falhar em completar esta trajetória, o levante sugere a possibilidade de 

um movimento fora e além da espiral hegeliana do “progresso”, que secretamente 

não passa de um ciclo vicioso. Surgo: levante, revolta. Insurgo: rebelar-se, levantar-

se. Uma ação de independência. Um adeus a essa miserável paródia da roda 

kármica, histórica futilidade revolucionária. O slogan “Revolução!” transformou-se 

de sinal de alerta em toxina, uma maligna e pseudo-gnóstica armadilha-do-destino, 

um pesadelo no qual, não importa o quanto lutamos, nunca nos livramos do maligno 

ciclo infinito que incuba o Estado, um Estado após o outro, cada “paraíso” 

governado por um anjo ainda mais cruel. 

Se a História É “Tempo”, como declara ser, então um levante é um 

momento que surge acima e além do Tempo, viola a “lei” da História. Se o Estado é 

História, como declara ser, então o levante é o momento proibido, uma imperdoável 

negação da dialética. (BEY, 2001. p. 05).  
 

Essa crítica a revolução citada acima, em última consequência acaba por reeditar 

uma discussão antiga entre comunistas e anarquistas. Discussão que de tão clássica foi 

protagonizada em célebre desavença entre Pierre-Joseph Proudhon
5
 e Karl Marx. A obra “A 

Miséria da Filosofia” (MARX, 1985) foi escrita por Marx em resposta a uma carta de 

Proudhon. Após ler o livro de Proudhon, “O que é Propriedade?” (PROUDHON, 1988), 

impressionado com a argumentação do socialista utópico, Marx resolveu convidá-lo para 

participar de uma rede de intercâmbio que buscava aproximar pensadores socialistas de varias 

partes do mundo. Proudhon recebe o convite e envia uma resposta para Marx. Veja a carta na 

íntegra, e veja em como se assemelha a crítica de Hakim Bey: 

 

Colaboremos, sim, na tentativa de descobrir as leis da sociedade, a 

maneira como elas atuam, o melhor método de investigá-las; mas, pelo amor de 

Deus, depois de demolirmos todos os dogmatismos a priori, evitemos a todo custo a 

tentativa de instalar outro tipo de doutrina no povo; não caiamos na contradição de 

seu compatriota, Martinho Lutero, que, após derrubar a teologia católica, 

imediatamente dedicou-se à empresa de estabelecer uma teologia protestante, com 

                                                           
5
 Pierre-Joseph Proudhon, (nascido em 15 de janeiro de 1809, Besaçon, France - falecido em 19 de janeiro de 

1865, Paris) socialista libertário e jornalista cujas doutrinas vieram a se tornar a base para radicais teorias 

anarquistas.  

Enciclopédia Britânica. Disponível em: http://www.britannica.com/biography/Pierre-Joseph-Proudhon 
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um grande arsenal de excomunhões e anátemas. Há três séculos que a Alemanha 

vem se ocupando exclusivamente da tarefa como essa à humanidade. Aplaudo com 

entusiasmo sua idéia de trazer à luz toda a variedade de opiniões; façamos uma 

polêmica boa e sincera, mostremos ao mundo um exemplo de tolerância esclarecida 

e clarividente; mas não nos coloquemos, simplesmente por estarmos à testa de um 

movimento, na posição de líderes de uma nova intolerância; não nos arvoremos em 

apóstolos de uma nova religião - ainda que seja esta a religião da lógica, da própria 

razão. Saibamos receber, saibamos estimular todos os protestos; condenemos todas 

as exclusões, todos os misticismos; jamais consideremos uma questão encerrada, e, 

mesmo após esgotarmos nossos últimos argumentos, comecemos de novo, se 

necessário, com eloquência e ironia. Com esta condição, terei muito prazer em 

participar de sua associação - caso contrário, não. (WILSOM, 1986; s/p). 

 

Para que não se deixe os anarquistas solitários na crítica, Gilles Deleuze ecoa uma 

percepção parecida com essa de Proudhon e Bey, em documentário realizado já no fim de sua 

vida, “O Abecedário de Gilles Deleuze” 
6
. Segue abaixo o trecho de interesse: 

 

Claire Parnet: Como já vimos, você é de uma família burguesa de direita, 

e a partir do final da guerra, você se tornou o que se costuma chamar de um homem 

de esquerda. Com a libertação, muitos amigos seus e estudantes de filosofia 

aderiram ou eram muito ligados ao Partido Comunista.  

Gilles Deleuze: Sim, todos passaram pelo Partido Comunista, menos eu. 

Pelo menos é o que eu acho, não tenho certeza. 

Claire Parnet: Mas como você escapou disso? 

Gilles Deleuze: É bastante simples. Todos os meus amigos passaram pelo 

Partido Comunista. O que me impediu? Acho que era porque eu era muito 

trabalhador. E que eu não gostava muito das reuniões. Nunca suportei as reuniões 

em que falam de forma interminável. Ser membro do Partido Comunista era 

participar dessas reuniões o tempo todo. E era a época da “Chamada de Estocolmo”. 

Pessoas cheias de talento passavam o dia colhendo assinaturas para a Chamada de 

Estocolmo. Elas andavam pelas ruas com esta chamada de Estocolmo, que já nem 

sei mais o que era. Mas isso ocupou toda uma geração de comunistas. Eu tinha 

problemas porque conhecia muitos historiadores comunistas cheios de talento e 

achava que se eles fizessem a tese deles seria mais importante para o partido, que, 

pelo menos, teria um trabalho a mostrar em vez de usá-los para a Chamada de 

Estocolmo, um abaixo-assinado sobre a paz ou sei lá o quê. Não tinha vontade de 

participar disso. E, como eu falava pouco e era tímido, pedir uma assinatura para o 

Chamado de Estocolmo teria me colocado num estado de pânico tal que ninguém 

assinaria nada. Ainda por cima, tínhamos de vender o jornal “L’Humanité”. Tudo 

por motivos muito baixos. Não tive vontade nenhuma de entrar para o partido. 

Claire Parnet: Sentia-se próximo do engajamento deles? 

Gilles Deleuze: Do partido? Não, isso não me dizia respeito. E foi o que 

me salvou. Todas aquelas discussões sobre Stalin... O que hoje todo mundo já sabe, 

                                                           
6
 1. O Abecedário de Gilles Deleuze é uma realização de Pierre-André Boutang, produzido pelas Éditions 

Montparnasse, Paris. No Brasil, foi divulgado pela TV Escola, Ministério da Educação. Tradução e Legendas: 

Raccord [com modificações]. 

2. A série de entrevistas, feita por Claire Parnet, foi filmada nos anos 1988-1989. Como diz Deleuze, em sua 

primeira intervenção, o acordo era de que o filme só seria apresentado após sua morte. O filme acabou sendo 

apresentado, entretanto, com o assentimento de Deleuze, entre novembro de 1994 e maio de 1995, no canal 

(franco-alemão) de TV Arte. Deleuze morreu em 4 de novembro de 1995. A primeira intervenção de Claire 

Parnet foi feita na ocasião da apresentação (1994-1995), enquanto a primeira intervenção de Deleuze é da época 

da filmagem (1988-1989). (http://www.oestrangeiro.net/esquizoanalise/67-o-abecedario-de-gilles-deleuze). 

Documentário disponível com legenda em português em: https://www.youtube.com/watch?v=IijyaxwJ2_I. 

Também transliterado e disponível em: 

http://stoa.usp.br/prodsubjeduc/files/262/1015/Abecedario+G.+Deleuze.pdf . 
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sobre os horrores de Stalin, sempre existiu. Que as revoluções acabam mal... Acho 

muita graça! Afinal, de quem estão zombando? Quando os novos filósofos 

descobriram que as revoluções acabam mal... Tem de ser maluco! Descobriram isso 

com Stalin! Foi uma porta aberta para que todo mundo descobrisse. Por exemplo, 

sobre a revolução argelina disseram que ela fracassou porque atiraram em 

estudantes. Mas quem pôde acreditar que uma revolução teria sucesso? Dizem que 

os ingleses nunca fizeram uma revolução. Estão enganados! Atualmente, vive-se 

uma mistificação incrível. Os ingleses fizeram uma revolução, mataram o rei e o que 

eles tiveram? Cromwell! E o que é o romantismo inglês? Uma longa meditação 

sobre o fracasso da revolução. Eles não esperaram Glucksmann para pensar sobre o 

fracasso da revolução stalinista. Eles o tinham ali! E os americanos, dos quais nunca 

se fala? Eles fracassaram em sua revolução muito mais do que os bolcheviques. Os 

americanos, antes da Guerra da Independência... Eu repito: antes da Guerra da 

Independência, eles se apresentavam como melhores do que uma nova nação! Eles 

ultrapassaram as nações, exatamente como Marx disse do proletário. Acabaram-se 

as nações! Eles trouxeram a nova população, fizeram a verdadeira revolução, e, 

exatamente como os marxistas contaram com a proletarização universal, os 

americanos contavam com a imigração universal. São as duas fases das lutas de 

classe. É absolutamente revolucionário! É a América de Jefferson, de Thoreau, de 

Melville! Jefferson, Thoreau, Melville representam uma América completamente 

revolucionária que anuncia o novo homem, exatamente como a revolução 

bolchevique anunciava o novo homem! E ela fracassou! Todas as revoluções 

fracassam, e isso é sabido! Hoje, fingem redescobrir isso. É loucura! E nisso todo 

mundo se atola; é o revisionismo atual. Furet descobre que a revolução francesa não 

foi tão boa assim. Ela também fracassou e todos sabem disso! A revolução francesa 

nos deu Napoleão. São descobertas que não comovem por sua novidade. A 

revolução inglesa deu em Cromwell. A revolução americana deu em quê? Muito 

pior, não? 

Claire Parnet: O liberalismo? 

Gilles Deleuze: Deu em Reagan! Não me parece muito melhor do que os 

outros! Atualmente, estamos em um estado de grande confusão. Mesmo que as 

revoluções tenham fracassado, isso não impediu que as pessoas se tornassem 

revolucionárias. Duas coisas absolutamente diferentes são misturadas. Há situações 

nas quais a única saída para o homem é o devir revolucionário. É o que falávamos 

sobre a confusão do devir e da História. É essa a confusão dos historiadores. Eles 

nos falam do futuro da revolução ou das revoluções. Mas esta não é a questão. Eles 

podem ir lá para trás para mostrar que se o futuro é ruim é porque o ruim já existia 

desde o início. Mas o problema concreto é: como e por que as pessoas se tornam 

revolucionárias? Felizmente, os historiadores não puderam impedir isso. Os sul-

africanos estão envolvidos em um devir revolucionário. Os palestinos também. Se 

me disserem depois: “Você vai ver quando eles triunfarem, quando eles 

vencerem...!” “Vai acabar mal”. Mas já não são mais os mesmos tipos de problemas, 

vai se criar uma nova situação e novos devires revolucionários serão desencadeados. 

Nas situações de tirania, de opressão, cabe aos homens devires revolucionários, pois 

não há outra coisa a ser feita. Quando nos dizem: “Viu como deu errado?”, não 

estamos falando da mesma coisa. É como se falássemos idiomas completamente 

diferentes. O futuro da História e o devir das pessoas não são a mesma coisa. 

(DELEUZE, 1988). 

 

A ideia de T.A.Z. (BEY, 2001), por sua fertilidade impressionante, por sua 

importância para seu formulador, e por sua pertinência neste contexto, finda sua apresentação 

aqui e será retomada, justificando sua apresentação, nas considerações finais desta 

monografia.  

O corpo principal deste trabalho, porém, é um comentário a respeito da história da 

Antropologia, balizado por outro texto do autor, o ensaio “Superando o Turismo” (BEY, 
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1990) 
7
; a ser apresentado no próximo capítulo. Entre outras coisas, “Superando o Turismo” 

(BEY, 1990), oferece uma abordagem histórica da gênese do turismo e da sua relação com as 

principais motivações por trás das viagens.  

Tendo sido revelados alguns dos argumentos de Hakim Bey em sua história do 

turismo, realizar-se-á uma análise destes, através de parte dos textos da supracitada ementa
8
, 

visando por fim oferecer uma reflexão sobre a natureza da Antropologia em sua relação com a 

natureza da viagem
9
.  

O antropólogo James Clifford, por sua vez, dedica ao tema da “viagem”, o livro 

“Routes: Travel and Translation in Late Twentieth Century” (1999) (Foi usada aqui a versão 

traduzida para o espanhol, “Itinerarios Transculturales”, de 1999). Especialmente em seu 

prólogo “In Medias Res”, e no primeiro capítulo “Culturas viajeras”, considera o “fato” da 

viagem, não apenas enquanto uma fatalidade eventual incontornável de certas contingências 

econômicas e culturais, mas enquanto processo vital para determinados agentes e culturas; 

quando não mesmo, em algumas, sua instituição central. Em suma, aponta o fato de que as 

culturas viajam. Como recurso metodologicamente estratégico, este livro será 

sistematicamente citado neste trabalho, a fim de evidenciar as reflexões complementares que 

suscitam. Em alguma medida, será um apoio paralelo ao texto de Bey (BEY, 1990), embora 

mais familiar aos meios antropológicos.  

 

“Itinerários transculturales” começa com esta premissa de movimento, e 

sustenta que as viagens e os contatos são situações cruciais para uma modernidade 

que ainda não terminou de configurar-se. O tópico geral, se assim o podemos 

chamar, é muito vasto: uma imagem da localização humana, constituída pelo 

deslocamento e pela imobilidade. Os ensaios aqui reunidos buscam uma explicação 

(ou várias) ao fato de que as pessoas vão a diversos lugares. Que habilidades 

mundanas de sobrevivência e interação podem reconhecer-se neste ir e vir? Que 

recursos para um futuro diferente? Nestes ensaios apenas se propõem alguns 

esboços e tentativas de trazer velhos e novos mapas e histórias de pessoas em 

trânsito, algumas vezes fortalecidos e outras limitados por essa circunstância. 

Referem-se a diferença humana estabelecida no deslocamento, a apertada mescla de 

experiências culturais, as estruturas e possibilidades de um mundo cada vez mais, 

porém, ainda, não homogêneo (CLIFFORD, 1999; p.12 tradução nossa). 

 

*** 

                                                           
7
 O ensaio “Superando o Turismo” (BEY, 1990) está disponível em: 

https://nokhooja.files.wordpress.com/2010/08/superando_o_turismo.pdf . 
8
 Outras Antropologias: Diferentes Contextos e Novas Perspectivas. 

9
 O termo viagem aqui assume mais uma função de postura interior do que de deslocamento pura e 

simplesmente, visto que alguém pode hoje viajar ao outro lado do oceano para se relacionar com seus iguais, ou 

pode, igualmente, encontrar no andar de cima de seu apartamento, uma célula social absolutamente diversa da 

cultura circundante. Em tema similar, Hakim Bey (1990. p. 12) nos fala dos situacionistas franceses que nos anos 

50 do século 20, enojados de suas vidas rotineiras, perceberam que não conheciam Paris. Desenvolveram então 

um tipo de “errância” de expedições aleatórias pela periferia da cidade. 
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Talvez os argumentos iniciais aqui tomados como ponto de partida possam gerar 

críticas de alguns de nossos colegas pensadores da “turismologia”, que nos falam de um 

“Turismo Humano” (SAMPAIO, 2005).  Afinal: “... a relação não é tão óbvia para todos. Há 

40 anos apenas que, vencendo a resistência dos seus pares, alguns cientistas sociais ousaram 

abordar um tema que não goza, até agora, de prestígio acadêmico (BARRETO. M. 2003. p. 

15)”. Muitos dos turismólogos reivindicam para o turismo a posição de ciência e/ou método, 

numa espécie de outra via para as Ciências Sociais Aplicadas, ao invés de a de mero objeto ou 

“fato social” (DURKHEIM, 1982). Apesar disso, prosseguiremos na abordagem proposta, 

com a esperança de oferecer também aos turismólogos um ponto para crítica, a saber, a 

adaptação dos conceitos deste trabalho, que poderá culminar na perspectiva de um “turismo e 

peregrinação”; e quem sabe oferecer um ponto de vista diferencial nas desambiguações que 

possivelmente são necessárias ao campo; caso não fossem, talvez nem a cunhagem do termo 

“Turismo Humano” se faria necessária. 
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2  SUPERANDO O TURISMO 

 

Conduz teu carro e teu arado sobre as ossadas dos mortos. 

Provérbio do Inferno - William Blake 

 

Embora algumas definições negativas de “cultura” no texto de Hakim Bey (BEY, 

1990), aparentem a princípio, serem alheias a considerações propriamente antropológicas, 

acabam por fim assumindo outras feições. Em todo caso, outros conceitos mais pertinentes à 

problemática desta monografia, serão os que aqui demandarão atenção. Quanto a estas 

primeiras, que se referem criticamente, grosso modo, as relações de consumo
10

, veja o 

principal exemplo: 

 

O turista procura Cultura porque – no nosso mundo – a cultura 

desapareceu no bucho do Espetáculo, a cultura foi destruída e substituída por um 

shopping ou um talk-show – por que a nossa educação é nada mais que a preparação 

para uma vida inteira de trabalho e consumo – por que nós mesmos cessamos de 

criar. (BEY, 1990, p.1). 

 

Embora tais assertivas seduzam leitores mais acostumados a pensar em termos, por 

exemplo, como os da Escola de Frankfurt
11

, as sentenças acima podem soar ultrapassadas 

para aqueles outros acostumados a operar tendo em conta um ferramental antropológico 

(como aquele que inspira, por exemplo, uma antropologia urbana, cujas descobertas 

desmentem tal ideal do que venha a ser uma “cultura autêntica”); também por aqueles 

inspirados por vias teóricas originadas em Antonio Gramsci
12

, como por exemplo, os Estudos 

Culturais
13

. Porém, em tempo, algumas das conclusões do ensaio de Bey, mesmo que com 

outro léxico, afirmam sentenças similares aquelas do “pessimismo sentimental” (SAHLINS, 

1997) (célebre texto que vem oferecer o termo “cultura” enquanto um conceito 

antropológico), indicando que o autor chega a determinadas conclusões propriamente 

antropológicas quanto à “extinção da cultura”, embora por suas próprias vias misteriosas. 

Compare as conclusões destes autores: 

 

                                                           
10

 Aparentemente inspirados no texto de Guy Debord, “A sociedade do espetáculo: comentários sobre a 

sociedade do espetáculo” (DEBORD, 1997). 
11

 Para a Escola de Frankfurt, grosso modo, a cultura popular das sociedades capitalistas, ou seja, aquela mediada 

ou produzida ou mediada por empresas capitalistas de comunicação e etc, era passível de crítica, por segundo 

estes, estar enquadrada na teoria de Marx e Engels (MARX, K. E ENGELS, F. 2002) no que se refere à 

ideologia. Desse modo, para tal Escola, a cultura de massa dessas sociedades era apenas a expressão de uma 

falsa consciência gerada artificialmente pela classe social dominante e introjetada nas classes sociais mais 

baixas, com vistas a dominação econômica. 
12

 Teórico Italiano fundador do partido comunista de seu país. 
13

 Abordagem sociológica de origem inglesa com influências de Antonio Gramsci e Clifford Geertz, entre outros. 
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A "cultura" não tem a menor possibilidade de desaparecer enquanto 

objeto principal da antropologia - tampouco, aliás, enquanto preocupação 

fundamental de todas as ciências humanas. É claro que ela pode perder, e já perdeu, 

parte das qualidades de substância natural adquiridas durante o longo período em 

que a antropologia andou fascinada pelo positivismo. Mas a "cultura" não pode ser 

abandonada, sob pena de deixarmos de compreender o fenômeno único que ela 

nomeia e distingue: a organização da experiência e da ação humanas por meios 

simbólicos. (SAHLINS, 1997. p.1). 

 

É um truísmo reclamar que a diferença está desaparecendo do mundo – e 

é verdade, também. Mas algumas vezes é incrível descobrir o quão auto-

regenerativo e orgânico o diferente pode ser. Mesmo na América, terra dos 

shoppings e tvs, diferenças regionais não apenas sobrevivem mas sofrem mutações e 

prosperam nos interstícios, nas fissuras que zigue-zagueiam no monólito, por baixo 

da atenção do Olhar da Mídia, invisível até para a burguesia local. Se todo o mundo 

está se tornando unidimensional, nós precisamos olhar entre as dimensões. (BEY, 

1990; p. 11-12). 

 

Entretanto, mesmo sem citar referências
14

, Bey (1990) usa na construção de seus 

argumentos, misteriosos testemunhos de relatos de um “outro mundo”, familiares à 

Antropologia. É possível que se localize no texto reverberações que vão de Mauss a 

Malinowski, também algo de Marx e Foucault. Veja alguns exemplos: 

 

Antes da Era da Mercadoria, nós sabemos, houve uma Era do Presente, da 

reciprocidade, do dar e receber. Nós aprendemos isso dos contos de certos viajantes, 

que encontraram restos do mundo do Presente entre certas tribos, na forma de 

potlach ou trocas rituais, e registraram suas observações de práticas tão estranhas. 

Não a muito tempo atrás ainda existia um costume entre ilhéus do Mar do 

Sul de viajar vastas distâncias por canoas apoiadas por boias, sem compasso ou 

sextante, com o fim de trocar presentes valiosos e inúteis (objetos de arte 

cerimoniais ricos em mana) de ilha a ilha num padrão complexo de reciprocidades 

sobrepostas. (BEY, 1990. p. 04). 

 

Nunca foi intenção de Hakim Bey oferecer uma reflexão propriamente antropológica, 

e embora, outras críticas pudessem ser tecidas deste ponto de vista, e de outros e sobre outros 

trechos, não é esta a intenção aqui. Dito isso, propõem-se apenas a utilização de uma 

determinada especificidade localizada na abordagem de Bey, aquela referente a “natureza da 

viagem”. 

Feitas tal ressalvas teóricas iniciais, o argumento que será usado integra a sua 

abordagem a respeito da natureza do turismo. Bey se propõe a estudar a gênese do turismo, e 

para tanto, precisa antes fazer uma especulação dos motivos pelos quais se viajava antes do 

século XIX. Trata-se, portanto, de uma breve história da viagem. Para o autor, estas se davam 

                                                           
14

 Não localizamos tais referências nas versões disponíveis na internet em português, inglês e francês. Na versão 

impressa disponível no site http://nogods-nomasters.com/nogodsnomasters/, Bronislaw Malinowski é citado. 
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principalmente por três motivos: A viagem cujo objetivo era a guerra, pilhagem e a conquista; 

a viagem de comércio; e por fim, a viagem de peregrinação.  

 

Das três razões arcaicas para viagens – chamemos elas “guerra”, “troca” e 

“peregrinação” – qual deu à luz o turismo? Alguns responderiam automaticamente 

que deve ser a peregrinação. O peregrino vai “lá” para ver, o peregrino normalmente 

traz de volta algum souvenir; o peregrino “dá um tempo” na vida diária; o peregrino 

tem objetivos não-materiais. Assim, o peregrino antecipa o turista.  

Mas o peregrino passa por uma mudança na consciência, e para o 

peregrino essa mudança é real. Peregrinação é uma forma de iniciação, e iniciação é 

uma abertura para outras formas de cognição. (BEY, 1990; p.1). 

 

A abordagem de Bey, embora vá expor sua utilidade justamente por sua abrangência 

modesta, é passível de crítica também nesse ponto. Pode-se acrescentar a esses três motivos 

de viagem, por exemplo, a viagem dos refugiados de guerra, que é um tipo de viagem de fuga, 

refúgio, emigração (não obstante, talvez se possa acrescentar esse motivo de viagem entre as 

viagens de guerra, embora pelo seu lado negativo). E também, não raro na literatura e na 

realidade, há um tipo de viagem, comum na modernidade, que se empreende em busca, ou por 

motivo da experiência amorosa; ainda os casos de as pessoas emigrarem (viajarem) por conta 

da conversão religiosa e/ou política
15

. Como se vê, o destrinchamento conceitual do termo 

“viagem” costuma apresentar complicações incontornáveis; já notadas por James Clifford 

(1999). Suas conclusões a respeito parecem ser a posição mais segura a fim de lidar com o 

tema: 

 

(...) O tipo de análise localizada que proponho é mais contingente, e em si 

mesmo parcial. Assume que todos os conceitos significativos, incluindo o termo 

“viagem”, são traduções construídas a partir de equivalências imperfeitas. Utilizar 

conceitos comparativos de forma localizada significa tomar consciência sempre 

tardia dos limites, das significações sedimentadas, das tendências de polir as 

diversidades. Os conceitos comparativos – termos de tradução – são aproximações 

que privilegiam certos “originais” e que estão pensados para audiências específicas. 

Assim, os significados amplos que possibilitam projetos como o meu fracassam 

necessariamente como consequência do alcance mesmo que logram. Essa mescla de 

êxito e fracasso é um dilema comum para aqueles que intentam pensar de forma 

global – suficientemente global - sem aspirar a visão panorâmica nem a última 

palavra. Meu uso dilatado do termo “viagem” avança até certa distância e logo se 

desarma em experiências justapostas e não equivalentes, àquelas que aludo, 

utilizando outros termos de tradução: “diáspora”, “fronteira”, “imigração”, 

migração”, “turismo”, “peregrinação”, “exílio”. Não cubro esta gama de 

experiências. Na realidade, dada a contingência histórica das traduções, não existe 

uma localização única a partir da qual poderia se produzir uma explicação 

comparativa total. (CLIFFORD, 1999; p.23, tradução nossa). 

 

                                                           
15

 Vide o caso de jovens europeus filiando-se, e em alguns casos viajando ao encontro do “Estado Islâmico do 

Iraque e do Levante”. 
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A medida que abandono o cenário do hotel burguês para concentrar-me 

nos encontros dos viajantes, os sítios de conhecimento intercultural, luto, ainda que 

não com suficiente êxito, por libertar o termo “viagem” de uma história de 

significados e práticas europeias, literárias, masculinas, burguesas, científicas, 

heroicas, recreativas (Wolff, 1993). (CLIFFORD, 1999; p.48. tradução nossa). 

 

Feita essa segunda crítica, se faz necessário elencar então os motivos pelos quais este 

texto poderá ser útil ao presente exercício e dos porquês de estar aqui enquanto eixo de 

reflexão: Primeiramente, seu uso faz parte de um esforço coordenado maior que visa levantar 

reflexões para, no futuro, tornar possível um trabalho de maior fôlego, de interpolação entre 

os avanços das especulações neoanarquistas, e da obra de Pierre Clastres. Em segundo lugar, 

por ter sido encontrada na reflexão dos “três tipos de viagem” de Bey, certa ressonância com 

aquilo que Eduardo Viveiros de Castro vai chamar de “os três esquemas actanciais básicos 

da noção-chave de “transformação” dentro do discurso antropológico:” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2012). Essa comparação será mais bem explorada nas considerações finais desta 

monografia. Em terceiro lugar, entende-se que, apesar da “história das viagens” de Bey não 

ser nem de longe exaustiva, seus limites apresentam um bom alcance dadas as proporções 

deste trabalho, ou seja, serão úteis justamente por seus limites simplificados. Em quarto lugar, 

o texto oferece uma concepção concisa do conceito de peregrinação. 

Em “Superando o Turismo”, Bey (1990) faz uma tentativa de localizar, dadas estas 

três opções, guerra, comércio e peregrinação, em qual delas teria se originado o turismo. O 

autor se pergunta: turismo é algum tipo de desdobramento moderno remanescente das viagens 

de guerra, daquelas de comércio ou das de peregrinação? Ao contrário do que poderia parecer 

a princípio, o autor conclui que este não é filho nem das viagens de comércio ou tampouco 

das viagens de peregrinação, mas das viagens de guerra
16

.  

 

As verdadeiras raízes do turismo não se encontram na peregrinação (ou 

mesmo na troca “justa”), mas na guerra. Estupro e pilhagem foram as formas 

originais de turismo, ou melhor, os primeiros turistas seguiram diretamente rumo a 

agitação da guerra, como urubus humanos procurando em meio à carniça do campo 

de batalha por um butim imaginário - por imagens. (BEY, 1990. p. 02). 

 

Mas não seria a Antropologia também um motivo causante de viagens? Evidente que 

sim, “Uma vez que fazer antropologia e viajar sempre estiveram associados, desde os 

primeiros momentos da disciplina muitos antropólogos estabeleceram redes e estruturas 

transnacionais” (RIBEIRO, 2005, p.5), e “... a antropologia também viaja... é também 

                                                           
16

 Não se tomará tempo do leitor para discutir a fundo essa questão, portanto, se partirá de um ponto 

epistemológico que assume essa conclusão como uma ponte útil para reflexão. 
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verdade que há diferentes viajantes e formas de se viajar” (RIBEIRO, 2005 p.12); também: A 

etnografia do século XX – uma prática moderna da viagem, em estado de evolução - tem se 

tornado cada vez mais cautelosa com repeito a certas estratégias localizadoras, no processo 

de construção e representação das “culturas”. (CLIFFORD, 1999; p.31, tradução nossa). 

Dito isto, emerge o problema em questão: Se este mesmo raciocínio usado por Bey 

na análise do caso das viagens de turismo, fosse aplicado também ao caso das viagens em 

Antropologia, que resultados seriam obtidos? 

Os dois séculos passados deram ao mundo tanto o Turismo quanto a Antropologia
17

, 

logo, a Antropologia poderia, ou não, ser identificada como reminiscência das viagens de 

comércio, das viagens de peregrinação ou das viagens de guerra? Ou será a Antropologia uma 

diferente manifestação do potencial cognitivo humano revelado pela modernidade? O viajar 

da Antropologia é um viajar recém descoberto em sua potencialidade, e portanto, escapa 

como uma quarta via, da análise de Bey? E por fim: Será a Antropologia uma filha moderna 

das viagens de comércio, filha das viagens de peregrinação ou uma filha da guerra? 

Pensando com Bey no lazer turístico (pelo menos no turismo mais arcaico) enquanto 

o espólio econômico remanescente de guerras já vencidas, nota-se que a relação humana no 

turismo se esgota assim que o fator econômico tem fim. Ou seja, não há, a priori, 

hospitalidade natural. Na peregrinação, e mesmo no comércio, há a prerrogativa de troca e de 

dádiva, sejam de materialidades, sejam de imaterialidades. Assim, existe a possibilidade do 

viajante ser “bem-vindo”, mesmo na ausência de relações mercadológicas. Logo, sendo ou 

não o turismo um filho da guerra, e coexistindo com formas de viagens motivadas pelo 

comércio e pela peregrinação, nossa questão aqui é: onde se enquadrará a Antropologia 

quando analisada a partir deste tipo de raciocínio de “Superando o Turismo” (BEY, 1990)?  

Para Bey, o peregrino quando em viagem, está em busca de algo que ele chama de 

baraka. O sonhar com santos mortos em determinado solo sagrado, beijar as folhas de 

determinada árvore mística, percorrer o mesmo caminho de determinado santo ou subir de 

joelhos as escadas até determinado santuário são meios de se receber ou atingir baraka. Em 

suma, baraka é o aquilo intangível que o peregrino leva do local e da cultura que visita; num 

sentido espiritual, é a benção sobrenatural, o aquilo produzido pela cultura capaz de promover 

uma espécie de alargamento da consciência individual do peregrino. Digno de nota e de 

interesse antropológico é esse desejo de receber, esse respeito solene ao local visitado, essa 

disposição do peregrino em reconhecer a grandeza transcendente dos entes, poderes e 

                                                           
17

 Considerando-se Malinowski seu padrinho simbólico de fundação. Embora, o tema da origem da Antropologia 

seja um campo de muitas controvérsias. 
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autoridades daquela especificidade da cultura em encontro naquele momento (a lógica se 

aplica tanto na visita a uma cultura diferente, como na inserção do agente em um novo nível 

de sua própria cultura para a qual ainda não estava iniciado). O turismo, pelo contrário, 

terminaria por destruir o encanto do local sagrado até a exaustão completa do baraka, 

justamente pela recusa deste em se comportar como mercadoria. 

 

Locais de peregrinação como Meca podem servir como grandes bazares 

para troca. E eles podem até servir como grandes centros de produção (como a 

indústria da seda em Benares) – mas seu ”produto” primário é baraka, ou maria. 

Essas palavras (uma árabe, outra polinésia) são usualmente traduzidas como 

“benção”, mas elas também levam uma carga de outros significados. ... 

... Todos esses motivos são reunidos pela palavra baraka, que às vezes 

parece ser uma substancia palpável, mensurável em termos de aumento de carisma 

ou “sorte”. O santuário produz baraka. E o peregrino leva embora. Mas benção é um 

produto da Imaginação – e assim não importa quantos peregrinos levem-na embora, 

sempre há mais. Na verdade, quanto mais eles levam, mais benção o santuário pode 

produzir (pois um santuário popular cresce com cada prece atendida). 

Dizer que baraka é “imaginária” não é chamá-la de “irreal”. Ela é real o 

bastante para aqueles que a sentem. Mas bens espirituais não seguem as regras de 

oferta e demanda como os bens materiais. Quanto maior a demanda por bens 

espirituais, maior a oferta. A produção de baraka é infinita. 

Em contraste, o turista não deseja baraka, mas diferença cultural. O 

peregrino – podemos dizer – deixa o “espaço secular” do lar e viaja para o “espaço 

sagrado” do santuário para experimentar a diferença entre “secular” e “sagrado”. 

Mas essa diferença permanece intangível, sutil, invisível ao olhar “profano”, 

espiritual, imaginária. A diferença cultural, contudo, é mensurável, aparente, visível, 

material, econômica, social. (BEY, 1990. p. 1-2). 

 

Obviamente, o objetivo neste trabalho não é o de mistificar, romantizar ou 

espiritualizar a atividade antropológica, mesmo porque, desta se espera que faça pleno sentido 

para diferentes tipos de mentalidade; contanto, observado este limite saudável, tornam-se 

pertinentes as seguintes reflexões: As descobertas dos Antropólogos estão mais próximas 

daquelas que retornam com os viajantes enquanto baraka ou “dádiva” 
18

 ou enquanto souvenir 

de pilhagem destrutiva do local visitado? O saber antropológico é trazido de outros mundos 

enquanto dádiva, baraka, produto, mercadoria ou espólio? A experiência etnográfica do 

encontro com o outro tem alargado os limites da consciência de nossos especialistas e a nossa 

própria, ou ao contrário, os tem fechado e nos fechado cada vez mais dentro dos limites 

daquilo que já somos? 

Para finalizar, cabe aqui um pequeno lembrete de Clifford Geertz (2005) em sua 

análise de “Tristes Trópicos” (LÉVI-STRAUSS, 1996), que também usa a figura do turista, 

em contraste com a do etnógrafo, para fundamentar a crítica que teceu ao espírito geral do 

                                                           
18

 Entende-se dádiva no presente trabalho tanto no sentido de Mauss quando no de baraka. Mesmo porque em 

muitos dos casos a dádiva de Mauss, poderia ter em si inscritos valores como os de baraka por parte dos grupos 

humanos que as ofereciam. A tentativa de desambiguação deverá ocupar um esforço posterior.  
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livro. Eis estas diferenças, entre os etnógrafos e os turistas, aqui corroboradas; há um algo não 

desejável identificado por estes estudiosos na postura do turista. 

 

Em segundo lugar, por mais bizarra que seja sua aparência, o livro é um 

texto etnográfico. Controvertido, talvez, e mais do que um tanto hiperfocado; mas a 

postura afirmada e reafirmada do etnógrafo, tal como a postura repudiada e negada 

do turista, nunca deixa o livro. Na verdade, em sua insistência gritante, não raro ela 

se torna meio excessiva: (GEERTZ, 2005). 
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3  ANTROPOLOGIA DE GUERRA 

 

... As culturas se inventam ao se encontrarem... 

Eduardo Viveiros de Castro, 2012. 

  

Numa primeira abordagem apressada do tema, pode-se afirmar evidente que a 

Antropologia é filha da guerra. Enquanto exemplo clássico, no famoso livro de Ruth 

Benedict, “O Crisântemo e a Espada” 
19

 (BENEDICT, R. 1997); nas craniometrias racistas de 

certa Antropologia Física, e mesmo no Evolucionismo Cultural
20

 mais agressivo, pistas 

inequívocas do caráter imperialista de certa Antropologia estão evidentes. Em vez de uma 

ciência social, no sentido em que se costuma pensar a Antropologia, ter-se-ia algo como uma 

engenharia social reversa. 

Com algum otimismo, entretanto, pode-se argumentar que certos autores desses 

contextos, pudessem se pensar colaboradores de uma melhor harmonia de relações entre as 

colônias e os colonizadores frente a conjunturas geopolíticas incontornáveis do horizonte 

imediato. Seja como for, ainda assim uma parcela destes acabou identificando em suas 

pesquisas, formas de entender os sistemas culturais de outros povos, transformando o saber 

antropológico em recurso colonizador. 

Não que com isso se possa minimizar o problema do imperialismo, e de um 

imperialismo acadêmico, que pelo olhar de Edward W. Said, ganha ares muito mais sérios em 

suas implicações. Em seu “Orientalismo” este autor comenta “... o intercâmbio dinâmico 

entre autores individuais e os grandes interesses políticos modelados pelos três grandes 

impérios – o britânico, o francês, o americano” (SAID, 2007, p.43,44): 

 

Duvido que seja controverso dizer, por exemplo, que o interesse que um 

inglês na Índia ou no Egito no final do século XIX tinha por esses países estava 

relacionado a sua condição de colônias britânicas. Afirmar tal coisa talvez pareça 

totalmente diferente de dizer que todo o conhecimento acadêmico sobre a Índia e o 

Egito é de certo modo matizado, marcado, violado pelo fato político bruto – ainda 

assim, é isso que estou dizendo neste estudo do Orientalismo. Pois, se é verdade que 

nenhuma produção de conhecimento nas ciências humanas jamais pode ignorar ou 

negar o envolvimento de seu autor como sujeito humano nas suas próprias 

circunstâncias, deve ser também verdade que, quando um europeu ou um americano 

estuda o Oriente, não pode haver negação das principais circunstâncias de sua 

realidade: ele se aproxima do oriente primeiro como um europeu ou um americano, 
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 Neste livro, se assume a priori o interesse de descobrir vulnerabilidades na cultura japonesa a fim de 

desestabilizá-la em conjuntura de conflito. Porém, a interpretação do livro e da biografia da autora, realizada por 

Clifford Geertz (2005), aponta uma aguda ironia da autora, e abre campo para nova interpretação do texto. 
20

 Evolucionismo Cultural foi um tipo de pensamento que permeou os primórdios da Antropologia, 

principalmente a inglesa. Tratava-se da crença numa escala cultural evolutiva, que começava das sociedades 

tribais e culminaria na civilização ocidental. 
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em segundo lugar como um indivíduo. E ser um americano ou um europeu nessa 

situação não é absolutamente um fato irrelevante. (SAID, 2007, P.39). 

 

Também não é um fato irrelevante que as escolas antropológicas mais influentes, 

justamente essas citadas por Said (2007), são aquelas desenvolvidas em países usualmente 

ligados em suas histórias políticas ao fato do belicismo de exportação: Antropologia 

Britânica, Antropologia Francesa e a Antropologia Norte-Americana foram, e talvez ainda 

sejam, em alguns casos, esforços de guerra.  

O levantamento histórico de Gustavo Lins Ribeiro, porém, não deixa dúvida da 

existência de uma antropologia dos hegemônicos, usada como arma de guerra. Veja a 

gravidade de algumas de suas afirmações: 

 

Se, em muitas situações – os britânicos sendo o caso mais visível – os 

relacionamentos da antropologia com interesses estatais aconteceram sob o guarda-

chuva da administração colonial, agora, a guerra invadia o próprio núcleo da 

disciplina de forma bem mais intensa e completa que durante a Primeira Guerra 

Mundial. (RIBEIRO, 2005, p.5). 

 

Apesar do fato da razão explícita ter sido a denúncia pública da 

participação de antropólogos em agências federais de inteligência e espionagem, na 

realidade a AAA estava também censurando Boas pelas suas posições pacifistas 

contra a intervenção americana na Primeira guerra Mundial. (RIBEIRO, 2005, p.5; 

GOLDMAN, 2002, p.188; NEIBURG, 2002, p.188).
21

. 

 

As relações espúrias entre pesquisa antropológica e interesses de Estado 

tiveram um exemplo mais concreto na participação de vários antropólogos na 

administração de campos de concentração de japoneses-americanos durante a 

Segunda Guerra Mundial. (RIBEIRO, 2005. p. 06; SUZUKI, 1981). 

 

Todavia, simplificar o problema a uma questão de análise de doutrinas políticas 

localizadas geograficamente, não é a melhor forma de abordar a questão. Gustavo Lins 

Ribeiro mostra, ao citar Yamashita, que o problema não é tão simples, quando revelado o 

curioso caso japonês deste casamento de guerra e Antropologia. Muito embora a Antropologia 

japonesa seja menos comentada nos centros, por em certa medida, também ser uma 

Antropologia periférica, ainda assim apresentou seus momentos de esforço imperialista e 

pode ser enquadrada assim, pelo menos nestes momentos específicos de sua história, nesta 

distinção específica que se pretende enfatizar: 

 

Inicialmente preocupados com as origens da cultura japonesa, 

antropólogos daquele país logo passaram a seguir a expansão colonial de seu 

Estado-nação e a fazer pesquisa de campo em países tais como Coréia e China, onde 
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 AAA (Associação Americana de Antropologia). 
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o poder imperial japonês era exercido. (RIBEIRO, 2005. p. 05; YAMASHITA, 

1997). 

 

Ao discutir a objetividade etnográfica no século XX, e ao combater o relativismo 

antropológico pós-moderno, Mauro de Almeida (2003), descreve fatores que, entre outras 

coisas, conferem ao corpo e a alma do pesquisador, um habitus
22

 objetivo adquirido em 

campo (essa noção será útil posteriormente quando abordado o tema da Antropologia de 

Peregrinação). Para tanto, perfaz antes a história da questão etnográfica, e como apoio na 

ênfase buscada neste contexto, identifica na Antropologia o “fim da inocência etnográfica”:  

 

Coloquemos tempo nesse quadro: estamos falando da Primeira Guerra e 

do Entre-Guerra. A etnografia clássica anglo-saxônica do entre-guerra tinha uma 

‘unidade de tempo e espaço’, como os dramas de Aristóteles (1984) e como as 

pinturas da Renascença. Essa unidade começou a se desagregar já na Segunda 

Guerra. Surge uma antropologia da guerra, cujo foco é a região ou nação, e onde o 

tempo se espalha em décadas ou séculos. 

Na Inglaterra, o mais brilhante exemplo é a etnografia de Leach (1954 

[1949]) sobre a Birmânia na qual ele lutou nas forças britânicas, mas onde nunca fez 

‘trabalho de campo’. Nos Estados Unidos, o esforço de guerra teve como principal 

êxito etnográfico a monografia de Ruth Benedict (1946 [1947]) sobre um Japão que 

ela nunca havia visitado. 

A Segunda Guerra fez muitas vítimas e uma delas foi a inocência da 

pesquisa colonial da ‘unidade etnográfica’ contida em ilhas remotas. O caso 

ilustrativo é o dos sujeitos de pesquisa que Cora Dubois entrevistou em uma 

pequena ilha do sudeste asiático. Essas ilhas eram possessões coloniais holandesas 

que foram ocupadas pelos japoneses. Os informantes que haviam sido submetidos a 

testes de Rorschach por Cora Dubois (1960 [1944]) foram degolados pelos 

japoneses sob a acusação de colaboração com os norte-americanos. Fim da 

inocência etnográfica. 

O pós-guerra é marcado pelo surgimento de antropologias periféricas 

(como diz Roberto Cardoso de Oliveira). Um dos traços dos anos 1950 no Brasil é o 

nascimento de uma brilhante e original antropologia ancorada na etnografia 

militante dos povos indígenas, representada por Eduardo Galvão, Darcy Ribeiro, e 

pelo próprio Roberto Cardoso. Infelizmente, apesar dos importantes estudos 

monográficos de antropólogos individuais (estimulados por pessoas como minha 

colega Mariza Corrêa na UNICAMP, e por outros), não há um estudo de conjunto 

dessa transformação. (ALMEIDA, M. 2003, p.3.). 
 

O ponto é que não há como negar a associação de determinada Antropologia com 

esforços de guerra, e desse modo, a “era da inocência” (RIBEIRO, 2005. p.08) da 

Antropologia acabou, terminando por batizá-la, por não poder ser afastada de “seu pecado 
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 Segundo o próprio Mauro de Almeida, habitus é: 

O instrumento essencial do etnógrafo é seu corpo. Esse corpo é modificado ao longo da demorada 

experiência de observação participante. Essa modificação é uma inscrição objetiva, ou melhor dizendo, é um 

rearranjo das partes do corpo - um rearranjo permanente. 

Essa noção de corpo como conjunto de partes que podem ser rearranjadas não é nova. Ela é o essencial 

da ideia de habitus em seu criador, São Tomás de Aquino, segundo quem "o habitus é uma 'disposição’ difícil de 

alterar". No corpo e na alma. 

O habitus é um principio operatório: ele opera atos. Tais disposições ou arranjos estáveis são possuídas 

e portanto adquiridas. (ALMEIDA, M. 2003, p. 21-22.). 
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original” (RIBEIRO, 2005. p. 09), de “uma disciplina que é filha do imperialismo ocidental” 

(RIBEIRO, 2005, p. 8; GOUGH, 1975). 

Nesse sentido, James Clifford (1999) denuncia que no momento da inserção dos 

antropólogos em campo, existe uma sintomática que atua mesmo em tempos de paz, um 

“respeito” assimétrico dos nativos aos brancos, numa aproximação com aquilo que Bey 

chamou de um imperativo econômico, político e espiritual do turista (BEY, 1990, p. 03): (...) 

Porém, sua segurança, e a de toda uma hoste de outros antropólogos, missionários e 

viajantes, estava garantida por uma história prévia de conflito violento. Em todo o mundo, os 

“nativos” aprenderam, a força, a não matar os brancos. (CLIFFORD, 1999; p.57, tradução 

nossa). 

Embora inegáveis, a análise do tema tende muitas vezes a se esgotar nesses 

argumentos acima, e nesse ponto da discussão o texto de Hakim Bey, por não desprezar a 

natureza da viagem de comércio e de peregrinação, poderá oferecer uma ferramenta 

facilitadora para pensar a questão. Embora as argumentações mais pertinentes a este respeito 

venham mais a frente neste trabalho, lança-se uma primeira provocação, a fim de mostrar que 

nem sempre, o problema pode ser resolvido com a mera resolução de estancá-lo geográfica, 

política ou ideologicamente.  

Rosana Guber alerta em “Antropólogos-ciudadanos (y comprometidos) em la 

Argentina. Las dos caras de la antropologia social” (GUBER, 2008), que no caso da 

Argentina, nem sempre os antropólogos locais apresentaram interesse em estudar seus nativos 

concidadãos com os calores da proximidade da pesquisa de campo. Pelo contrário, havendo 

figuras históricas importantes da Antropologia local, contrários à busca da alteridade 

científica em campo e que em seu lugar muitas vezes fomentaram discursos que flertavam 

com um nacionalismo local mais radical. Nesse caso específico, uma manobra contrária se 

deu: uma nova safra de antropólogos argentinos treinados nas escolas clássicas da 

“antropologia imperial” manifestaram interesse no trabalho em campo e no contato com as 

populações locais, buscando entendê-las em seus próprios termos e foram impedidos pelos 

“antropólogos locais” já estabelecidos. Vemos neste exemplo, um esforço de uma 

Antropologia de país “colonizado”, apoiando forças políticas locais que buscavam um 

fortalecimento de sua nação, mesmo que em detrimento de seus povos tradicionais, e vemos 

um grupo de estudantes treinados nas escolas clássicas, prezando pelo contato com a 

alteridade. Esse caso mostra complexidades outras, não contempladas nestas críticas feitas a 

Antropologia enquanto uma disciplina que fosse espontaneamente expansionista. 
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O caso nos aponta para uma possibilidade ou abordagem teórica que começou a ser 

explorada por Eduardo Viveiros de Castro (VIVEIROS DE CASTRO, 2012. p.163), uma 

Antropologia de império buscando se transformar, ao transformar a transformação. Em 

outros termos, uma Antropologia como ferramenta de construção de Império em busca de se 

tornar em uma Antropologia de desconstrução de Império.  

Em outro texto, este autor passa pelo tema do imperialismo acadêmico quando 

manifestado pelas etnografias, e por não concordar de todo com determinadas abordagens 

críticas ao problema, identifica forças outras em operação, pelo menos em sua própria 

experiência de trabalho de campo: 

 

Li, não me lembro onde, que o regime enunciativo da etnografia 

"clássica" confere uma posição de poder absoluto ao autor, e que este controle 

discursivo manifesta o poder político-econômico da sociedade que ele representa 

sobre aquela que estuda - esta denúncia servia de exortação às tais experimentações 

polifônicas e coautorais que a etnografia deveria praticar. Pode ser que, esnobismo 

à parte, a crítica tenha algum fundamento, mas psicologicamente a coisa é outra: 

nunca me senti exercendo qualquer poder que fosse sobre os Araweté. Ao contrário, 

eles eram os senhores do meu estar lá; e lá estava inteiramente à sua mercê, 

ignorante, desajeitado e ridículo, sujeito a meus "objetos"; até que me 

reconhecessem uma personalidade mais variada que a de um curioso provedor de 

bens, fui uma espécie de chimpanzé enjaulado que, em vez de receber, tinha que dar 

bananas aos humanos. A sua palavra era a lei; se pudesse, que a decifrasse. 

(VIVEIROS DE CASTRO, 1992. p. 180). 

 

A intenção deste capítulo não é cair no pessimismo sentimental (SAHLINS, 1997). 

Os próximos, em verdade, funcionarão em grande medida para relativizar este, porém, para 

não finalizar o trecho sem equilibrar a discussão de algum jeito, e como preparação para as 

meditações subsequentes, com Serge Gruzinski (2001) em “El Pensamiento Mestizo”, 

aprende-se que tal relação entre povos nunca é completa tal qual se imagina e sempre há 

tensões entre as influências do contato. No caso analisado pelo autor, vemos um povo 

dominado se apropriando e ressignificando a arte de seus dominadores: “ao apoderar-se dos 

grutescos, os tlacuilos contornavam o prestígio e talvez a sacralidade da arte dos vencedores 

em benefício de seu próprio mundo.” (GRUZINSKI, 2001. p. 218). Ou seja, ocorrem 

sobrevivências da cultura colonizada, sejam como influências na cultura colonizadora, sejam 

enquanto reinvenções dos traços culturais coloniais que foram inseridos. Vemos assim que a 

cultura não é fenômeno assim tão indefeso a ponto de ser absorvido por outro sem tensões. 
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4  ANTROPOLOGIA DE COMÉRCIO 

 

E a Antropologia em si, ou/e, enquanto uma nova forma de viagem com 

características próprias aos valores da modernidade?  

Considerados os argumentos de seu livro “Jamais Fomos Modernos” (LATOUR, 

1994), para Bruno Latour a questão sequer faria sentido. Se o próprio conceito de 

modernidade é uma abstração que fala a respeito de um projeto que nunca chegou a ser 

realizado plenamente, uma conclusão como essa estaria baseada em pressupostos que não 

poderiam ser verificados. Logo, tentar trabalhar qualquer uma das categorias de nosso 

problema (turismo; Antropologia de guerra, de comércio, ou de peregrinação), não enquanto 

fenômenos híbridos entre ciência e superstição, passado e presente, político e natural, 

portanto, não limitáveis e não facilmente localizáveis por nossa ontologia supostamente 

moderna, seria um esforço que fatalmente levaria aos erros identificados por Bruno Latour; 

ter-se-ia então, mais uma vez colaborado na “proliferação de um monstro” (LATOUR, 1994; 

p.17). Ou seja, a própria tentativa de olhar para a Antropologia ou para o Turismo, 

desligando-os de seu passado “pré-moderno”, desligando-os de seus hibridismos, seria cair 

nessa armadilha proclamada por Latour
23

. Realizar uma manobra contrária a essa denunciada 

por Latour (1994), parece ser a exata ambição de Hakim Bey (1990), ao hibridar o turismo as 

viagens de guerra pré-modernas. Em alguma medida, vemos Bey (1990) operando em relação 

ao turismo, por premissas similares as aconselhadas por Latour (1994): 

 

Do momento em que traçamos este espaço simétrico, reestabelecendo o 

entendimento comum que organiza a separação dos poderes naturais e políticos, 

deixamos de ser modernos. (LATOUR, 1994; p. 19). 

 

O etnólogo do nosso mundo deve colocar-se no ponto comum, onde se 

dividem os papéis, as ações, as competências que irão permitir certa entidade como 

animal ou material, uma outra como sujeito de direito, outra como dotada de 

consciência, ou maquinal e outra como inconsciente ou incapaz. Ele deve até mesmo 

comparar as formas sempre diferentes de definir ou não a matéria, o direito, a 

consciência, a alma dos animais sem partir da metafísica moderna. (LATOUR, 

1994; p. 21) 
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 Apesar das discussões dos historiadores a respeito de quando efetivamente haveria de ter começado a 

modernidade, o segundo parágrafo do “Superando o Turismo” (BEY,1990), parece intuir algo semelhante aos 

argumentos de Latour a esse respeito no que concerne ao turismo enquanto fenômeno da modernidade: “O 

turismo é uma invenção do século 19 – um período da historia que algumas vezes parece ter se alongado em 

uma duração não natural. De várias formas, nós ainda estamos vivendo no século 19.” (BEY,1990. p. 01.). 

 



28 

 

Dada sua crítica a noção geral de Modernidade, em uma de suas entrevistas, “POR 

UMA ANTROPOLOGIA DO CENTRO” (LATOUR, 2004), Latour esforça-se em direção 

diametralmente oposta ao propor uma Antropologia do centro, das usinas de tecnologia, dos 

conglomerados urbanos e as supostas instituições denominadas modernas, dos fenômenos 

híbridos entre natureza e sociedade (buracos na camada de ozônio, o “antropoceno
24

”). 

Usando a linguagem figurativa das viagens, Latour propõe um retorno da Antropologia, uma 

viagem de volta ao mundo que pensávamos conhecer. Para tanto, aponta para o pensamento 

de Eduardo Viveiros de Castro enquanto uma via possível de retorno: 

 

Mas o ponto é que, de fato, meu projeto vem mudar a antropologia em 

geral. Se deslocarmos o debate de conceitos como “mononaturalismo” para novos 

conceitos, faremos a antropologia mudar. Quando Viveiros de Castro inventa sua 

história de “multinaturalismo”, ele chuta o pau da barraca. Isso é certo. Assim, 

depois disso, a antropologia deve se refazer. (LATOUR, 2004, p.400). 

 

Uma outra questão, encontrada no célebre livro “‘Cultura’ com Aspas”, de Manuela 

Carneiro da Cunha (CARNEIRO DA CUNHA, 2009), poderá oferecer novo ponto de análise 

ao tema da Antropologia de comércio. Para esta autora, existem as categorias de ida e volta 

nas relações entre as colônias e as metrópoles, no que parece ser uma concordância com o 

supracitado argumento de Serge Gruzinski (GRUZINSKI, 2001). Algumas “exportações” 

voltam para as metrópoles “contaminadas” após terem sido introduzidas e posteriormente 

devolvidas das colônias. Um desses casos seria a cultura que retornaria enquanto “cultura”, e 

num contexto específico e curioso, não tendo sido levada por missionários ou colonizadores, 

mas pelos antropólogos. 

  

Uma dessas categorias é “cultura”. Noções como “raça”, e mais tarde 

“cultura”, a par de outras como “trabalho”, “dinheiro”, e “higiene”, são todas elas 

bens (ou males) exportados. Os povos da periferia foram levados a adotá-las, do 

mesmo modo que foram levados a comprar mercadorias manufaturadas. Algumas 

foram difundidas pelos missionários do século XIX, como bem mostraram Jean e 

Jhon Comaroff, mas num período mais recente foram os antropólogos os provedores 

de uma ideia de “cultura”, levando-a na bagagem e garantindo sua viagem de ida. 

Desde então, a “cultura” passou a ser adotada e renovada na periferia. E tornou-se 

um argumento central – como observou pela primeira vez Terry Turner – não só nas 

reivindicações de terra como em todas as demais. (CARNEIRO DA CUNHA, 2009, 

p.312). 

  

A problemática de Manuela Carneiro da Cunha não se resume ao comércio pura e 

simplesmente, mas de alguma forma podemos entender essa relação nestes termos. Não 

somente nas óbvias apropriações que alguns grupos indígenas, na clássica caricatura, podem 
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 Uma nova fase geológica, proposta por Latour, causada pela ação humana. 
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fazer do termo “cultura”, ao desligarem seus celulares para realizarem enfadados algum ritual, 

diante de um grupo de turistas com as caras pintadas, hospedados em ocas, buscando “ver” 

índios, participar de sua espiritualidade e pagar por isso. Mas também nas relações dos grupos 

com o Estado, nas questões que se referem aos direitos pelo conhecimento tradicional, na 

defesa contra a biopirataria, nas iniciativas de associações locais, nos processos de 

demarcação de terras e etc. Existem nessas peitas, redes de negociação de termos, saberes e 

influências e a Antropologia, muitas vezes, protagoniza posições nesses embates. 

 

Era desse tipo de ida e volta que eu falava. Enquanto a antropologia 

contemporânea, como Marshall Sahlins apontou, vem procurando se desfazer da 

noção de cultura, por politicamente incorreta (e deixá-la aos cuidados dos estudos 

culturais), vários povos estão mais do que nunca celebrando sua “cultura” e 

utilizando-a com sucesso para obter reparações por danos políticos. A política 

acadêmica e a política étnica caminham em direções contrárias. Mas a academia não 

pode ignorar que a “cultura” está ressurgindo para assombrar a teoria ocidental. 

(CARNEIRO DA CUNHA, 2009, p.313).  

  

Entre as modalidades de relação que podemos chamar de comércio, onde atuam os 

pesquisadores e as populações pesquisadas, tão comuns no Brasil, estão as abaixo descritas 

por James Clifford (1999), e em que de certo modo, complementam as preocupações de 

Manoela Carneiro da Cunha (2009): 

 

Porém, existem novos contextos, e a balança do poder tem se movido, em 

muitos lugares. Hoje, se os etnógrafos querem trabalhar em comunidades nativas 

norte-americanas, ou em muitas regiões da América Latina, a pergunta que 

frequentemente lhes formulam é: “Em que nos beneficiamos com o seu trabalho?”. 

Muitas vezes, se solicita ao investigador que capacite estudantes locais. Ou, que 

preste testemunho em juízo por reivindicação de terras, ou que trabalhe sobre 

alguma gramática pedagógica da língua, ou que ajude com projetos históricos locais, 

ou que apoie a repatriação de objetos ancestrais que se encontram em museus 

metropolitanos. Nem todas as comunidades podem formular este tipo de exigências, 

obviamente. E existe o perigo de que uma antropologia que deseje preservar sua 

neutralidade política (também sua objetividade e sua neutralidade) simplesmente se 

afaste destes lugares e se incline a outras populações, onde o trabalho de campo seja 

menos “comprometido”, onde as pessoas possam ser estruturadas segundo a velha 

fórmula exotizante. (CLIFFORD, 1999; p.58, tradução nossa). 

 

Contempladas essas abordagens, em outra perspectiva, encontramos argumentos, 

talvez não tão profundos quanto os de Bruno Latour e os de Manuela Carneiro da Cunha, mas 

que evidenciam o bom e velho comércio a moda antiga. No texto de Pierre Clastres, 

“Arqueologia da Violência – pesquisas de antropologia política” (CLASTRES, 2004), 

localizam-se os antropólogos trocando objetos pela possibilidade da experiência etnográfica, e 

revelando isso com certa crueza para os ânimos mais românticos. 
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Passamos a primeira quinzena de dezembro fazendo compras em Caracas: 

motor para a piroga, fuzil, alimentos, objetos de troca com os índios, como facões, 

machados, quilômetros de linha de pesca de nylon, milhares de anzóis de todos os 

tamanhos, pacotes de caixas de fósforos, dezenas de carretéis de fio de costura 

(utilizado para prender as plumas à flecha), o belo tecido vermelho que os homens 

utilizam para suas tangas. De Paris, trouxemos uns dez quilos de finíssimas pérolas 

negras, brancas, vermelhas e azuis. Como me surpreendo com as quantidades, Lizot 

comenta brevemente: "Você vai ver. Isso desaparecerá mais depressa do que 

imagina". De fato, os Yanomami são grandes consumidores, temos que aceitar esse 

fato se quisermos não apenas ser bem acolhidos, mas simplesmente acolhidos. 

(CLASTRES, 2004, p.18-19). 

 

Nem mesmo Lévi-Strauss pode escapar desta incontornável realidade do fazer 

etnográfico. Em seu livro “Tristes Trópicos” (LÉVI-STRAUSS, 1996), na sétima parte, no 

capítulo chamado “O Mundo Perdido” (capítulo 24), quando do encontro com os 

Nambiquara, este começa o trecho relatando os preparativos para a viagem. Definitivamente, 

sua logística em muito se assemelha a de um caixeiro-viajante. 

 

Uma expedição etnográfica pelo Brasil central é preparada no cruzamento 

da rua Réaumur com o bulevar Sébastopol. Ali estão reunidos os atacadistas de 

artigos de costura e de moda; é lá que se pode esperar descobrir as mercadorias 

próprias a satisfazer o gosto difícil dos índios. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p.233). 

 

Às vezes eu me deparava com comerciantes que se entusiasmavam com 

esse exotismo adaptado ao seu conhecimento. Dos lados do canal Saint-Martin, um 

fabricante de anzóis vendeu-me por preço baixo todos os seus fins de estoques. 

Durante um ano carreguei pela selva vários quilos de anzóis que ninguém queria, 

pois eram pequenos demais para os peixes dignos do pescador amazônico. 

Finalmente liquidei-os na fronteira boliviana. Todas essas mercadorias devem servir 

a uma dupla função: presentes e material de troca com os índios, e meio de 

conseguir víveres e serviços nas regiões recuadas onde raramente os comerciantes 

penetram. Quando esgotei meus recursos no fim da expedição, consegui ganhar 

umas semanas de permanência abrindo uma venda num vilarejo de seringueiros. As 

prostitutas locais me compravam um colar em troca de dois ovos, e não sem 

pechinchar. (LÉVI-STRAUSS, 1996, p.234). 

 

Romantismo a parte, fica evidente que na relação entre pesquisador e nativo sempre 

haverá uma confluência onde ambos estarão negociando seus víveres. Seria inocência ignorar 

este fato, e deve-se encará-lo como parte dos desafios necessários ao pesquisador desta área.

 Uma última palavra, evidente neste contexto surge da ironia que é expor a 

Antropologia a uma análise desta natureza. Isto porque, dentre algumas de suas principais 

descobertas, estão justamente aquelas relacionadas à troca, dádiva, comércio e outros termos 

semelhantes a estes que apontam a importância dessa ordem de fenômenos no que diz respeito 
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a natureza da existência humana. Desde o Kula
25

 descrito por Malinowski (MALINOWSKI, 

1976), passando pelo Potlatch
26

 (MAUSS, 2003), culminando finalmente no Estruturalismo 

Levistraussiano (LÉVI-STRAUSS, 1982), que associa de alguma forma o “tabu do incesto” 
27

 

e a sua consequente troca de mulheres, ao próprio alvorecer da consciência cultural humana, 

em tudo se vê a troca enquanto força misteriosa necessária; às vezes parecendo causa e às 

vezes parecendo efeito. Não seria evidente que a Antropologia necessitaria também, existir 

como todo o resto, dentro desta dimensão da experiência humana?  

E quanto a uma Antropologia voltada para o comércio propriamente capitalista? O 

experimento de fato existe, como parece indicar o artigo no site
28

 da revista Exame, “Grandes 

empresas recrutam antropólogos, saiba porquê” (ACCORSI, 2013, website). Ver Anexo 01. 

O Trabalho de Everardo Rocha, Carla Barros e Claudia Pereira (respectivamente, 

professor da PUC-Rio, Professora da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) - 

Rio e da PUC-Rio e Doutoranda do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) da UFRJ), 

“Do Ponto de Vista Nativo”: Compreendendo o Consumidor através da Visão Etnográfica, 

apresenta-nos preocupações com o método etnográfico quando relacionado a comunicação, 

publicidade e marketing.  Preocupações estas que parecem ser cada vez mais o alvo deste tipo 

de abordagem. Veja um fragmento do texto:
29

 

   

Cabe, nesse momento, uma reflexão sobre o modo pelo qual vem 

ocorrendo essas adaptações e as perspectivas desses novos caminhos de pesquisa 

                                                           
25

 O Kula, é uma forma de troca de caráter intertribal praticado por populações localizadas num extenso conjunto 

de ilhas do norte ao leste e extremo oriental da Nova Guiné. Foi descrito pelo antropólogo Bronisław 

Malinowski. “[…] O kula é, portanto, uma instituição enorme e extraordinariamente complexa, não só em 

extensão geográfica mas também na multiplicidade de seus objetivos. Ele vincula um grande número de tribos e 

abarca em enorme conjunto de atividades inter-relacionadas e interdependentes de modo a formar um todo 

orgânico […]” (MALINOWSKI, 1978, p. 71-2). 

“[…] Numa visão mais larga, feita agora sob o ponto de vista etnológico, podemos classificar os artigos 

preciosos do kula entre os diversos objetos “cerimoniais” que representam riqueza: enormes armas esculpidas e 

decoradas; implementos de pedra; artigos para uso doméstico e industrial, ricamente ornamentados e incômodos 

demais para serem usados normalmente. […]” (MALINOWSKI, 1978, p. 76). 

“[…] O kula consiste na série dessas expedições marítimas periódicas que vinculam os diversos grupos de ilhas e 

anualmente trazem, de um distrito para o outro, grande quantidade de vaygu’a e objetos de comercio subsidiário. 

Os objetos do comércio subsidiário são utilizados se consumidos, mas os vaygu’a – braceletes e colares – 

movem-se constantemente no circuito. […]” (MALINOWSKI, 1978, p. 86). 
26

 O potlach é uma cerimônia praticada entre sociedades indígenas da América do Norte.Refere-se a uma festa 

religiosa que expressa diversas dimensões da sociedade onde se realiza. Pra além do banquete, trocas de 

presentes, e por vezes sua destruição em clima de disputa simbólica são parte fundamental dos festejos. Ver: 

MAUSS, 2003. 
27

 Regra universal que, com variações diversas, proíbe a relação marital entre parentes próximos. 
28

 http://exame.abril.com.br/revista-voce-sa/edicoes/180/noticias/antropologos-corporativos 
29

 Nas referências bibliográficas do trabalho de Tania Maia: “Pesquisa Etnográfica: Um estudo do uso desse 

instrumento pelos profissionais de pesquisa de Marketing (MAIS, 2009)”, encontra-se uma ementa toda dedicada 

ao tema. A coletânea é tão curiosa, que segue também no “Anexo 2” deste trabalho. Também disponível em: 

http://www.academia.edu/4194759/artigo_etno_fev_26 . 
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sobre o consumo. O foco de análise do artigo recairá sobre caminhos de pesquisa 

ainda pouco explorados, mas que apontam para um produtivo diálogo entre 

Antropologia, Comunicação e Marketing; são eles: etnografia da comunicação, 

etnografias de consumo e netnografia. (BARROS, PEREIRA, ROCHA. 2005. p. 

03). 

  

Antropologia enquanto turismo, não parece ser uma ideia prospera, principalmente 

por conta das dificuldades do trabalho de campo enfrentadas pelos antropólogos, as quais não 

desejam os turistas. Portanto, não se considerará aqui esta questão. 
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5  ANTROPOLOGIA DE PEREGRINAÇÃO
30

 

 

Nos resgatou do império das trevas e  

nos transportou para o reino do filho do seu amor. 

 

 Colossenses 1:13 

 

Há aparentemente, uma confusão de termos, em virtude de uma limitação linguística 

da discussão. Chama-se “Antropologia” fenômenos que embora se pareçam, na verdade são 

distintos; não obstante, ligados historicamente numa trança de tramas impressionante.  

Muitos autores já tentaram desfazer essa confusão acrescentando complementos ao 

termo: antropologias centrais versus antropologias periféricas (OLIVEIRA, 2006. p. 107.); 

antropologias internacionais versus nacionais ou antropologias de construção de nação e 

antropologias de construção de império (STOCKING, 1982); antropologias hegemônicas e 

não-hegemônicas (RIBEIRO e ESCOBAR, 2002), antropologias do sul (KROTZ, 1997); 

“Epistemologias do Sul (SANTOS, 2009)”; “há antropologias de construção de nação e 

antropologias de construção de império” (RIBEIRO, 2005, p.13); entre outras.  

Considerada essa limitação linguística da discussão, resta uma investigação, 

seguindo a lógica de Bey (1990), atrás das ocorrências na Antropologia, de eventos que 

poderiam, a princípio, e para preencher a lacuna restante no esquema de raciocínio, serem 

identificados como insights de peregrinação. E para uso de outro termo no meio de tantos já 

propostos, de uma “Antropologia de Peregrinação”. 

Quanto as utilidades do termo “peregrinação”, mais uma vez James Clifford (1999) 

se antecipa ao tema, no que concerne ao seu contexto. Não obstante, podem-se aproveitar suas 

                                                           
30 Em existindo questões a se explorar, por exemplo, nas diferenças que possam existir entre submissão a “ritos 

de passagem” (GENNEP, 2011) e a lugares marginais de “liminaridade” (TURNER, 1974) na sociedade da qual 

se é um agente nativo, ou a submissão a estes mesmos em uma sociedade na qual se é algum tipo de forasteiro, 

pode-se similarmente perguntar: Como se poderia empreender uma “Antropologia da Peregrinação” sem que 

esta acompanhasse peregrinos no campo que é a própria peregrinação? Uma “Antropologia da Peregrinação” 

tornar-se-ia assim, ao se propor estar em campo com os peregrinos, em uma “Antropologia de Peregrinação”. 

Resulta que, pode-se questionar se a peregrinação não é, em alguns casos, e entre outras coisas, um tipo de 

performance ilustrativa do processo todo da “liminaridade”, visto que a peregrinação costuma ser um trajeto 

geográfico entre lugares simbólicos. Em alguns casos, como os que serão descritos posteriormente, o “rito de 

passagem” fundamental dos antropólogos, costuma ser chamado de “trabalho de campo” (Sabe-se que a própria 

natureza da peregrinação impõe ao peregrino iniciante, assumindo a existência de peregrinos guias mais 

experientes, que lhes ensinam os caminhos, desafios físicos e psicológicos como parte dos processos a serem 

superados. Não raro, é parte do processo, o enfrentamento da chacota dos peregrinos mais experientes em 

relação as reações do iniciante frente aos desafios da jornada: chuva, presença de animais selvagens, cansaço, 

ferimentos, perigos, frio, calor, escaladas, emotividades afloradas, etc.); Ver abaixo: (CLIFFORD, 1999; p. 34, 

tradução nossa). Dito isso, e sem a pretensão de resolver aqui o problema, optou-se entre estas definições 

(Antropologia “de” Peregrinação ou Antropologia “da” Peregrinação), pelo uso de “Antropologia de 

Peregrinação”, guardando as desambiguações oriundas da questão para uma reflexão posterior. 

 



34 

 

conclusões neste também. Outro dado interessante na citação é a referência a peregrinações 

seculares
31

: 

 

(...) A “peregrinação” me parece um termo comparativo mais interessante 

de se trabalhar.  Inclui uma ampla gama de experiências ocidentais e não ocidentais, 

e recebe menos influência de gênero e de classe que a “viagem”. Ademais, tem uma 

maneira agradável de subverter a oposição constitutiva moderna entre viajante e 

turista. Porém, seus significados “sagrados” tendem a predominar mesmo quando as 

pessoas se juntam para peregrinações por razões tanto seculares quanto religiosas. 

No fim, provavelmente por razões de parcialidade cultural, acho mais difícil 

estender o conceito de “peregrinação” para incluir o de “viagem” que proceder 

inversamente (O mesmo se aplica a outros termos, tais como “migração”) Seja como 

for, não há termos ou conceitos neutros, não contaminados, um estudo cultural 

comparativo, necessita trabalhar autocriticamente, com ferramentas comprometidas, 

carregadas de bagagem histórica. (CLIFFORD, 1999; p. 55, tradução nossa). 

 

A princípio, observe as palavras de Shinji Yamashita, quando localiza um tipo de 

Antropologia disposta a absorver a diferença, a ponto de ser enriquecida e transformada pelos 

seus encontros com ela. Aquilo que Yamashita chama de “Glocal” foi razão de fé deste nas 

metamorfoses que prognosticou, e que poderá sofrer a Antropologia em seu contato com a 

diferença, tendo adentrado no século XXI. 

 

Se a cultura viaja, como coloca James Clifford (1992), a antropologia 

também viaja. Através de sua viagem global, ela pode ser enriquecida e 

transformada pelos seus encontros com diferentes situações locais. Acredito 

firmemente que a antropologia do século XXI vai ser construída na base de relações 

‘glocais’, isto é ‘global-local’ (ROBERTSON, 1995), da mesma forma que outras 

grandes formas de produção cultural são construídas no mundo. (YAMASHITA, 

1988, p.5). 

 

Localiza-se essa intuição de Antropologia de peregrinação também na afirmação de 

Johannes Fabian (2006) segundo a qual a “antropologia tem tido sucesso em tornar muitos de 

seus praticantes em transnacionais, isto é, em cientistas cuja estrutura mental não é mais 

formatada por uma identidade nacional inquestionável.” (FABIAN, 2006). Essa sensação do 

etnógrafo de poder falar em nome do grupo no qual esteve, tendo em si, algumas vezes, uma 

relativização da condição de sua nacionalidade original, pode ser encontrada muito facilmente 

no meio antropológico, principalmente quando imbuída de ação militante; de igual modo, 

abundam também as críticas a essa condição e a sua práxis. 

Talvez Roberto Cardoso de Oliveira tenha acertado ainda mais perto do alvo quando 

aponta para algo que chama de “interpretação compreensiva” ou “excedente de sentido” 

                                                           
31

 Peregrinações seculares são comuns ao mundo capitalista. Nestas, grupos de executivos recebem “missões” a 

fim de, entre outros motivos, se “tornarem uma equipe”. 
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(CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006. p.115-116). Note que neste e nos outros autores, há uma 

hesitação no momento de descrever esse momento específico; algo como um recurso 

metodológico inconfessável: 

 

Isso confere à investigação uma característica que só podemos equacionar 

em termos de estilo, pois compreender o outro significa um passo a mais do que 

simplesmente explicá-lo; é também apreendê-lo por meio de seus elementos ou 

instâncias empíricas não suscetíveis de explicação analítica, ou seja, o que se 

apreende é o “excedente de sentido” - ou o surcroît de sens, para usar uma expressão 

originária da hermenêutica de Paul Ricouer, para quem esse excesso de significação 

é alcançado graças ao momento em que se transcende a própria matriz disciplinar, 

isto é, ultrapassando-a sem negá-la. É o momento em que se inaugura o estilo 

próprio de tal ou qual antropologia, particularizando-a sem que ela perca sua 

vocação universalista assegurada pela matriz disciplinar – uma matriz alicerçada sob 

uma pluralidade de métodos bem como por um conjunto articulado ou articulável de 

paradigmas. Várias questões podem ser levantadas sobre a natureza do 

conhecimento obtido pela via metódica quando o comparamos com o conhecimento 

gerado pela interpretação compreensiva. (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2006, p.115-

116). 

 

Prosseguindo no cercamento do tema, faz-se mister citar o conhecido texto de Jeanne 

Favret-Saada (FAVRET-SAADA, 1990), onde outro termo foi cunhado a serviço da 

discussão, o artigo se chama “Ser-afetado” e também aquele estado de espírito 

experimentado pela autora. Veja como circunda o tema ao escrever sobre ele de maneira 

quase enigmática: “livre jogo de afetos desprovidos de representação” ou os “mil aspectos de 

uma opacidade essencial do sujeito frente a si mesmo”. 

 

“Ora, minha experiência de campo – porque ela deu lugar à comunicação 

não verbal, não intencional e involuntária, ao surgimento e ao livre jogo de afetos 

desprovidos de representação – levou-me a explorar mil aspectos de uma opacidade 

essencial do sujeito frente a si mesmo. Essa noção é, aliás, velha como a tragédia, e 

a ela sustenta também, desde há um século, toda a literatura terapêutica. Pouco 

importa o nome dado a essa opacidade (“inconsciente” etc.): o principal, em 

particular para uma antropologia das terapias, é poder daqui para frente postulá-la e 

colocá-la no centro de nossas análises”. (FAVRET-SAADA, 1990. p.161). 

 

Nas palavras de Clifford Geertz em “Vidas e Obras – o antropólogo como autor” 

(texto este com presença marcante neste trabalho daqui pra frente), o exótico “(...) é 

aprendido quando o sujeito se deixa perder, ou deixa talvez perder sua alma nessas 

imediatidades (...).” (GEERTZ, 2005, p.103). Importante lembrar daquela condição 

comentada por Geertz, a luz do diário póstumo de Malinowski, (GEERTZ, 2001) e batizada 

por este segundo de “assumir o ponto de vista do nativo”. Talvez ainda, sobre algo como o 

estado de espírito experimentado por Sir Evans-Pritchard quando veio a “ver” as “luzes da 

bruxaria” entre os Azande (EVANS-PRITCHARD, 2004). 
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O conflito entre demandas por feições de cientificidade e esse espírito de busca, 

irremediavelmente presente no etnógrafo, já foi observado por Clifford Geertz, em seu texto 

que trata dos relatos e dos testemunhos etnográficos em suas dimensões de construção de 

discursividades
32

. Não deveria soar estranho esse efeito do impacto da revelação do outro na 

subjetividade e na persona resultante daquele e naquele que optou por se submeter ao contato 

com aquilo que antes lhe era completamente estranho. Menos desejável seria se este agente 

não sofresse uma alteração. Colocar em suspensão seu próprio universo interior é colocar-se 

junto dele. Desse modo, conflitos com a própria identidade, talvez sejam indicativos de que se 

está no caminho certo, quando do exercício etnográfico. 

 

É claro que, para se ter uma idéia desse desafio,  - de que maneira soar 

como um peregrino e um cartógrafo, ao mesmo tempo – e do mal-estar que ele 

produz, bem como do grau em que ele é representado como decorrente das 

complexidades das negociações entre o eu e o outro, e não entre o eu e o texto, só 

mesmo examinando os próprios escritos etnográficos. (GEERTZ, C. 2005, p.22). 

 

Antes da acusação de que peregrinações metafísicas devam ser buscas meramente 

existenciais, e devam se restringir ao escopo das experiências pessoais subjetivas e 

particulares do pesquisador caso ocorram em campo, assume-se que exatamente esta 

dimensão, está sim, prevista na proposta, afinal “o peregrino passa por uma mudança na 

consciência, e para o peregrino essa mudança é real. Peregrinação é uma forma de 

iniciação, e iniciação é uma abertura para outras formas de cognição.” (BEY, 1990, p.01). 

Sendo o etnógrafo um produto icônico de seu meio, ele é a arena do encontro com a diferença, 

e nesse sentido, ele é o próprio laboratório e sua psique o seu tubo de ensaio; culturas são suas 

poções alquímicas; seus testemunhos destas auto-observações são a forma flagrante que tem 

de observar a diferença na interação com o seu mundo, que traz dentro de si, e em nenhum 

lugar mais. Esse momento especial em que se vê o que agora se é, e com lembranças frescas 

do que se era, e se vê o quê se era tendo-se recém tornado, e através de uma experiência auto 

infligida de contato com a diferença, é o produto refinado da experiência etnográfica. Vê-se 

porque o eu é incontornável na atividade antropológica e porque o eu literário que ressurge 

dessa desolação da identidade não só é condição dessa atividade, como é o resultado desejável 

dela. Veja como Clifford (1999) interpõe a dimensão objetiva da antropologia, a dimensão 

subjetiva da viagem, em seus efeitos nesta primeira. 
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 A livro “Obras e Vidas – O antropólogo como autor” (GEERTZ, C. 2005). 
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(...) O capítulo 3, por exemplo, descreve a configuração e reconfiguração 

histórica da investigação antropológica “objetiva”, em uma relação de diálogo e 

conflito com as praticas “subjetivas” das viagens e suas escrituras. Os gêneros 

acadêmicos são passiveis de relações, transações e mudanças. (CLIFFORD, 1999; 

p.24, tradução nossa). 

 

A esta possibilidade de o antropólogo pensar sua psique enquanto o seu próprio 

laboratório subjetivo de “culturas” podemos opor a crítica de James Clifford (1999) às 

concepções clássicas de campo enquanto um outro tipo de laboratório, o objetivo e estático, 

uma vez que nele, o antropólogo passa por “ritos de passagem” e iniciações que o 

transformam no processo. 

 

(...) Na geração de Boas, se falava com alguma seriedade do campo como 

um “laboratório”, um lugar controlado de observação e experimentação. Na 

atualidade isso soa cruamente positivista. Também soa contraditório: o campo 

também tem sido visto – desde a época de Boas – como um “rito de passagem”, um 

lugar de iniciação pessoal/profissional, de aprendizagem, de crescimento, de teste e 

assim por diante. (CLIFFORD, 1999; p. 34, tradução nossa). 

 

Essa perspectiva do fazer antropológico, não como descrição objetiva, isenta e 

cientificamente pura do outro, mas como a descrição de fenômenos subjetivos internos 

provocados pela relação com o outro, não aparentava ser novidade para Clifford Geertz e 

Lévi-Strauss: 

 

Para dizê-lo em termo abruptos, mas não inexatos, Lévi-Strauss afirma 

que o tipo de “estar lá” imediato e em pessoa, que se associa ao grosso da 

antropologia americana e britânica, é essencialmente impossível: ou é uma fraude 

escancarada, ou é um auto-engodo pretensioso. A ideia de uma continuidade entre a 

experiência e a realidade, diz ele logo no início de Tristes Trópicos, é falsa: 

 

(...) não existe continuidade na passagem entre as duas. (...) Para 

chegar a realidade primeiro devemos repudiar a experiência, ainda que depois 

possamos reintegrá-la numa síntese objetiva, na qual o sentimentalismo, [ou 

seja, a sentimentalité – “cons-ciência”, “sensibilidade”, “subjetividade”, 

“sentimento”] não desempenhe papel algum. (...) [nossa] missão (...) é 

compreender o Ser em relação a si mesmo, e não em relação ao próprio 

sujeito. (GEERTZ, 2005, p.66-67; LÉVI-STRAUSS, 1961, p. 62). 

 

Encontramos também outras propostas com alguma semelhança, como parece o caso 

em Ghassan Hage (citado por Viveiros de Castro) quando enuncia que “O trabalho crítico da 

antropologia nos expõe à possibilidade de sermos outros do que somos, e faz dessa 

possibilidade uma força em nossas vidas” (VIVEIROS DE CASTRO, 2012, p.155). Neste 

trabalho de Eduardo Viveiros de Castro (2012), a proposta aqui intuída toma forma, para ele: 

“A segunda e decisiva possibilidade que essa indigenização da transformação veio atualizar, 
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então, consistiu na inclusão da teoria antropológica, ela própria, no escopo daquilo que é 

transformado pelas transformações indígenas.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2012. P. 163.). 

Para tanto, se faz necessário entender que:  

 

...já não se trata mais de “emancipar o nativo”, de direito ou de fato, mas 

de emancipar a antropologia de sua própria história. Vacina antropofágica: é o índio 

que virá (que eu vi) nos emancipar de nós mesmos. Antes de sairmos a emancipar os 

outros (de nós mesmos), emancipemo-nos nós mesmos, com a indispensável ajuda 

dos outros. (VIVEIROS DE CASTRO, 2012). 

 

 

 

*** 

 

 

Existirão tantas descrições destes fenômenos que se buscam aqui demonstrar, quanto 

existirem etnógrafos que passaram por eles. Embora a proposta mesma deste capítulo seja a 

de um inventário bibliográfico, por exaustivo, elencamos por fim, como exemplo, três textos 

onde descrições com alguma similaridade ocorrem, a fim de serem brevemente comentadas: 

“O campo na praia, visto da selva” de Eduardo Viveiros Castro (VIVEIROS DE CASTRO, 

1992), “A presunção da cultura” de Roy Wagner (WAGNER, 2010); e “Os tambores dos 

mortos e os tambores dos vivos” de Marcio Goldman (GOLDMAN, 2003):  

Eduardo Viveiros de Castro, em “O campo na praia, visto da selva”, segundo 

resumo apresentado pelo “Repositório FGV de Periódicos e Revistas” 
33

:  

 

“... sublinha a importância desta formação, bem como seu trabalho 

etnográfico com dois grupos indígenas, os Yawalapiti do Ato Xingu e os Araweté de 

Ipixuna. Relacionando o panorama teórico e institucional da etnologia indígena sul-

americana com a teoria antropológica contemporânea...”.  

 

Interessa ao tema da viagem, porém, sua atenção a fatores que vai chamar, em sua 

descrição dos desafios do trabalho de campo de: “intuição”; “faro”; “dom”; “aspecto 

inconsciente no trabalho etnográfico”; “experiência total”; “privações sensório-afetivas”; 

“estado anormal de percepção extra-cultural”; “saltos qualitativos na direção de uma forma 

global, onde a reflexividade analítica, irrefletidamente, descobre-se produtora de 

objetividade”; “intuição treinada”; entre outras: 

                                                           
33

 Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/reh/article/view/1944 . 
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Sei que esta é uma posição um tanto obscurantista, mas acredito que a 

intuição é essencial. Lévi-Strauss, falando de Paul Radin, usou a palavra "faro" para 

este dom que estimou raro; e foi Radin, falando por todos, quem disse que "ninguém 

sabe muito bem como faz o próprio trabalho de campo". Há de fato um aspecto 

inconsciente no processo etnográfico, e não sei o quanto ele pode ser reduzido por 

alguma vigilância epistemológica. O campo é uma experiência "total", na acepção 

de Goffman; ele envolve frequentemente privações sensório-afetivas drásticas, 

capazes de produzir um estado anormal de "percepção extra-cultural"; e sobretudo, 

ele opera sinteticamente, isto é, procede por saltos qualitativos na direção de uma 

forma global, onde a reflexividade analítica, irrefletidamente, descobre-se produtora 

de objetividade. No silogismo etnográfico, há mais na conclusão do que o que foi 

posto nas premissas observacionais e do que está explícito nas regras metodológicas 

de inferência. 

Há então a intuição; mas ela é treinada, e isto é essencial. No "tempo de 

serviço" de um etnólogo deveria ser contado, não só seu tempo de campo, como 

aquele que ele passou se impregnando de etnografias alheias, e o que os autores 

destas etnografias passaram eles próprios no campo. A experiência de cada um é a 

experiência acumulada por gerações de pesquisadores, sem a qual nenhuma 

pesquisa, por mais longa que seja, pode transcender sua particularidade. A cultura 

distintiva do etnólogo é sua cultura teórica e etnográfica: é isto que desperta e treina 

a sua intuição, e é isto que fornece a ponte indutiva que ele franqueia meio 

inconscientemente. Nada impede, é claro, que sua intuição possa lhe faltar, suas 

induções manquem, e suas conclusões sejam absurdas. Mas a comparação é seu 

controle constante. Etnografia é tanto vocação como erudição. (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1992. p. 178-179). 

 

Roy Wagner por seu turno, em sua exposição da presunção da cultura (WAGNER, 

2010), descreve pormenorizadamente os desafios a que se submete o pesquisador quando 

exposto ao trabalho de campo. Muitas de suas assertivas descrevem os mesmos processos 

psicológicos da exposição da identidade e da cultura do cientista a estas solidões 

relativizadoras que lhe alteram a consciência: 

 

Uma “antropologia” que jamais ultrapasse os limiares de suas próprias 

convenções, que desdenhe investir sua imaginação num mundo de experiência, 

sempre haverá de permanecer mais uma ideologia que uma ciência. (WAGNER, 

2010. P. 29). 

 

A riqueza do texto permite diversas inferências úteis, mas o trecho pinçado, nos fala 

do pesquisador que, por ter se tornado um elo entre culturas por força de sua vivência em 

ambas, ao “inventar” a cultura objetivamente pela observação e aprendizado, pode 

efetivamente passar ele próprio por uma mudança de personalidade: 

 

Ao experienciar uma nova cultura, o pesquisador identifica novas 

potencialidades e possibilidades de se viver a vida, e pode efetivamente passar ele 

próprio por uma mudança de personalidade. (WAGNER, 2010. P. 30-31). 
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Encontramos também em Roy Wagner uma descrição minuciosa da “perda do eu” 

provocada por aquilo que chama de “choque cultural”. Curioso é observar neste trecho, a 

universalidade do fenômeno, quando dos enfrentamentos de situações sociais novas, mesmo 

que feitas nas sociedades das quais se é nativo (calouros e recrutas): 

 

Esse sentimento é conhecido pelos antropólogos como “choque cultural”. 

Nele, a “cultura” local se manifesta ao antropólogo primeiramente por meio de sua 

própria inadequação; contra o pano de fundo de seu novo ambiente, foi ele que se 

tornou “visível”. Essa situação tem alguns paralelos em nossa própria sociedade: o 

calouro que entra na faculdade, o recruta no exército, qualquer pessoa que se veja na 

situação de ter de viver num ambiente “novo” ou estranho há de experimentar um 

pouco desse tipo de “choque”. (WAGNER, 2010. P. 34). 

 

Ensina também sobre da objetificação da cultura pelo antropólogo enquanto um 

processo similar ao trabalho do psicanalista ou do xamâ que objetifica as ansiedades de seus 

pacientes. O tema vai voltar a ser recorrente nos comentários a respeito de “Os tambores dos 

mortos e os tambores dos vivos” (GOLDMAN, 2003). 

 

Mas a antropologia nos ensina a objetificar aquilo a que estamos nos 

ajustando como “cultura”, mais ou menos como o psicanalista ou o xamâ exorcizam 

as ansiedades do paciente ao objetificar sua fonte. Uma vez que a nova situação 

tenha sido objetificada como “cultura”, é possível dizer que o pesquisador está 

“aprendendo” aquela cultura, assim como uma pessoa aprende a jogar cartas. Por 

outro lado, visto que a objetificação ocorre ao mesmo tempo que o aprendizado, 

poder-se-ia igualmente dizer que o pesquisador de campo está “inventando” a 

cultura. (WAGNER, 2010. P. 35). 

 

O último trecho separado deste autor é autoexplicativo: 

 

Eis a mais simples, mais básica e mais importante das considerações a 

fazer: o antropólogo não pode simplesmente “aprender” uma nova cultura e situá-la 

ao lado daquela que ele já conhece; deve antes “assumi-la” de modo a experimentar 

uma transformação de seu próprio universo. (WAGNER, 2010. P. 37). 

 

Se há, porém, um texto que ilustra esta monografia, trata-se de “Os tambores dos 

mortos e os tambores dos vivos” (GOLDMAN, 2003). Marcio Goldman já declara em seu 

resumo que deseja refletir sobre a possibilidade de manter o ponto de vista antropológico 

tradicional, quando o objeto observado faz parte do coração da sociedade do observador. Vê-

se aqui a manobra contrária, porém dependente da “afetação” resultante do contraste com o 

outro. Embora um comentário ao seu artigo, balizado pela questão da peregrinação, merecesse 

um capítulo a parte, teceremos apenas alguns breves comentários às suas considerações mais 

teóricas. 
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Embora se concorde com uma crítica posterior a Geertz, em defesa de Malinowski, 

encontrada no artigo
34

, nos serve também este comentário, no sentido do trabalho etnográfico 

não poder ser obra nem de um “bruxo” e nem de um “geômetra”. De pronto, um caminho do 

meio, onde o pesquisador não é um cientista portador de uma objetividade absoluta, tampouco 

um camaleão existencial capaz de se tornar no nativo, parece surgir nas opções dos 

antropólogos. 

 

Contra essa idéia de que a etnografia seria condicionada por uma espécie 

de sensibilidade especial, que permitiria ao etnógrafo pensar, sentir e perceber como 

os nativos, é que Geertz escreveu seu famoso ensaio sobre “o ponto de vista do 

nativo” (Geertz, 1983). Aí, como se sabe, sustenta que a etnografia dependeria mais 

da capacidade de situar-se a uma distância média entre conceitos muito concretos, 

“próximos da experiência” cultural, e conceitos abstratos, “distantes da experiência”, 

do que de uma habilidade de identificação qualquer: “uma interpretação 

antropológica da bruxaria não deve ser escrita nem por um bruxo, nem por um 

geômetra” (p. 57). (GOLDMAN, 2003. p 457-458). 

 

Uma teoria etnográfica não se confunde nem com uma “teoria nativa” 

(sempre cheia de vida mas por demais presa às vicissitudes cotidianas, às 

necessidades de justificar e racionalizar o mundo tal qual ele parece ser, sempre 

difícil de transplantar para outro contexto) nem com o que Malinowski viria a 

denominar mais tarde “uma teoria científica da cultura” (cuja imponência e alcance 

só encontram paralelo em seu caráter anêmico e, em geral, pouco informativo). 

Evitando os riscos do subjetivismo e da parcialidade por um lado, do objetivismo e 

da arrogância por outro, Malinowski parece ter descoberto “o soberbo ponto 

mediano, o centro. Não o centro, ponto pusilânime que detesta os extremos, mas o 

centro sólido que sustenta os dois extremos num notável equilíbrio” (GOLDMAN, 

2003. p 459. Apud; KUNDERA, 1991, p. 78). 

 

Principiando seus comentários a respeito desta espécie de trabalho psicanalítico que 

o etnógrafo se auto-inflige ao objetificar (inventar) uma ponte entre a sua cultura e a cultura 

aprendida, Goldman (2003) afirma categoricamente que o pesquisador é, ou deveria ser, 

modificado por esta concepção de trabalho de campo. 

 

Ora, essa concepção do trabalho de campo como uma espécie de processo 

(ou trabalho, no sentido psicanalítico do termo) aponta para duas questões, em geral, 

deixadas de lado pelos etnógrafos, quando refletem sobre sua experiência. A 

primeira é que eles também são, ou deveriam ser, modificados por ela. Limitar-se, 

então, a comentar a posteriori os efeitos de sua presença sobre os nativos, tecendo 

comentários abstratos sobre seu trabalho de campo, parece trair uma certa sensação 

de superioridade: invulnerável, o antropólogo atravessa a experiência etnográfica 

sem se modificar seriamente, acreditando-se ainda capaz de avaliar de fora tudo o 

que teria ocorrido. Melhor seria ouvir a advertência levistraussiana: “não é jamais 

ele mesmo nem o outro que ele [o etnógrafo] encontra ao final de sua pesquisa” 

(Lévi-Strauss, 1960, p. 17). (GOLDMAN, 2003. p. 463). 

 

                                                           
34

 Marcio Goldman crê que nunca foi intenção de Malinowski dizer que “assumir o ponto de vista do nativo” 

significasse tornar-se nele em absoluto. 
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Logo, ao se conjugarem as funções xamânicas de precursor do psicanalista (LÉVI-

STRAUSS, 2008), e a daquele especialista em mudar de habitus
35

, e se for este agente 

pensado também enquanto um intercambista, viajante, diplomata, embaixador ou peregrino 

(neste e em outros mundos), vê-se que há algo de xamânico também na viagem do etnógrafo. 

Vemos estas duas funções também inscritas no trabalho de campo etnográfico; para Mauro de 

Almeida (2003) é parte desta busca aprender um habitus diferente, para Marcio Goldman 

(2003) e para Roy Wagner (WAGNER, 2010. P. 35), o trabalho de campo, e trabalho 

entendido no sentido psicanalítico do termo, acaba por “objetificar” o problema, ou seja, a 

cultura a que se está em contato. 

Se há, por fim, um problema de pesquisa para dissertação a ser desenvolvida, e para 

a qual esta monografia seria um primeiro comentário, seria o seguinte: Teriam os 

antropólogos a aprender com a peregrinação, com as técnicas de peregrinação e com os 

relatos clássicos de peregrinação? A Antropologia pode ser pensada enquanto uma 

peregrinação secular? Pensando nessas perguntas, pode se começar a pensar no conceito de 

devir (Guattari, 1986, p. 288). Goldman (2003) toca num ponto que talvez já seja chão 

comum no caminho dos peregrinos: a partilha da dor, do sofrimento e das agruras da estrada. 

Sofrer em grupo gera identificação, compaixão; em alguns casos, até mesmo irmandade. Não 

sem motivo, Roy Wagner diz que a primeira humanização do pesquisador frente a 

comunidade sejam seus problemas em achar lugar para se aliviar e para cozinhar. Tal 

percepção explicaria inclusive a militância dos etnógrafos em favor das sociedades que 

estudam, afinal, sofrer seus problemas, identificar-se com seus pesares, e lutar suas lutas, é 

parte fundamental deste devir-nativo (“o que acontece ao cavalo pode acontecer a mim” - ver 

a próxima citação.); esse devir poderia ser definido como um desejo de habitus
36

. 

Naturalmente, isso não parece ser segredo aos peregrinos, afinal, peregrinar é sofrer junto, 

peregrinar é rezar com os pés
37

, e porque não dizer: ser afetado por algo que os afeta.  

 

O devir, na verdade, é o movimento através do qual um sujeito sai de sua 

própria condição por meio de uma relação de afetos que consegue estabelecer com 

uma condição outra. Se entendermos ainda que a primeira condição – aquela da qual 

se sai – é sempre “majoritária”, e que a segunda – aquela por meio da qual se sai – é 

sempre “minoritária” (p. 356-7), compreenderemos também que “afeto” não tem 

aqui absolutamente o sentido de emoções ou sentimentos, mas o de “afecções”: um 

                                                           
35 Aristóteles (1984) já havia lembrado que o habitus é como uma roupa permanente. Essa referência não 

escapou a Eduardo Viveiros de Castro (1996), que em seu artigo sobre o perspectivismo ameríndio, afirma que 

os xamãs são especialistas em mudar de habitus. (ALMEIDA, 2003. P. 22). 
36

 Ver nota 22. 
37

 http://docslide.com.br/documents/peregrinar-e-rezar-com-os-pes.html 
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devir-cavalo, por exemplo, não significa que eu me torne um cavalo ou que eu me 

identifique psicologicamente com o animal; significa que “o que acontece ao cavalo 

pode acontecer a mim” (p. 193), e que essas afecções compõem, decompõem ou 

modificam um indivíduo, aumentando ou diminuindo sua potência (p. 310-11). É 

nesse sentido que existe uma “realidade do devir-animal, sem que, na realidade, nos 

tornemos animal” (p. 335). O devir é o que nos arranca não apenas de nós mesmos 

mas de toda identidade substancial possível. Trata-se, pois, de apoiar-se em 

diferenças não para reduzi-las à semelhança (seja absorvendo-as, seja absorvendo-se 

nelas) mas para diferir, simples e intransitivamente. 

Nos termos de Favret-Saada, trata-se assim de ser afetado pelas mesmas 

forças que afetam o nativo, não de pôr-se em seu lugar ou de desenvolver em relação 

a ele algum tipo de empatia. Não se trata, portanto, da apreensão emocional ou 

cognitiva dos afetos dos outros, mas de ser afetado por algo que os afeta e assim 

poder estabelecer com eles uma certa modalidade de relação, concedendo “um 

estatuto epistemológico a essas situações de comunicação involuntária e não 

intencional” (Favret-Saada, 1990, p. 9). E é justamente por não conceder “estatuto 

epistemológico” a essas situações que a “observação participante” é, como vimos, 

duramente criticada por Favret-Saada. (GOLDMAN, 2003. p 464. Apud; DELEUZE 

& GUATTARI, 1980, p. 315. Apud; FAVRET-SAADA, 1990, p. 9). 

 

Entretanto, não poderia haver melhor forma de testar essas possibilidades, do que 

procurá-las, mesmo que citadas em outros termos, nos clássicos, partindo do pressuposto de 

que estes manifestam certo poder de se atualizarem quando abordados a luz de diferentes 

perspectivas. Felizmente, no que concerne a Bronislaw Malinowski, um trabalho como este 

parece já ter sido realizado por James Clifford (1994). 
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5.1  MALINOWSKI, O POLONÊS ANDARILHO E PRINCIPAL APÓSTOLO 
38

 

 

A luz do contraste entre os livros “Um Diário no Sentido Estrito do Termo”
39

 

(MALINOWSKI, 1997) e “Argonautas do Pacífico Ocidental” (MALINOWSKI, 1976), 

revelada por James Clifford em “A EXPERIÊNCIA ETNOGRÁFICA, antropologia e 

literatura no Século XX” (CLIFFORD, 1994), localiza-se a experiência pessoal de 

Malinowski, quando vista do ponto de vista desses esperados efeitos da peregrinação. Uma 

leitura do capítulo denominado “Sobre a automodelagem etnográfica” (CLIFFORD, 1994. 

p.93), que busque em Malinowski algo como que um peregrino, fatalmente verificará que as 

conclusões de James Clifford, poderão parecer de tal modo à descrição de uma sequência de 

epifanias de peregrinação, que seria capaz não só de emocionar ao mais exigente dos místicos, 

quanto teria em si os elementos necessários para enquadrá-la como um tipo de protótipo dos 

passos nos degraus de uma peregrinação bem sucedida. 

Antes de chegar aos seus principais pontos da análise, James Clifford apresenta 

conceitos reveladores, dado o tema da peregrinação, e caríssimos a Antropologia social, aos 

quais chama de “subjetividade etnográfica”, e um em especial, apresenta um do qual 

Malinowski é o pai, a “observação participante” (CLIFFORD, 1994. p. 94). A ideia de 

observação participante pode ser entendida de forma mais profunda do que geralmente se faz, 

assumindo-se que seja o resultado das afetações por quais tenha passado a subjetividade do 

pesquisador, a fim de, se transformar nesta subjetividade etnográfica. 

A partir disso, James Clifford nos revela sua comparação dos escritos de Malinowski 

com os de Joseph Conrad
40

 em “O Coração das Trevas” (CONRAD, 1902). Segundo James 

Clifford, Malinowski era leitor de Conrad e teria sido fortemente influenciado pela sua 

dinâmica de construção literária. Sua tese é de que tanto o “Coração das Trevas” quanto o 

“Diário” parecem retratar a crise de uma identidade – uma luta, nos confins da civilização 

ocidental, (CLIFFORD, 1994. p. 100), contra a ameaça de uma dissolução moral, perigosamente 

                                                           
38

 “Polonês Andarilho” e “Principal Apóstolo” são definições de Clifford Geertz para Malinowski (GEERTZ, 

2005, p.35, p. 103.). 
39

 Publicado no fim dos anos 60, o Diário revela um Malinowski desconhecido. Completamente alterado em 

relação ao do “Argonautas do Pacífico Ocidental”. Aparece reclamando da comida, doente, desejando 

sexualmente as nativas e sentindo raiva das populações locais. Para além disso, revela-nos suas paixões e crises 

pessoais. Aqui é justamente essa dissolução de sua identidade em contato com a cultura outra o assunto a ser 

explorado. 
40

 Joseph Conrad, assim como Malinowski, foi um polonês vivendo na Inglaterra. Embora não fosse etnógrafo, 

não deixa de ser relevante ao tema o fato de ter sido marinheiro, e de ter presenciado genocídios promovidos 

pelos ingleses no coração África. Em o “Coração das Trevas” temos personagens que se despersonalizam, sendo 

que um deles, perde completamente a razão, no contato com as fronteiras culturais do Império Britânico. As 

semelhanças biográficas entre Conrad e Malinowski não são de forma nenhuma desprezíveis. 
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misteriosa, dessa identidade.  Localizada esta premissa despersonalizadora do contato com os 

limites da própria cultura, veja a tese de James Clifford a respeito do fenômeno que acometia 

Malinowski: 

 

... O desordenado Diário de Malinowski pareceu encenar o tema da 

desintegração. Mas e o tema da mentira? O relato inteiramente crível? Minha tese é 

a de que a ficção salvadora de Malinowski é sua etnografia clássica Os argonautas 

do Pacífico Ocidental. (CLIFFORD, 1994. p. 100-101). 

 

James Clifford percebe a desintegração pela qual Malinowski passou, e percebe que 

o resultado desse acontecimento, veio à luz posteriormente na obra mais famosa de 

Malinowski, Os argonautas. Mais a frente Clifford (1994) toca num ponto que não deixa 

dúvida quanto a sua intuição de que algo a que ele chama de “espiritual” estava acontecendo a 

Malinowski em seu período de campo: “Mas Malinowski experimenta (ou pelo menos seu 

diário retrata) algo assim como uma verdadeira crise espiritual e emocional” (CLIFFORD, 

1994. p. 104), e aponta no “Diário”, algumas das eloquentes conclusões de Malinowski 

perante a constatação da dissolução de sua identidade nos confins da civilização ocidental. 
41

 

O auge desta despersonalização de Malinowski chega a este com a notícia da morte 

de sua mãe. A próxima expressão a chamar a atenção no texto refere-se a “subjetividade 

fragmentada” 
42

. Em algum ponto dessa fragmentação interior e as implicações pessoais 

interiores da descoberta do kula/mana testemunhado, acontece algo. Este começa a se 

metamorfosear no Malinowski que o mundo viria a conhecer. 

 

Bronislaw Malinowski, o novo estilo de antropólogo. Esta persona dotada 

daquilo que Malinowski chamava de “a magia do etnógrafo”, uma nova espécie de 

insight e experiência... ...É importante notar que a persona do antropólogo 

observador-participante não era a imagem trabalhada no diário, mas a versão que ele 

construiu respectivamente em Os Argonautas
43

. (CLIFFORD, 2008. p. 113).  

 

Não é em absoluto irrelevante a morte da mãe de Malinowski estando este neste 

contexto e nestas condições. Tanto se considerarmos as reverberações freudianas do 

Estruturalismo francês, o tabu do incesto no contexto da quebra da relação edipiana, e na 

consequente percepção inicial da individuação, este foi um evento de significativa 

                                                           
41

 Entre as mais enigmáticas, encontra-se a seguinte: “O amor não deriva da ética, mas sim a ética do amor”. 

(MALINOWSKI, 1997. 1967 – p. 297). 
42

  Clifford indica a este respeito, o momento em que o herói de “Coração das Trevas” acha um velho livro 

abandonado numa cabana. Este é tratado pelo personagem tal qual um objeto místico, e de alguma forma é visto 

por todos os personagens da trama, como símbolo da persistência e reconfecção de um eu, em meio ao 

desarraigamento cultural a que estavam imersos. (CLIFFORD, 2008. p. 109). 
43

 Trecho resumido. 
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importância, ou mesmo de importância capital na completa modelagem desta “identidade 

etnográfica” inaugurada por e em Malinowski. Não podemos medir o quanto da identidade de 

Malinowski já estava ou não formada ou “reformada” até aquele momento, mas lembrando de 

que anteriormente ele havia dito do “Diário” que “Realmente, eu não tenho uma 

personalidade genuína.”, vemos que a morte de sua mãe ter acontecido justamente naquele 

momento e lugar singulares, e em simultaneidade a essa crise etnográfica de identidade, foi 

significante pelo ponto de vista psicológico, sociológico, simbólico e literário
44

. 

Do ponto de vista literário, em tempo, percebe-se que os comentaristas em geral 

associam os nativos de Trobriand aos argonautas, e é certo que fosse essa mesma a intenção 

de Malinowski. Porém, considerado este contexto, e analisado o mito de Jazão com mais 

cuidado, pode se encontrar um paralelo também entre os dois heróis. Jazão foi o líder do Argo 

e dos Argonautas no famoso mito, Malinowski foi também um modelo, ambos figuram cada 

um ao seu modo, o mito do herói. Ambos saem em jornada até o “fim do mundo” em busca 

de seus “artefatos sagrados”. No caso de Jazão, da pele de ouro milagrosa do carneiro alado 

“Crisómalo” (Áries), também chamada de “Velocino de Ouro”. Malinowski embora parta 

para o fim do mundo em nome da ciência, sem ter a noção clara do que encontraria, é 

impactado pelo achado do complexo sagrado do “Kula”, e de seus artefatos sagrados (colares 

e braceletes). Mas o mais impressionante é que Jazão, ao exemplo do Malinowski 

despersonalizado encontrado por James Clifford, após ser desterrado de seus direitos reais, 

parte em busca do Velocino de Ouro com a pretensão de recuperar seu trono, e em algumas 

versões, para salvar sua mãe do tirano que os havia destituído, reconstruindo assim sua 

identidade real perdida. Na versão contada no filme “Jason and the Argonauts” (WILLING, 

2000), ao retornar de sua busca pelo Velocino de Ouro, Jazão encontra sua mãe já morta. É 

naturalmente poético que Malinowski tenha associado os trobriandeses em seus barcos e em 

suas tramas para conseguir seus colares e braceletes sagrados, aos argonautas arrebanhados 

por Jazão enquanto tripulação do Argo, mas o mais interessante seria a associação que 

Malinowski possa ter feito entre seu estado psicológico pessoal e o mito de Jazão em busca da 

restauração de sua identidade real, no “fim do mundo”, através de seus próprios “presentes 

dos deuses”. 

Por motivos de saúde, Malinowski parte para as Ilhas Canárias, e lá, ao escrever Os 

Argonautas, passa a reconstruir - ou a descrever - sua nova personalidade desfragmentada. Ele 
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 Ver “WOODWARD, 1997”. 
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já havia passado férias com sua mãe naquele lugar. Seu quadro clínico, talvez indique o 

tamanho da pressão e da experiência que viveu em Trobriand.  

Enquanto agente ativo e passivo desta automodelagem etnográfica, Malinowski 

ressurge para o mundo como que trazendo algo de baraka dos trobriandeses, algo como o seu 

“velocino de ouro pessoal”, algo que conferiu a Malinowski aquilo que ele chamava de “a 

magia do etnógrafo” (CLIFFORD, 2008). O mais importante, porém, é que pra além de sofrer 

este “enxerto” em sua identidade, de certa forma ele enxertou o Kula dos trobriandeses na 

cultura de nosso mundo e em nossas ciências humanas. 

A despersonalização encarnada se reconstrói para se tornar em um padrão heroico 

contemporâneo, uma persona etnográfica, figura dos passos a se seguir quando da 

preocupação de entender o outro com capacidade de relativização do eu, leitura obrigatória no 

mundo antropológico. Um peregrino, em certa medida, por que não? 

 

E por aí vai. Essa oscilação do que antes chamei de antropólogo como 

peregrino e antropólogo como cartógrafo, como um cacoete retórico, na totalidade 

nas mais de duas mil e quinhentas páginas de trabalho descritivo (em boa parte, diria 

eu, para não ser visto como antiempírico ou soberbo), que Malinowski produziu nas 

ilhas Trobriand. De fato, na maioria dessas passagens no estilo “este é seu autor 

falando”, as duas identidades avançam e recuam quase que a cada linha, a ponto de 

se ter a sensação de estar diante de um estranho tipo de falsificador sincero que tenta 

desesperadamente copiar sua própria assinatura. (GEERTZ, 2005, p. 110). 

 

 

*** 

 

 

Ao apresentar o trabalho de K.E. Read, o livro “The High Valley”, Geertz (2005) 

mostra um exemplo que considera tão ou mais forte que o de Malinowski (embora Read fosse 

discípulo de terceira geração de Malinowski), no que concerne a essa misteriosa 

movimentação interior no etnógrafo em campo. Embora o caso pudesse se estender para mais 

um capítulo, ficam aqui apenas registrados os momentos mais fecundos e ilustrativos do 

assunto, para enriquecimento do contexto: 

  

O grosso do livro de Read, portanto, consiste numa série de montagens 

convencionais executadas com brilhantismo, ainda que um pouco hiperelaboradas, 

tudo em brumas opalescas e piscos olhos castanhos, na qual seu temperamento 

reservado e bastante introvertido é submetido, como em muitas provações 

espirituais, a diversas realidades papuas: (...). (GEERTZ, 2005, p.115). 
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Com efeito, estamos diante de uma outra Busca. Mas essa é menos da noese 

e do Outro perscrutável do que da redenção e do Eu aceitável. E ela não fracassa, 

mas logra êxito. Ou assim nos é ardorosamente garantido, vez após outra. 

(GEERTZ, 2005, p.116). 

 

O antropólogo que realiza um trabalho de campo passa por uma experiência 

única, ninguém mais sabe, de maneira tão pessoal, o que é viver numa cultura 

inteiramente estranha. Os missionários não o sabem, os funcionários do governo não 

o sabem, os comerciantes e exploradores não o sabem. Somente o antropólogo não 

deseja nada do povo com quem convive – nada senão (...) uma compreensão e uma 

apreciação da textura de sua vida. (GEERTZ, 2005, p.114; READ, 1965, p.ix). 

 

Olhando para trás creio ter estado em permanente exultação. Esse, ao 

menos, é o único nome que posso dar a um estado de ânimo em que a certeza de 

minha capacidade e a descoberta de mim mesmo aliaram-se à compaixão pelo outro 

e à gratidão pelas lições de aceitação que ele me deu. (GEERTZ, 2005, p.115; 

READ, 1965, p.ix). 
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5.2  A APOTEOSE DE LÉVI-STRAUSS 

 

Á mística do trabalho de campo, fundada por Malinowski e proclamada 

por Mead, encontra aí sua apoteose – de maneira significativa em alguém que não 

fez tanto trabalho de campo assim e que renegaria sua autoridade vivencial, como 

fez em Tristes Trópicos, como uma “filosofia de balconista”. (GEERTZ, 2005, p. 

55). 

 

A meu ver, o que emerge, e que não chega a ser de todo surpreendente, 

suponho, é um mito. A forma global do livro, produzida por toda essa mistura 

sintática e metonímica de estilos de texto, é uma História de Busca: o afastamento 

das praias conhecidas, entediantes e curiosamente ameaçadoras; a viagem, repleta de 

aventuras, para um outro mundo mais sombrio, cheio de fantasmas diversos e 

estranhas revelações; o mistério culminante, o outro absoluto, recluso e opaco, 

confrontado nas profundezas do sertão, e a volta ao lar para contar histórias, com 

certa melancolia e cansaço, aos que ficaram para trás, sem nenhuma aventura. 

(GEERTZ, 2005, p.65). 

 

Em uma discussão como esta, não poderia ser deixado de fora o clássico livro de 

Lévi-Strauss, “Tristes Trópicos” (LÉVI-STRAUSS, 1996). Apesar de o autor começar este 

texto com sua célebre frase: “Odeio as viagens e os exploradores.” (LÉVI-STRAUSS, 1996, 

p. 15), o texto se dedica, pra além de tudo aquilo que já se sabe que representa, a ofertar, 

ocasionalmente, reflexões a respeito da natureza da viagem. Algumas destas serão bem 

acolhidas no presente contexto. Sendo assim, considere o leitor este tópico, uma leitura de 

“Tristes Trópicos” (op. Cit, 1996), que busque pela experiência que possa ter tido Lévi-

Strauss, e que tenha sido em alguma medida, como aquelas intuições epifânicas (ou 

hierofanicas) a que estão sujeitos os peregrinos quando expostos aos peculiares mistérios da 

natureza da viagem. 

Na nona parte do livro, denominada “A Volta”, o autor entra em seus capítulos 

conclusivos, a saber: “A apoteose de Augusto”, “Um copinho de rum”, “Táxila” e “Visita ao 

kyong”. Em “Um copinho de rum” Lévi-Strauss inicia com uma frase a respeito do “A 

apoteose de Augusto” que salta aos olhos: “A fábula proposta só tem uma desculpa: ilustra o 

desarranjo a que condições anormais de vida, durante um período prolongado, submetem o 

espírito do viajante.” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 362). A fábula trata-se de “A apoteose de 

Augusto”, uma peça de teatro escrita pelo pesquisador quando de seus dias finais de trabalho 

de campo. É justamente este “desarranjo” a que se “submete o espírito do viajante” que aqui 

demandará atenção. 

No momento em que esta inspiração lhe encontrou, Lévi-Strauss estava em uma 

situação que, a princípio, poderia parecer pouco propícia para a confecção de literarura. A este 

respeito, inicia a narrativa da seguinte forma: “Uma escala da viagem foi especialmente 
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desalentadora: a de Campos Novos.” (LÉVI-STRAUSS, 1996, p. 355). Pra além dessa 

coincidência poética singular, de o lugar onde a inspiração ocorreu ao autor se chamar 

“Campos Novos”, note ainda, que as perspectivas não eram mesmo as melhores. Distante 

oitenta quilômetros de seus amigos, que vitimados por uma epidemia, haviam ficado para trás, 

Lévi-Strauss não tinha escolha a não ser esperar solitariamente que estes o alcançassem. A sua 

volta, pessoas morriam de malária, leishmaniose, anquilostomíase, e principalmente, de fome.  

Dois grupos indígenas locais, que estavam em guerra, nutriam pelo etnógrafo sentimentos 

pouco favoráveis devido a uma confusão com um terceiro personagem anteriormente 

comentada na obra. Embora o autor não tenha escrito isto, não seria exagero inferir que, para 

além da sensação de despropósito abaixo registrada, até mesmo o temor de risco de morte, 

poderia estar lhe espreitando.  

 

Sobretudo, interrogamo-nos: que viemos fazer aqui? Com que esperança? 

Com que finalidade? O que é exatamente uma pesquisa etnográfica? O exercício 

normal de uma profissão como as outras, com essa única diferença de que o 

escritório ou o laboratório estão separados do domicílio por alguns milhares de 

quilômetros? Ou a consequência de uma escolha mais radical implicando um 

questionamento do sistema no qual nascemos e crescemos? Breve iria fazer cinco 

anos que eu saíra da França, largara minha carreira universitária; enquanto isso, 

meus condiscípulos mais ajuizados galgavam-lhe as etapas; os que, como eu outrora, 

haviam se inclinado para a política eram, hoje, deputados, em breve ministros. 

Quanto a mim, eu corria os desertos perseguindo detritos de humanidade. Quem ou 

o que me levara afinal, a jogar para os ares o curso normal da minha vida? Era um 

estratagema, um hábil desvio destinado a me permitir a reintegração em minha 

carreira com vantagens suplementares e que seriam levados em conta? Ou minha 

decisão expressava uma incompatibilidade profunda com o meu grupo social, do 

qual, acontecesse o que acontecesse, eu estava fadado a viver cada vez mais isolado? 

Por um paradoxo singular, minha vida aventureira mais me devolvia o antigo 

universo do que me abria um novo, ao passo que este que eu pretendera dissolvia-se 

entre meus dedos. Assim como os homens e as paisagens a cuja conquista eu partira 

perdiam, quando eu os possuía, o significado que eu esperava, assim também a essas 

imagens decepcionantes, conquanto presentes, substituíam-se outras, guardadas por 

meu passado e às quais eu não dera nenhum valor quando ainda pertenciam à 

realidade que me cercava. (LÉVI-STRAUSS, 1996. p. 356). 

 

Antes de se cristalizarem na forma de “A apoteose de Augusto” tais sensações de 

despropósito surgiam em sua memória consciente na forma de frases de Estudo nº 3, Opus 10, 

de Chopin.  Estas velhas composições melódicas anteriormente apreciadas, mas que haviam 

caído no esquecimento, estavam sendo redescobertas em nuances anteriormente ocultas. O 

etnógrafo via seu “universo anterior” com as luzes proporcionadas pelo novo universo que o 

cercava. O tema da viagem novamente aparece nestas constatações do autor. Os objetos 

analisados se confundem, não sabemos mais se o autor fala de Chopin e suas composições ou 

de si mesmo: 
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Léguas após léguas, a mesma frase melódica cantava em minha memória 

sem que eu pudesse afastá-la. Nela eu descobria permanentemente novos encantos. 

Muito frouxa no início, parecia-me que ia permanentemente enroscando seu fio, 

como para dissimular o final que a concluiria. Essa transformação da flor em fruto ia 

ficando inextricável, a ponto de indagarmos que solução ela adotaria; de repente, 

uma nota resolvia tudo, e tal escapatória parecia ainda mais ousada do que o 

movimento comprometedor que a precedera, exigira e possibilitara; ao escutá-la, os 

temas anteriores elucidavam-se com um novo significado; sua busca já não era 

arbitrária, e sim a preparação para essa saída insuspeita. Seria então isso, a viagem? 

Uma exploração dos desertos da minha memória, e não tanto daqueles que me 

rodeavam? Certa tarde, quando tudo dormia sob o calor sufocante, encolhido dentro 

de minha rede e protegido das “pestes” – como se diz por lá – graças ao mosquiteiro 

cuja étamine grossa deixa o ar ainda mais irrespirável, pareceu-me que os problemas 

que me atormentavam forneciam material para uma peça de teatro. (LÉVI-

STRAUSS, 1996. p. 357-358). 

 

“A apoteose de Augusto” se trata de uma versão da peça “Cina” (esta obra será 

melhor detalhada posteriormente), de Pierre Corneille
45

 (CORNEILLE, 1641). O enredo 

escrito por Lévi-Strauss trata dos dramas de dois amigos cujas escolhas distintas os haviam 

levado a contradições existenciais opostas, mas que de forma curiosa se espelhavam
46

: 

Augusto era homem apegado a seu sistema social e nele havia galgado posições e 

respeito, a ponto de seus pares terem votado por levá-lo ainda em vida ao ritual da apoteose, a 
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 Pierre Corneille (nascido em 06 de junho de 1606 em Rouen na França, morto em 01 de Outubro de 1684 em 

Paris), poeta e dramaturgo, é considerado o criador da assim chamada, tragédia clássica francesa. Seus trabalhos 

principais incluem O Cid (1637), Horácio (1640), Cina (1641) e Polyeucte (1643). Pierre Corneille nasceu em 

uma família normandia tradicional de classe média. Seu avô, pai e tio eram advogados; outro tio e seu irmão 

dedicaram-se ao sacerdócio; seu irmão mais novo, Thomas, veio a ser um bem conhecido poeta e dramaturgo. 

Pierre Corneille fez os primeiros estudos com os jesuítas. Depois de rápida formação jurídica, torna-se advogado 

junto ao parlamento de Rouen. Corneille tem sua carreira de dramaturgo dividida em duas fases: a primeira, 

dedicada à comédia; a segunda, à tragédia, que lhe trará a glória literária em 1637, quando Le Cid é encenada. A 

peça trata do conflito entre o amor e o dever - e torna-se, ao somar o psicológico ao dramático, a primeira grande 

obra do teatro clássico francês. O sucesso provoca discussões sem fim entre os críticos, que se dividem. Por fim, 

apesar de "alguns defeitos formais", o encanto e o poder dos versos de Corneille sobrepujam qualquer dúvida. 

Seguem-se outras tragédias: Horacio, baseada em uma história lendária de Roma, e Cina. Esta última, uma das 

melhores realizações de Corneille, faz a análise psicológica do imperador Augusto, que se transforma de tirano 

em homem que sabe perdoar. Se Cina representou a glória da clemência, a tragédia seguinte, Polyeucte, 

representa a glória do martírio. Em termos de modelo de composição dramática, é a obra-prima de Corneille. 

Trata-se de uma tragédia cristã, de heroísmo místico - ao contrário de Le Cid, que fala do heroísmo puramente 

humano. Corneille ainda escreveria várias outras peças, como A morte de Pompeu, na qual a lembrança do 

grande romano, vencido em Farsália, incita sua mulher, Cornélia, e seu inimigo, César, a se mostrarem dignos de 

sua memória. Em 1643, Corneille voltaria à comédia com O mentiroso, baseada em peça de Ruiz de Alarcón y 

Mendoza. Mais uma vez, o dramaturgo demonstra sua habilidade para concentrar, num único verso, uma 

situação dramática ou uma elevada lição moral. As últimas tragédias de Corneille, quase sempre de teor político, 

seriam eclipsadas pela dramaturgia sutilmente erótica de Racine, caindo, depois, no esquecimento. Mais tarde, 

contudo, voltariam a ser apreciadas. A extensão e a riqueza da obra de Corneille fizeram com que surgisse, na 

França, o adjetivo "corneliano", de amplo significado, pois pode se referir ao heroísmo, à força e à densidade 

literárias, à grandeza da alma ou a uma posição irredutível em relação a certos pontos de vista. (Enciclopédia 

Mirador Internacional s/d; Enciclopaedia Britannica s/d). 
46

 A descrição quase simultânea de “A apoteose de Augusto” e de “Cina”, incontornavelmente tornará este 

capítulo, a princípio, um pouco confuso. Chegando o leitor ao resumo final, porém, encontrará um quadro 

simplificado onde os pontos principais estarão destacados. 
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fim de o tornarem, além de imperador, também um deus encarnado. Augusto simboliza em “A 

apoteose de Augusto”, os amigos de Lévi-Strauss, cujas escolhas bem sucedidas na sociedade 

francesa levaram este a questionar e relativizar suas próprias escolhas. Cina por sua vez, 

representa o próprio Lévi-Strauss.  Era homem das aventuras e das viagens e tendo 

atravessado o mundo por seu desapego a seu próprio sistema cultural nativo, acaba 

descobrindo que lá fora não havia nada de tão mais grandioso do que os fenômenos que lhe 

eram habituais em sua terra. Augusto era para Cina a encarnação dos efeitos das escolhas 

contrárias às suas, assim como os amigos de Lévi-Strauss o eram para ele. 

O Império Romano, não sem aguda ironia, ilustra para Lévi-Strauss, a academia 

francesa, ambiente inalcançado para ele naquele momento. Este dado é capital na 

interpretação da obra. 

Camila, a irmã de Augusto, apaixonada por Cina, deseja que estes se encontrem 

depois de tantos anos separados pelas viagens de Cina, com a esperança de que o espírito 

desregrado deste demova o primeiro de suas elevadas pretensões.  

Lívia, esposa de Augusto, deseja impedir este encontro, visto que também reconhece 

em Cina um fator de desordem potencial, de predileção aos “selvagens”. Augusto, porém, 

anda inquieto, visto que os artistas e políticos da corte desejam-no mais enquanto ideia do que 

enquanto pessoa. Suas estátuas ritualísticas começavam a ser feitas em proporções exageradas 

e com traços estéticos que não correspondiam à realidade. 

A trama se complica quando Augusto tem um encontro com a Águia de Júpiter
47

, que 

o ensina que saberá ter-se divinizado no exato momento em que não mais sentir asco das 

condições de higiene e alimentação próprias aos animais. Neste ponto, Augusto lembra de 

Cina, que em certa medida, já teria, ainda que a seu modo, tornado-se divino, visto ter vivido 

parte de sua vida entre as bestas-feras da terra e entre os selvagens e seus modos de vida. 

Neste ponto Lévi-Strauss introduz o tema da Natureza e da Cultura. Augusto era agente 

estabelecido de sua cultura, que uma vez divinizado, se aproximaria do estado de natureza. 

Cina era o homem que partiu em busca desta natureza ou que, pelo menos, havia tomado 

direção oposta ao de sua cultura, e que apaixonado por Camila, guardava ainda a esperança de 

ter o respeito social necessário para poder desposá-la - mesmo que fosse por algum tipo de 

fama herética exotizada - e se reintegrar assim a sociedade romana. Ambos se invejam, cada 

um ao seu modo. Cina sabe que sua fama de explorador é descabida, visto que as respostas e 

sensações que encontrou em suas aventuras não foram tão espetaculares quanto soavam aos 
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  Júpiter, também associado a Zeus, pai de Marte, que era pai de Rômulo e Remo, fundadores de Roma. 
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seus interlocutores. Augusto, embora almejasse a apoteose, sentia-se incomodado por se 

despersonalizar e por não poder mais opinar contra as forças políticas que o levariam ao 

ritual. 

Cabe lembrar a ocasião quando, em solos paranaenses, Lévi-Strauss se alimentou de 

“corós” 
48

 pela primeira vez: “decapito minha caça; do corpo escapa uma gordura 

esbranquiçada, que eu provo, não sem vacilar: tem a consistência e a delicadeza da 

manteiga, e o sabor do leite de coco”. (LÉVI-STRAUSS, 1996. p. 149). Em outro trecho, 

vemos que este já havia passado por situações dignas de um Augusto divinizado, embora 

como um Cina aventureiro:  

 

Lixo, desordem, promiscuidade, ajuntamentos; ruínas, cabanas, lama, 

imundícies; humores, bosta, urina, pus, secreções, purulências; tudo aquilo contra o 

que a vida urbana nos parece ser a defesa organizada, tudo aquilo que odiamos, tudo 

aquilo do que nos protegemos a tão alto custo, todos esses subprodutos do convívio 

aqui jamais alcançam seu limite. (LÉVI-STRAUSS, 1996. p. 126). 

 

Para Cina, Camila é agora símbolo de sua única possibilidade de elo com a sociedade 

e a cultura, via casamento. Augusto encontra-se impossibilitado, pelas pressões das próprias 

instituições que ajudou a construir, de se desvencilhar de seu próprio destino apoteótico.  

O terceiro ato se inicia com um cataclisma provocado por uma invasão de deuses, 

que suspende o estado de cultura e a cidade de Roma entra forçosamente no estado de 

natureza. Cina neste momento dirige suas hostilidades a Augusto, que embora tendo sempre 

sido um homem da cultura, estava agora prestes a ter desvelados para si os segredos do estado 

de natureza. Por mais que Cina soubesse do vazio que isso representava, ressentia-se por ter 

chegado a conhecer tal fato por conta de seus próprios sacrifícios, e Augusto o teria por sua 

devoção obstinada ao seu sistema cultural.  

Numa primeira resolução, que não chega a ser concluída, Augusto pede que Cina 

resolva a questão, assassinando-o. Augusto teria, então, se tornado imortal enquanto ideia, e 

Cina teria se reinserido na sociedade enquanto regicida, preservando sua qualidade de 

desordem.  

O ato final, porém, não nos fica suficientemente claro, haja vista não estar claro 

sequer para seu autor, quando tentou reescrevê-lo, quinze anos depois. Subentende-se, no 

entanto, que Camila convence seu irmão de que Cina, não a Águia, era o verdadeiro emissário 
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  Tipo de larva branca encontrada na madeira apodrecida, muito apreciada por um dos grupos indígenas 

contatados por Lévi-Strauss. 
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dos deuses. Augusto então contorna a situação politicamente e torna-se deus, esquivando-se 

do ataque combinado com Cina, perdoando-o posteriormente de seu crime de conspiração.  

 

*** 

 

A respeito de “A apoteose de Augusto”, Gomes Jr. (2001) elabora o artigo “Lévi-

Strauss e Cornelie, autores de Cina” (GOMES JÚNIOR, G. S. 2001). Neste trabalho vê-se 

que para Pierre Corneille, a principal dualidade na trama original, “Cina”, era o conflito entre 

“república” e “império”. Reescrita por Claude Lévi-Strauss, “A Apoteose de Augusto” se 

caracterizou na clássica dualidade tão cara a Antropologia, a dualidade entre natureza e 

cultura. Abaixo, seguem resumidos os pontos mais importantes deste artigo para o presente 

contexto; alguns dados da peça de Cornellie comparados a de Lévi-Strauss; e algumas 

informações biográficas pertinentes destes dois autores: 

 

 Lúcio Cina foi, originalmente, personagem histórico retratado por Sêneca em 

“Tratado sobre a clemência” (SÊNECA, 1990). Foi um conspirador que tentou matar 

Augusto e é descrito como um “indivíduo de espírito limitado” cuja única função foi 

possibilitar a demonstração das qualidades de tolerância do “Augusto” histórico
49

; 

 O Cina da tragédia de Corneille, ao contrário, é homem de espírito ágil, que 

visa - aparentemente - derrubar o Imperador Augusto a fim de instituir a liberdade civil e a 

república. Curiosamente, o Cina de Corneille planeja matar Augusto em um ritual, imbuído da 

função sacerdotal pelo próprio Augusto. Não sabemos se este ritual tem ligação com o ritual 

da Apoteose. Ocorre que Augusto chama Cina, e um outro personagem chamado Maxime, até 

então seus conselheiros, e confessa-lhes seus desejos íntimos de abandonar o poder, 

causando-lhes estranheza. A trama então revela que a principal motivação de Cina é obedecer 

aos desejos de vingança de uma personagem chamada Emília
50

, filha adotiva de Augusto, cujo 

verdadeiro pai havia sido morto por este no advento da queda da república. Inclinado por 

partidarizar-se com as famílias que caíram na instituição do império, Cina entra em dúvidas 

contraditórias quando percebe que pode ter Emília em casamento dada por Augusto, caso este 

não abdique de seus poderes divinos. Máxime, porém, por amar Emília, denuncia a trama toda 

e oferece a esta um plano de fuga. Emília se nega, e resolve se apresentar a Augusto e 
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 Primeiro imperador Romano. 
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 Não confundir com a Emília de “A apoteose de Augusto” que Lévi-Strauss realocou enquanto esposa deste, ao 

invés de filha adotiva. 
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confessar-se enquanto a mentora do plano todo. Augusto, chocado, segue então os conselhos 

de sua mulher e surpreende a todos ao agir com clemência. Por fim, Emília acaba por se 

render a Augusto e lhe promete a servidão vitalícia, casando-se com Cina; 

 Três anos após a apresentação na França de “Cina” de Corneille, Luis XIV 

sobe ao trono para governar por 72 anos e 110 dias. Este teria sido ao autor da frase “"L'État 

c'est moi" ou “O Estado sou eu”; 

 Para Gomes Jr. (2001) a releitura de Lévi-Strauss de “Cina” em “A apoteose de 

Augusto” deve ser entendida em duas dimensões. A primeira, cuja conclusão é deixada em 

aberto, enquanto um despejar febril de ideias numa situação de condições extremas. A 

segunda, uma triagem fria realizada quinze anos depois na França. A partir disto, Gomes Jr 

(2001) esboça uma interpretação literária e histórica de fatores que, ele imagina, tenham sido 

deixadas subentendidas na versão final apresentada em “Tristes Trópicos” (LÉVI-STRAUSS, 

1996); 

 Entre estes fatores, encontra-se a troca de nome de “Emília” por “Camila”. 

Embora isso possa ter sido uma confusão de temas e nomes feito por Lévi-Strauss, Gomes Jr. 

(2001) conjectura outra causa. Camila era personagem de outra tragédia de Corneille, 

denominada “Horácio” (CORNEILLE, s/d). Nesta, ocorre uma briga entre grupos, similar 

àquela que os índios estavam vivendo no presente imediato de Lévi-Strauss no momento da 

sua inspiração. Sendo assim, nessa troca de personagens e de seus significados, Emília 

deixaria de ser a filha adotiva de Augusto na peça de Corneille, para ser uma Camila irmã de 

Augusto na peça de Lévi-Strauss. Além disso, pouco antes da escrita original de “A apoteose 

de Augusto”, Lévi-Strauss testemunhara a junção de dois grupos Nambiquara através de 

alianças de casamento. Tema muito similar é encontrado em Horácio e em Cina, onde as 

“mulheres-dádiva”, Camila e Emília, são representadas como os eixos do estabelecimento da 

paz; 

 O artigo ainda coloca em dúvida se houve realmente a intencionalidade de 

Corneille ao finalizar as tramas de suas personagens femininas da forma que o fez. Para 

Gomes Jr (2001), seus desfechos foram de algum modo, influenciados pelo contexto político 

do autor. Naquela época na França, Richelieu
51

 tratava de minimizar o protagonismo das 

mulheres francesas, e por isso não era possível para Corneille apresentar figuras femininas em 

papéis tão decisivos na condução das soluções aos dramas dos personagens masculinos; 
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 Cardeal, nobre e estadista francês. 
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 Frente a ironia de Lévi-Strauss em ter comparado a imortalidade do imperador 

romano após passar pelo ritual da apoteose, com o ingresso entre os imortais da academia 

francesa, o artigo ainda apresenta algumas curiosidades históricas que se referem às 

dificuldades enfrentadas por Corneille quando de seu esforço ao galgar o seu próprio ingresso 

nela. Em sua primeira apresentação de peça “O Cid” (CORNELLIE, s/d), para a recém 

fundada academia francesa (1640), influenciada por Richelieu, Corneille foi acusado de 

plágio, de não ter aplicado plenamente as regras da “Poética de Aristóteles” e de ter em seu 

enredo uma personagem feminina por demais “singular”. Rejeitado duas vezes, Corneille foi 

admitido em sua terceira tentativa, depois de Camila ter sido brutalmente assassinada em 

Horácio e de ter Emília se submetido às ordens de servidão vitalícia do imperador Augusto 

em Cina. Ambas as peças se aproximam do padrão aristotélico apreciado pela academia 

francesa de então, sendo “Horácio”, dedicada a Richelieu quando de sua estreia, e ambas as 

personagens femininas tendo acabado em papéis “clássicos”. Curiosamente, Lévi-Strauss 

também foi rejeitado em duas ocasiões em suas tentativas de ingresso no Collège de France, 

em 1949 e 1950. Não é desprezível a influência do sucesso de “Tristes Trópicos” em sua 

admissão em 1973. Ambos foram admitidos em suas terceiras tentativas de ingresso na 

academia. 

 Este peculiar “Lévi-Strauss/Cina” 
52

 encontrado em “A apoteose de Augusto”, 

desiludido com a busca pelo estado de natureza e crítico da retórica a respeito das expedições 

no meio desta, decide, 15 anos depois, relatar suas próprias expedições. Esses mesmos relatos 

colaborariam em sua apoteótica conquista da imortalidade acadêmica. Neste sentido, o Lévi-

Strauss de 1938 não era o mesmo de 1954. Este último havia aprendido com o erro de Cina a 

não desprezar sua própria história ao não atribuir valor ao significado de seu passado. Mais 

pacificado com sua “cultura” (França) e com “Roma” (academia), este Lévi-Strauss/Cina 

entre em um lento processo de apoteose; 

Seguem abaixo as considerações finais do artigo de Gomes Jr. (2001), e sobre este 

como um todo, reserva-se ainda uma palavra final no encerramento deste tópico: 

 

Ainda quanto a Augusto, noutra passagem de Tristes Trópicos, Lévi-

Strauss conta um fato interessante que descobriu em seus passeios pela cidade de 

São Paulo, e que aparentemente não tem nada a ver com as histórias até aqui 

interpretadas: 
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 A conjunção “Lévi-Strauss/Cina” será usada nos momentos principais onde os dois personagens se 

confundem. 
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No meio de uma dessas ruas quase rurais [...] a colônia italiana 

mandara erguer uma estátua de Augusto. Era uma reprodução de bronze, em 

tamanho natural, de um mármore antigo, medíocre, para falar a verdade, 

mas que merecia algum respeito numa cidade onde nada mais evocava a 

história anterior ao século passado. Contudo, a população de São Paulo 

decidiu que o braço levantado para a saudação romana significava: "É aqui 

que mora o Carlitos". Carlos Pereira de Souza, ex-ministro e político 

influente, possuía na direção indicada pela mão imperial uma dessas vastas 

casas térreas, construída com tijolos e taipa e coberta por um reboco de cal 

acinzentado e descascado fazia vinte anos mas que pretendera sugerir, por 

volutas e rosáceas, os faustos da época colonial. (LÉVI-STRAUSS, 1996. p. 

98). 

 

Não sei se é impróprio agregar alguma coisa nessa rede de histórias. Mas 

não consegui deixar de pensar que falta um elemento nessa anedota paulistana sobre 

a estátua de Augusto. Lévi-Strauss bem poderia ter observado as marcas dos 

excrementos sobre ela; não os excrementos da águia de Júpiter, mas das prosaicas 

pombas e outros pássaros que proliferam pelas praças públicas em todo canto do 

mundo. Transportado aos confins da Terra, esse Augusto, no papel subalterno de 

quem presta uma simples informação aos transeuntes, refez o percurso de Cina. Se 

em deus foi transformado, seu nome agora deve ser esquecimento. (GOMES 

JÚNIOR, G. S. 2001. p. 12-13). 

 

 

*** 

 

Essa complexa rede de significados entrelaçados ganha ainda novas dimensões de 

análise caso se viesse a descobrir que Lévi-Strauss tinha alguma familiaridade com os 

processos ritualísticos que envolviam a realização de uma apoteose. Sim, a apoteose era um 

ritual. Machado, em seu artigo “Entre Homem e Deus: O Ritual da Apoteose Imperial na 

Roma Antiga” (MACHADO, C. 2014), além da descrição propriamente dita do processo 

ritualístico, relatada abaixo, também oferece algumas reflexões antropológicas sobre este. 

Segundo o autor, estas reflexões devem ser levadas em conta no momento do labor dos 

historiadores quando debruçados no assunto.  Cabe aqui a exposição de algumas destas 

observações. 

O argumento geral do autor afirma que se trata de um erro analisar certos fenômenos 

humanos a partir de nossa perspectiva viciada na separação entre sagrado e profano, político e 

religioso. A esse respeito, e em seu contexto de análise, ele expõe:  

 

“... o poder “concreto” não existe sem estar imbuído de imaterialidade. 

Os símbolos e rituais do poder não são meras vestes que encobrem o exercício do 

mando, mas aquilo que lhe confere uma essência especial.” (MACHADO, C, 2014). 

 

Machado cita Geertz, “o culto do soberano, realizado através de seus rituais e do 

aparato simbólico que o cerca, é uma forma de expressão da concepção que a sociedade 
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estudada possui do poder político e de si própria.” (GEERTZ, 1983;1991 apud MACHADO, 

2014), com o intuito de  levar seu leitor a aceitar que; “Se um rito pode ser caracterizado 

como um “fato social total”, não é por isso que deve ter seu objetivo primário desprezado” 

(MACHADO, 2014. p. 61.). No caso, a preocupação é: por existir a possibilidade de encarar a 

apoteose enquanto o “Fato Social Total
53

” dos Romanos nesses períodos analisados, nem por 

isso se deve ver o fenômeno apenas pela sua faceta política. 

A descrição da apoteose oferecida por Machado (2014) revela que esta era um ritual 

dividido em três momentos específicos, cada um destes inspirado em rituais individuais 

menores. O primeiro era uma lamentação pública realizada no Fórum, similar àquelas 

ocorridas quando da morte de outros aristocratas, porém muito maior e espetaculosa. No caso 

descrito, a apoteose de Pertinax
54

, foi construído no fórum um altar cercado por colunas, e um 

baú pra depósito da efígie do imperador morto, enfeitado com marfim e ouro. Um jovem foi 

colocado ao lado da efígie para afastar as moscas, o que dava a impressão de que dentro do 

baú estava ainda vivo o imperador. O novo imperador e os senadores deviam prestar-lhe luto 

e choro por dias, estátuas de romanos proeminentes do passado eram arranjadas em sua volta, 

e médicos deviam realizar performances examinando-o. As nações do império também eram 

representadas por figuras de bronze com roupas nativas. Vale lembrar do estatuto sagrado das 

estátuas para os romanos, que tinham nestas também as presenças que ilustravam. Desfiles de 

cavalaria e hinos fúnebres iam intoxicando o ambiente da presença do sagrado.  

A segunda parte era a procissão que levava a efígie. Esta principiava pelo louvor dos 

vivos, inclusive o do novo imperador, em favor do morto. O baú era então transportado em 

procissão até ao “Campo de Marte” sob a execução das flautas fúnebres das eminências e do 

cuidado dos altos sacerdotes. No Campo de Marte encontrava-se a pira funerária. Essa fase 

era similar a outras procissões diversas, porém, em proporções agora tornadas espetaculares. 

A terceira parte era o fogo. A pira funerária de vários andares enfeitada de ouro e 

marfim tinha ainda compartimentos onde se colocavam riquezas ofertadas ao fogo. Os 

senadores se posicionavam nas arquibancadas ali construídas e após cerimoniais oferecidos 

pelo exército, os cônsules ateavam fogo a pira. Do último compartimento da pira um águia era 

solta e assim o imperador era feito deus. Essa parte era inspirada no modelo fornecido pelo 

mito de Hércules em sua própria ascensão a imortalidade. 
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 “Fatos sociais totais” eram, para Marcel Mauss, aqueles fenômenos passíveis de várias análises, por conta de 

sua natureza abrangente e multifacetada. Esses por sua vez, revelariam não o quadro resumido de uma dada 

sociedade observada. Para ele, (...) exprimem-se de uma só vez as mais diversas instituições: religiosas, políticas 

e morais (...) econômicas (...); sem contar os fenômenos estéticos em que resultam esses fatos (...) e que essas 

instituições manifestam. (MAUSS, 2003, p. 187). 
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 Imperador Romano que viveu de 1 de agosto de 126 — 28 de Março de 193. 
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O ritual como um todo, afetava o espaço e a paisagem monumental, visto que as 

construções como a arquibancada e a pira, por não ser banal a realização daquela cerimônia e 

por se encontrarem em locais importantes da cidade, não eram fixas. Além do espaço, acima 

de tudo o ritual alterava o tempo, visto que proeminências do passado estavam ali presentes 

nas estátuas. Evidente, as presenças dos deuses também se faziam sentir e eram alardeadas 

pelos sacerdotes. 

Ocorre que o fórum, onde se velava e chorava o morto, era por natureza um local 

simultaneamente “republicano” e “imperial”. Muito além disso, naquele momento porém, 

estando o império em plena vigência e em sua manifestação ritual máxima, o fórum, templo e 

símbolo da república, tornava-se o cenário onde o passado estava em contato com o presente. 

Naquele momento, o fórum era ao mesmo tempo republicano e imperial, visto que heróis 

republicanos das esferas transcendentes se faziam presentes. Na apropriação de Lévi-Strauss 

em seu uso da figura, quiçá não fosse o caso de se ser simultaneamente, natureza e cultura; 

civilização e selvageria. Estava ali rompida a oposição entre natureza e cultura, ou pelo 

menos, encontrado um ponto de contato. 

Dali a efígie era levada ao Campo de Marte onde seria queimada e divinizada, local 

que, curiosamente, era atrelado ao império desde as obras nele realizadas pelo Augusto 

histórico
55

. No ídolo de cera, a presença do candidato à deidade era levada do limiar entre 

republica/natureza/império/cultura ao local império/cultura; do “templo” ao “campo de 

Marte”. Trata-se do movimento do Cina de Lévi-Strauss, voltando de suas aventuras entre os 

selvagens almejando integrar-se a sua Roma cultural. 

Outro ponto interessante do ritual é o momento em que o fogo se acende e uma águia 

é solta, simbolizando a ascensão do imperador agora feito deus. Cabe lembrar da “águia 

falante” da peça de Lévi-Strauss, emissária da futura condição de deus de Augusto e símbolo 

da sua chegada ao estado de natureza. 

 

*** 

 

Refazendo o exaustivo quadro como um todo, começamos com um Lévi-Strauss 

febril retornando de uma pesadíssima viagem, vendo seu espírito exposto as condições 

anormais de vida típicas do viajante. Preso num local chamado “campos novos” vê seus 

pares sucumbirem a fome, a doença e é hostilizado pelos índios que desejava estudar. 
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 A ascensão do Augusto histórico a função de pontifex maximus consolidou na política romana a coexistência 

dos polos senatorial-republicano e imperial. 
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Inconscientemente, começa a reavaliar seu “antigo universo” com perspectivas renovadas por 

suas novas experiências; vide o caso das melodias de Chopin. Em interpretação livre, o 

homem começa a pensar: O que diabos fui fazer da minha vida? Seus pares na França, fiéis 

aos caminhos preparados por sua própria cultura, galgavam posições de destaque e influência, 

enquanto ele tateava os desertos atrás de “detritos de humanidade”. Então lhe ocorre um 

momento de inspiração que, acredita-se, tratou-se de uma dessas epifanias próprias das 

viagens de busca ou de peregrinação. Toda uma peça de teatro lhe ocorre, inspirada em outra 

de um autor, cujos detalhes biográficos de ingresso na sociedade intelectual francesa, muito 

tempo depois, iriam se revelar em curiosas similaridades aos de sua própria vida posterior. 

Claude Lévi-Strauss escreve “A apoteose de Augusto” inspirado em “Cina” de Pierre 

Cornellie. O personagem Cina, na peça de Lévi-Strauss, é um avatar do próprio Lévi-Strauss. 

Trata-se de um aventureiro que parte em busca de viagens atrás do conhecimento, por não 

adequar-se plenamente aos ditames de sua sociedade
56

. Sua busca almeja o contato com o 

modo de vida dos selvagens que julga mais próximos à natureza (tudo isso através da 

possibilidade do vislumbre do contraste cultural, e não no sentido de animalizá-los 

evolutivamente). Porém, acaba descobrindo um certo vazio em sua busca ao identificar a 

sociedade entre os selvagens, e estranhamente, ao identificar a natureza na civilização (a 

metamorfose de Augusto a condição animalizada é este exemplo simbolizado). Perturbado, 

este estranho “Lévi-Strauss/Cina” retorna a “Roma/academia francesa” desejoso de 

reintegração. Camila, a quem ama e por quem é amado, é o símbolo desta reintegração via 

casamento/dádiva. Todavia, seu pior pesadelo o espera, seu amigo de muito tempo, o 

imperador Augusto, está em vias de se tornar deus por um singular processo de apoteose 

ainda em vida. O problema é que Augusto foi avisado pelos deuses através da águia de Júpiter 

que sua deificação será identificável quando este não mais estranhar as condições insalubres 

de animal em estado de natureza. Para Lévi-Strauss/Cina, seus pares, representados por 

Augusto, alcançariam a imortalidade tendo agora o melhor das duas condições em contraste: 

sociedade e natureza, civilização e selvageria. Augusto inveja Cina por ter ido e Cina inveja 

Augusto por ter ficado. Em dado momento um cataclisma atinge Roma. O palácio imperial é 

rachado por um terremoto e é invadido por animais e plantas, deuses visitam a cidade que 

retorna ao estado de natureza. Camila rompe com Cina impossibilitando-o de reintegrar-se a 

sociedade. Pleno de amargura e ressentimentos, Cina volta-se contra Augusto, a quem planeja 

assassinar, a fim de garantir para si a exclusividade da vivência em estado de natureza. 
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 Considerar as falências políticas as quais foi alvo em sua juventude. 
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Augusto neste momento titubeia em relação à sua própria apoteose, mas não pode mais se 

desvencilhar das pressões para que o faça. Pede então ajuda a Cina e em momento de 

exaltação, decidem que o assassinato planejado por Cina trata-se de boa idéia, reservando a 

ambos suas doses de imortalidade, cada um a sua maneira.  

Não se perca de vista as duas possibilidades interpretativas que “Tristes Trópicos” 

propõe. O próprio autor afirma que não se tratava apenas de uma peça. Era uma ilustração de 

sua própria vida e dos sentimentos que vivia. O mais importante, porém, é ver em seus dados 

biográficos posteriores à escrita, suas aplicabilidades intuídas. A esse respeito, um fato muito 

interessante é localizado em um tempo verbal usado pelo autor quando do momento de narrar 

o fim da trama: “Já não sei exatamente de que modo tudo isso terminava, pois as últimas 

cenas ficaram inacabadas.” (LÉVI-STRAUSS, 1996. p. 361). Não seria descabido inferir, 

mesmo porque o que foi dito, foi dito com todas as letras, que este não sabia exatamente o fim 

da trama, pelo simples fato de que estas últimas cenas, estavam inacabadas; inacabadas, 

todavia, não apenas nas suas notas literárias realizadas nas costas das folhas de suas anotações 

antropológicas de campo, ou no fluxo de inspiração literária, mas inacabadas em sua própria 

vida, que a peça ilustrara, até ali, em tempo real. Em outras palavras, quando “Tristes 

Trópicos” foi escrito, o ato final de “A apoteose de Augusto” ainda não havia se dado. Não 

por isso, o autor deixa de nos oferecer uma intuição a respeito da forma que ele achava que 

acabaria a trama; intuição cheia de desesperos e amarguras próprias ao espírito de “campos 

novos”. Entretanto, no momento em que finalizava “Tristes Trópicos”, quinze anos depois, 

este Lévi-Strauss/Cina, imaginava-se alvo novamente do afeto de Camila, que representava 

sua reintegração a sociedade e havia tentado se integrar duas vezes a academia francesa. De 

uma forma que não conseguia explicar, via Camila (seu símbolo de retorno via dádiva 

pacificadora) tramando com Augusto (Império ou academia) a reintegração de Cina (a si 

mesmo) através do perdão imperial. Neste ponto de sua vida, frustrado pelos reveses da 

tentativa de acesso a academia francesa, via a trama do assassinato de Augusto por Cina (seu 

avatar) frustrada pela guarda imperial que o estaria esperando.  “Lévi-Strauss/Cina” 

terminaria com um retumbante fracasso entre outros, e embora perdoado, nunca saberíamos se 

este acabou desfrutando de sua reintegração dentro da sociedade através do companheirismo 

de Camila. 

Não obstante, caso nos fosse possível reescrever este último ato de “A apoteose de 

Augusto”, não com base neste panorama que Lévi-Strauss via quando escreveu “Tristes 

Trópicos”, mas com base na biografia posterior deste, culminada plenamente com sua morte 

em 2009, poderia se descrever outro final, também apoteótico, que o próprio ainda não podia 
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ter visto, sendo que ainda não o havia vivido. “Tristes Trópicos” foi de alguma maneira “os 

relatos de entre os selvagens” que Lévi-Strauss/Cina considerava a princípio vazio e 

destituído de sentido verdadeiro, e que pra sempre lhe provocaria desconfiança:  

 

Por mais contundentes que sejam as expressões que Lévi-Strauss utilizou 

posteriormente para referir-se a Tristes trópicos — "um livro não científico, 

despudorado, como que coisa de estudante gazeteiro" —, não há dúvida de que foi 

por meio dele que o mundo cultural francês, com suas regras tão típicas, curvou-se 

diante de seu autor. (GOMES JÚNIOR, G. S. p.12. LÉVI-STRAUSS, 1985. p. 24). 

 

Imagine por um momento que Lévi-Strauss tenha aprendido algo com a sua própria 

peça e com os erros vaidosos de Cina, e optado por reconhecer o valor e o significado de seu 

próprio passado, e de seu mundo de origem. Imagine que como a segunda e a terceira peça de 

Pierre Cornellie, seu livro tenha sido um esforço por se reintegrar aos curiosos ditames da 

academia francesa. Imagine que este em algum momento tenha cancelado essa separação 

entre passado e presente e cancelado a oposição entre a natureza e a cultura. Imagine que 

tenha gozado as núpcias com sua Camila simbólica e silenciosamente conspirado com 

Augusto, a favor de uma reviravolta na trama. Conjecturas. Porém, não se pode negar seu 

ingresso entre os imortais da academia francesa. E não se pode negar que a efígie de Augusto, 

por sua vez, na última ocasião em que se encontraram, havia sido levada por emigrantes 

italianos aos confins da terra, ao Brasil, onde ocupava a função subalterna de indicar a morada 

de um político local qualquer, servindo de piada a este povo, e conforme profetizado pela 

águia de Júpiter, não se importando de ter sobre si as revoadas dos pombos, e de ter sobre sua 

cabeça, ofertados todos os dias, seus excrementos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por fim, poderíamos pensar no tema da Antropologia de guerra, de comércio e de 

peregrinação, com os termos empregados por Eduardo Viveiros de Castro em 

“Transformação” na antropologia, transformação da “antropologia”, em busca das novas 

inferências que disso resultariam, a saber:  

 

“examinam-se os três esquemas actanciais básicos da noção-chave de 

“transformação” dentro do discurso antropológico: um esquema “acusativo”, um 

esquema “ergativo” e um esquema “reflexivo”. O último deste abre o caminho para 

uma antropologia simétrica ou reversa, que realiza uma efetiva generalização do 

projeto da disciplina”. (VIVEIROS DE CASTRO, 2012. p.171). 
57

.  

 

 

Este autor compara estes esquemas a escolas determinadas de Antropologia, quais 

sejam: estrututural-funcionalismo, estrutural-culturalismo e o reflexivo, que será denominado 

provisoriamente de “perspectivismo” 
58

. Sem atacar cegamente o estrutural-funcionalismo ou 

mesmo o funcionalismo (e o tópico 5.1 deste trabalho é a prova), pode-se associar o esquema 

“acusativo” proposto, com o deslocamento de guerra de Bey (1990); resultando no composto 

estrutural-funcionalismo/acusativo/guerra.  Isso posto, talvez não seja tão forçado associar a 

motivação do comércio de Bey (1990) com o esquema “ergativo”; o quê nos levaria a fórmula 

culturalismo/ergativo/comércio. Evidente a esta altura que estes modos de operação existem e 

coexistem em interpenetrações para além das fronteiras doutrinárias, geográficas e 

ideológicas. Sua nominação trabalha apenas no sentido de delinearmos tipos-ideais. Não 

obstante, em última instância, a localização de modos de Antropologia de um tipo 

“perspectivismo/peregrinação/reflexiva” na história desta, e como possibilidade para o futuro, 

colaboraria para ilustrar os efeitos da proposta de Eduardo Viveiros de Castro, no que 

concerne a esta “transformação” da Antropologia. 

Correta ou não esta correlação, para Viveiros de Castro, mais do que uma 

possibilidade de problematização intelectual, esse esquema reflexivo de transformação é uma 

missão: 

 

Indicar a capacidade dessa outra cosmopolítica — um outro cosmos e 

uma outra política — entrar em transformação, isto é, em situação de diferença 

inteligível com as correntes conceituais que atravessam nossa própria tradição é, no 

                                                           
57

 Grifo nosso. 
58

 “Perspectivismo ameríndio” é um dos conceitos mais significativos formulados por Eduardo Viveiros de 

Castro. Ver “CASTRO, 1996”. 
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meu entender, a missão que hoje se impõe à antropologia. (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2012). 

 

Talvez de forma não tão grave, mas igualmente pertinente, James Clifford (1999) 

também vê na natureza da viagem, em suas atualizações geopolíticas, uma potência capaz de 

promover mudanças na disciplina. 

 

O fato de considerar o trabalho de campo como uma prática de viagem, 

destaca atividades realizadas por pessoas em lugares distintos, histórica e 

politicamente definidos. Esta ênfase no mundo favorece a abertura de possibilidades 

atuais, uma extensão e complicação das trilhas etnográficas. Pois assim como 

mudam os viajantes e os lugares de investigação da antropologia, em resposta as 

mudanças geopolíticas, assim também deve mudar a disciplina. (CLIFFORD, 1999; 

p19, tradução nossa). 

 

Ao inclinar a balança para a viagem, como o estou fazendo aqui, o 

“cronotopo” da cultura (um conjunto ou cena que organiza o tempo e o espaço em 

uma forma total representável) vem a parecer-se tanto com um sítio de encontros de 

viagem quanto com uma residência; (...). Se repensarmos a cultura e sua ciência, a 

antropologia, em termos de viagem, a tendência orgânica, naturalizante, do termo 

“cultura” – vista como um corpo enraizado que cresce, vive e morre – é questionada. 

Põem-se em relevo e se vêem com maior claridade as historicidades construídas e 

disputadas, os sítios de deslocamento, interferência e interação. (CLIFFORD, 1999; 

p.38, tradução nossa). 

 

Sendo ou não uma fatia da tradição antropológica, refém, ou mesmo parte integrante 

de projetos de construção de impérios, resta ainda esta possibilidade de realização desta 

antropologia autônoma, mesmo que temporária. Capaz de transformar a transformação, por 

vacinada, simetrizada, reversizada, glocalizada e transnacionalizada antropofagicamente. 

Quem sabe, com suas fileiras de subjetividades etnográficas munidas de interpretação 

compreensiva 
59

. 

Permite-se pensar, desse modo, em uma Antropologia de peregrinação enquanto um 

tipo de zona de liberdade ontológica na civilização ocidental, mesmo ou preferencialmente, 

que em caráter temporário. 

Por fim, talvez um dia possamos dizer coisas novas, assim como o pôde dizer Claude 

Lévi-Strauss, ao constatar quais seriam os predecessores dos psicanalistas: “os xamãs e os 

feiticeiros.” (LÉVI-STRAUSS, 2008), se descobrirmos que os predecessores dos 

antropólogos foram, por sua vez, os peregrinos; se é que, também não é verdade que os xamãs 

foram os predecessores dos peregrinos, neste e em outros mundos. 

                                                           
59

 Uma vez realizada toda esta manobra, algumas questões se deslocarão em direções completamente opostas. 

Por exemplo, não interessaria em ultima instância se “Pode o Subalterno Falar? (SPIVAK, 2010)”. Mas sim se 

“pode o não subalterno ouvir?”. 
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A errância sagrada é renascida. Mantenha-na secreta (BEY, 1990, p.12). 
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ANEXO 01 

 

“Grandes empresas recrutam antropólogos, saiba porquê” 

 

Recentemente, empresas como Unilever, Mena, Citroën, Telefônica, Toyota, Kraft 

Food e Pepsico vêm recorrendo aos serviços de um profissional que antes ficava restrito às 

salas de aula das universidades: o antropólogo. Um bom exemplo é uma grande empresa de 

cosméticos que queria vender mais para a nova classe C. 

Depois de inúmeras pesquisas convencionais, as vendas para esse público-alvo 

estavam bem abaixo do esperado. Foi então que a empresa recorreu ao trabalho de um grupo 

de antropólogos, que vivenciaram de perto os hábitos desses consumidores. Alguns membros 

do time de consultores chegaram a se mudar para favelas e periferias do Rio de Janeiro para 

aprofundar a pesquisa. 

Na casa de consumidoras, conferiam a maleta de cosméticos delas, os produtos que 

usavam no dia a dia e conversavam longamente sobre beleza e produtos, além de acompanhá-

las em visitas a lojas. 

Os antropólogos descobriram que a consumidora não relacionava os novos produtos 

à marca, achava que as lojas pareciam caras nem se interessava em entrar nelas. Mudanças na 

decoração e na visibilidade da marca foram sugeridas e aplicadas e, em pouco tempo, foi 

possível reconhecer um avanço nas vendas para esse target.  

A companhia em questão contratou o trabalho da Consumoteca no ano passado. 

Trata-se de uma consultoria formada por um time de antropólogos especializados em 

etnografia, ramo da antropologia que estuda a cultura de um grupo de forma aprofundada e 

que hoje atende clientes como Kraft Foods, Unilever, Ogilvy, Boticário e grandes shoppings. 

“O antropólogo vivencia a pesquisa”, explica Michel Alcoforado, sócio da 

Consumoteca. Em vez de se limitar a fazer questionários para o consumidor, esse profissional 

chega a passar meses inserido na realidade dele. Para estudar o consumo de luxo no Brasil, 

por exemplo, Michel ia literalmente às compras com consumidoras desse segmento. 

“Além disso, visitava a casa delas e abria os armários para ver se o que elas diziam 

era verdade. É um trabalho diferente do feito pelos departamentos de marketing, porque não 

fazemos pesquisas de ‘sim e não’. Toda a cultura do grupo estudado é levada em conta”, diz 

Michel.  

Muitas empresas têm percebido a diferença entre as duas abordagens e estão criando 

vagas para esses profissionais ou contratando os serviços de antropólogos. 
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É o caso da Heineken, multinacional do ramo de bebidas, que contratou Gabriela 

Leal, de 25 anos. Antropóloga corporativa há quatro anos, ela conta que, quando escolheu o 

curso de ciências sociais da USP, pensava em especializar-se em antropologia e planejava 

emendar o mestrado e o doutorado com a graduação para fazer uma bela carreira como 

pesquisadora. 

Gabriela descobriu a antropologia corporativa quando começou a buscar estágios em 

empresas como forma de complementar a renda. Trabalhou em grandes institutos de pesquisa, 

como Nielsen, TNS e Data Popular, e se apaixonou pelo mundo corporativo. Depois de 

formada, foi convidada a ingressar em uma multinacional de varejo, já como analista de 

pesquisa sênior. 

Em um ano e meio, veio o convite para trabalhar na Heineken. Aos 25 anos, é 

coordenadora de área e ganha pelo menos quatro vezes mais do que se tivesse seguido o 

objetivo que tinha quando ingressou na faculdade. 

O caminho não foi tão simples. Gabriela teve de adquirir habilidades que sua 

formação acadêmica não forneceu. “Tive de me adaptar na marra. Fui atrás de uma 

especialização em comunicação digital e quero fazer um MBA”, diz.  

Para Juliana Nascimento, gerente da DMRH, no momento a demanda por 

antropólogos corporativos é até maior do que a oferta por profissionais com esse perfil. 

“Tivemos duas posições em uma multinacional da indústria de beleza que pedia alguém com 

esse perfil, mas não encontramos antropólogos interessados em trabalhar no ambiente 

corporativo”, diz Juliana. 

A dificuldade, segundo ela, é que eles são treinados para gerar conhecimento, e não 

lucro. “Com o olhar crítico e a profundidade com que entendem as relações humanas, eles 

certamente têm grande valia nas empresas”, diz. (ACCORSI, 2013, website): 
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ANEXO 2 
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