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HO chocalho do xamã é um
acelerador de partículas'?

ao Brasil, na medida em que são parte do Brasil. Nada a objetar,
tal sociologia do Brasil indígena é uma empresa altamente res-
peitável, que resultou em trabalhos extremamente importan-
tes. Mas essa não era a minha praia. A minha praia, ou campo,
ou mato, era a mal-chamada "sociedade primitiva", meu foco
eram as sociedades indígenas, não o "Brasil": o que me inte-
ressava eram as sociologias indígenas. A minha praia eram as
antropologias de Lévi-Strauss, de Pierre Clastres, e também as
antropologias de Malinowski, de Evans-Pritchard ...

POR RENATO SZTUTMAN, SI LVANA NASCIMENTO
E STELlO MARRA$

Publicado originalmente na

na revista Sexta-feira

número 4 - Corpo, em 1999.

Em que pé estavam os estudos sobre a Amazônia indígena na
época de suas primeiras investigações etnológicas?

Convém lembrar que boa parte daquela Amazônia que veio
a ser estudada nos anos 1970 não existia do ponto de vista
geopolítico, tendo sido incorporada à sociedade nacional a par-
tir do boom desenvolvimentista iniciado na década. Não era a
Amazônia, mas o Brasil Central que estava então na berlinda,
graças aos trabalhos de Curt Nimuendaju da década de 1930 e
40, que tinham sido recebidos com grande interesse por Robert
Lowie e Claude Lévi-Strauss. Este último - estava-se no apogeu
do estruturalismo, nas décadas de 1960 e 1970 - colocou o Bra-
sil Central na pauta teórica da antropologia. O grupo que estu-
dou o Brasil Central, ligado a David Maybury-Lewis, foi o que
teve o maior número de pessoas trabalhando coordenadamente
em uma mesma área cultural da América do Sul; uma área, ali-
ás, situada inteiramente em território brasileiro. Quando eu era
estudante, na década de 1970, a impressão que se tinha era que
a única coisa interessante que restava em etnologia indígena era
o BrasilCentral. Eu não tinha nem muita clareza de que a Amazô-
nia existisse como possibilidade de trabalho. Em parte, porque
estava lendo maciçamente teses e livros dos meus professores e
associados deles, que eram todos sobre grupos Iê, Bororo e tal.
Todo o meu trabalho posterior foi muito marcado por um "es-

Qual era o seu ideal de antropologia quando você começou a
estudar as sociedades indígenas?

Eu queria fazer uma etnografia "clássica" de um grupo indí-
gena. Meu problema era entender aquelas sociedades em seus
próprios termos, ou seja, em relação às suas próprias relações,
o que obviamente inclui suas relações com a alteridade social,
étnica, cosmológica ...

Acho que existem dois grandes paradigmas que orientam a
etnologia brasileira. De um lado, a imagem antropológica da
"Sociedade Primitiva"; de outro, a tradição derivada de uma "Te-
oria do Brasil",de que a obra de Darcy Ribeiro é talvez o melhor
exemplo. O título de um livro de Roberto Cardoso de Oliveira, A
sociologia do Brasil indígena, é expressivo dessa segunda orien-
tação: o foco é o Brasil, os índios são interessantes em relação

2 Colaboraram para a elaboração da pauta desta entrevista Carlos Machado
Dias Jr:, Clarice Cohn, Florencia Ferrari e Valéria Macedo.
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Como o tema do corpo surgiu como questão teórica fundamen-
tal nos seus estudos iniciais?

Quando eu cheguei no Xingu, estava com os dois pés plan-
tados em nossa comum tradição de pensamento (reforçada por
minha educação jesuítica), que ensinava que o corpo eral é uma
coisa insignificante, em todos os sentidos desta palavra. No
Xingu, ao contrário, a maioria das coisas que consideramos
como mentais, abstratas, achavam-se escritas concretamente
no corpo. O antropólogo que primeiro efetivamente tematizou
a questão da corporalidade na América do Sul foi Lévi-Strauss,
nas Mitológicas, uma obra monumental sobre a "lógica das qua-
lidades sensíveis", qualidades do mundo apreendidas no corpo
oule pelo corpo: cheiros, gostos, cores, texturas, propriedades
sensoriais e sensíveis. Ele ali demonstrava como era possível a
um pensamento articular proposições complexas sobre a reali-
dade a partir de categorias da experiência concreta.

ENCONTROS

crever contra" a etnologia centro-brasileira - "contra" não no
sentido polêmico ou crítico, mas contra como um "a partir de",
como figura que se desenha contra, isto é, sobre, um fundo: con-
tra a paisagem em que se deu minha formação.

tro e periferia, interior e exterior, ego e inimigo. Minha pesquisa
com os Yawalapíti foi um tipo de indagação sobre estas ques-
tões, embora eu estivesse fazendo muito mais um aquecimento
etnológico do que uma pesquisa nos conformes.

o que mais o impressionou no campo com osYawalaptí do Alto
Xingu, então sua primeira experiência de pesquisa em uma
sociedade indígena?

A primeira coisa que me chamou a atenção, no Xingu, foi
que aquele sistema social era muito diferente dos regimes do
Brasil Central. Uma preocupação que me acompanha desde
então tem sido a de como descrever uma forma social que não
tenha como esqueleto institucional qualquer espécie de dispo-
sitivo dualista, considerando-se que minha imagem básica de
sociedade indígena era a de uma sociedade com metades etc.
Aquele era um tempo em que as chamadas oposições binárias
eram vistas como a grande chave de interpretação de qualquer
sistema de pensamento e ação indígenas. Ficou claro para mim
que o que acontecia no Xingu não podia ser reduzido à oposi-
ção, tão durkheimiana - ou para dizermos de uma vez: tão
metafísica -, entre o físico e o moral, o natural e o cultural, o
biológico e o sociológico. Ao contrário, havia uma espécie de
estranha interação, algo como uma "entre-indeterminação" en-
tre essas dimensões muito mais complexa do que sonhavam os
nossos dualismos.

O que me chamou exemplarmente a atenção foi o comple~
xo da reclusão pubertária do AltoXingu, em que os jovens têm o
corpo literalmente fabricado, imaginado por meio de remédi-
os, de infusões e de certas técnicas mais "invasivas" como a
escarificação. Em suma, tudo aquilo me parecia um signo de
que não havia distinção entre o corporal e o social: o corporal
era social e o social era corporal. Portanto, tratava-se de algo
diferente das oposições familiares entre cultura e natureza, cen-

Em 1981 você conheceu os Araweté do Pará, com os quais rea-
lizou sua pesquisa de campo mais longa. O que mais te atraiu
em começar uma pesquisa com esse grupo Tupi-Guarani con-
temporâneo, parentes (distantes) dos Tupinambá, famosos pe-
las suas práticas antropofágicas?

Os Tupi, quando comecei a estudar antropologia, eram vis-
tos meio como se fossem povos do passado, extintos ou
"aculturados"; era como se não se houvesse mais o que se fazer
em termos de pesquisa etnológica junto a eles, que não fosse
reconstrução histórica ou sociologi.a da "transfiguração étnica'.
Só que, na década de 1970, com a abertura da Transamazônica,
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De que modo a experiência com os Araweté inspirou a elabo-
ração da noção de "perspectivismo ameríndio"?

Meu livro sobre os Araweté está cheio de referências a um
perspectivismo, a esse processo de pôr-se (ou achar-se posto)
no lugar do outro, que me apareceu, inicialmente, no contexto
da visão que os humanos têm dos Mai, os espíritos celestes, e
reciprocamente. Propus, a partir dali, que o canibalismo tupi-
guarani poderia em geral ser interpretado como um processo
em que se assume a posição do inimigo. Mas este era um
perspectivismo ainda meu, o conceito era meu e não dos índi-
os. Está lá, mas sou eu quem formula: o canibalismo tem a ver
com a comutação de perspectivas etc.

Uns dez anos mais tarde, Tânia Stolze Lima, (então) minha
orientanda e (sempre) amiga, começava a escrever sua tese so-
bre os Iuruna (hoje mais conhecidos como Yudjá), a qual de-
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alguns grupos tupi-guarani "isolados" do Pará foram
"contatados": Asuriní, Araweté, Parakanã ... Obviamente, o que
chamava a atenção no material tupi-guarani clássico era o fa-
moso canibalismo guerreiro tupinambá, mas eu não tinha a
menor idéia de que fosse encontrar algo do gênero entre os
Araweté. Estava indo para os Araweté porque queria trabalhar
junto a um grupo pequeno, e não estudado. Por acaso, aquele
grupo era tupí,

A pesquisa entre os Araweté foi complicada, porque eles ti-
nham cinco anos de "contato", e cinco anos é muito pouco. O
grupo ainda está desorientado, ainda está administrando a re-
volução social, cosmológica, e mais que tudo, a catástrofe
demográfica, desencadeada pelo "contato". Eles eram "selva-
gens" para valer, uma gente dramática e enigmática, ao mesmo
tempo gentil e brusca, sutil e exuberante; eram muito diferen-
tes dos povos do AltoXingu, que me haviam impressionado pela
etiqueta, o refinamento, a compostura quase solene.

ra para eles eu sempre tenha sido uma espécie de enigma; im-
pressão, aliás, recíproca. A pesquisa toda foi contrapontuada
pela investigação indígena de minha "natureza". Claro que eles
já conheciam branco desde muitos anos antes do contato oficial.
Os Araweté são uma daquelas sociedades que devem ter tido
vários encontros mais ou menos esporádicos com brancos nos
últimos séculos, se é que eles não são remanescentes de grupos
tupi que tiveram contato direto com missões cristãs ou coisa
parecida. Eles esqueceram muita coisa, mas nem tudo. Você
percebe que eles sabem muito mais sobre a gente do que apa-
rentam (ou fingem) saber.

A pesquisa interessava a eles, porque, como eu não tinha
uma grande questão teórica a me guiar desde o início, segui os
interesses dialógicos dos Araweté. Não tinha questão, então tive
de ir acompanhando o que interessava a eles e o que eu conse-
guia entender, quer dizer, flutuei inteiramente ao sabor da cor-
rente de nossa interação.

Então, como foi sua primeira experiência de contato com os
Araweté?

Eles estavam elaborando a experiência deles conosco. Tes-
tavam todos os modos possíveis. Não sabiam ainda muito bem
o que eles iriam fazer com aqueles caras, os brancos. Eu fui uma
das primeiras cobaias deles. Tentaram comigo vários métodos,
digamos assim, de administração da alteridade. Então foi uma
pesquisa psicologicamente complexa, mas me dei muito-bem
com eles.
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Eles não tentaram te afogar, como faziam os Tupinambá com
os portugueses no século XVI?

Não, não me afogaram, pelo menos não daquele jeito pois
acho que vocês estão se referindo a outra coisa, à anedota de
Lévi-Strauss sobre os espanhóis e os índios das Antilhas. Embo-
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sembocava em uma extensa discussão sobre o relativismo yudjá.
Foi o diálogo com Tânia que me fez voltar a pensar na questão
do perspectivismo (ou a pensar em minhas questões em termos
de um conceito de perspectivismo). Atese de Tânia resultou em
um trabalho esplêndido, uma das etnografias mais originais do
pensamento indígena até agora produzidas em nossa disciplina.

Enfim, lá pelos idos de 1994-95, Tânia e eu passamos a con-
versar sistematicamente sobre o material que ela estava anali-
sando. Foi então que começamos a definir esse complexo
conceitual do perspectivismo, a concepção indígena segundo a
qual o mundo é povoado de outros sujeitos, agentes ou pessoas,
além dos seres humanos, e que vêem a realidade diferentemen-
te dos seres humanos.

saciavam o xamanismo e o perspectivismo. Era possível perce-
ber também que o tema mítico da separação entre humanos e
não-humanos, isto é, entre "cultura" e "natureza", para usarmos
o jargão consagrado, não significava, no caso indígena, a mes-
ma coisa que em nossa mitologia evolucionista. A proposição
presente nos mitos indígenas é: os animais eram humanos e dei-
xaram de sê-lo, a humanidade é o fundo comum da humanidade
e da animalidade. Em nossa mitologia é o contrário: os humanos
éramos animais e "deixamos" de sê-lo, com a emergência da cul-
tura etc. Para nós, a condição genérica é a animalidade: "todo
mundo" é animal, só que alguns (seres, espécies) são mais ani-
mais que os outros: nós,os humanos, certamente somos os me-
nos animais de todos; e "esse é o ponto", como se diz em inglês.
Nas mitologias indígenas, muito ao contrário, todo mundo é hu-
mano, apenas alguns desses humanos são menos humanos que
os outros. Vários animais são muito distantes dos humanos, mas
são todos ou quase todos, na origem, humanos ou humanóides,
antropomorfos ou, sobretudo, "antropológicos" isto é, comuni-
cam-se com(o) os humanos. Tudo isso vai ao encontro da atitude
que se costuma chamar de "animismo", a pressuposição ou in-
tuição pré-conceitual (o plano de imanência, diria Deleuze) de
que o fundo universal da realidade é o espírito.

Como foi possível passar das manifestações particulares
registradas por essas etnografias recentes à construção de um
modelo genérico o "perspectivismo ameríndio"?

Tal generalização é de minha exclusiva irresponsabilidade:
Tânia não tem culpa de nada aqui. Meu interesse era identificar
em diversas culturas indígenas elementos que me permitissem
construir um "modelo", ideal em certo sentido, no qual o con-
traste com o naturalismo característico da modernidade euro-
péia ficasse bem evidente. Obviamente, esse modelo se afasta
mais ou menos de todas as realidades etnográficas que o inspi-
raram. Por exemplo, os Araweté não formulam a idéia, tanto
quanto eu saiba, de que certas espécies animais vêem o mundo
de um jeito diferente do nosso. Seja como for, o fenômeno que
Tânia encontrou entre os yudjá (seria mais correto dizer: a
fenomenologia dos yudjá que Tânia soube captar) era muito co-
mum na Amazônia, embora a imensa maioria dos etnógrafos
não tivesse tirado grandes conseqüências dele.

Eu tinha a impressão de que se podia divisar uma vasta pai-
sagem, não apenas amazônica, mas panamericana, onde se as-

Você poderia nos dar um exemplo de como opera esse pensa-
mento perspectivista na vida cotidiana de grupos indígenas?

Um exemplo mostra bem a atualidade e a pregnância do
motivo perspectivista. Lá por 1996, o filho de Raoni, líder dos
Kayapó Mentuktire, morreu, creio que na aldeia dos Kamayurá
do Alto Xingu, onde ele se encontrava em tratamento
xamanístico. Tinha sido enviado pela família para ser tratado
pelosxamãs de lá. Esse rapaz morreu, segundo os médicos bran-
cos, de um ataque epiléptico. Bem, durante uma crise, algum
tempo antes, ele havia matado dois índios (não me recordo se
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em sua própria aldeia, onde tinha ido passar um tempo entre as
diversas fases da cura xamanística, ou na aldeia kamayurá mes-
mo). Não demorou muito, ele mesmo morreu. A morte desse
rapaz entre os Kamayurá virou notícia na Folha de São Paulo,
que publicou uma reportagem sobre o clima de tensão inter-
grupal suscitado pelo evento, com os Kayapó acusando os
Kamayurá de feitiçaria. Parece que se começou mesmo a falar
em guerra entre os dois grupos; foi isso que começou uma para-
nóia generalizada. AFolha, tendo sabido disso (sabe-se lá como),
mandou um repórter ao Xingu e fez uma matéria.

Poucas semanas depois, Megaron, mentuktire que era en-
tão o Diretor do Parque do Xingu (e sobrinho uterino do Raoni),
resolveu escrever uma carta para a Folha dizendo que não era
nada daquilo que o repórter havia contado, e que os Kamayurá
eram feiticeiros mesmo ...

Acho fascinante isso de acusações de feitiçaria entre grupos
indígenas no Xingu sendo ventiladas em cartas à redação da
Folha, esse jornal tão fascinado pelo que há de mais moderno.
Penso que essas coisas de mudança, de modernização, de pós-
modernização, de globalização, não querem dizer que os índios
estejam "virando brancos" e que não haja mais descontinuidades
entre os mundos indígenas e o "mundo global" (que talvez fosse
melhor chamar, por ora, de "mundo dos Estados Unidos"). As
diferenças não acabaram, o que é acontece é que agora elas se
tornam comensuráveis, coabitam no mesmo espaço: elas na
verdade aumentaram seu potencial diferenciante. No mesmo
jornal você pode ler as platitudes acacianas do Sarney, a solércia
de um mega-empresário discorrendo sobre as propriedades
miraculosas da privatização, um cientista tentando explicar o
Big Bang ao povo - e Megaron acusando os Kamayurá de feiti-
çaria! Tudo no mesmo plano, na mesma Folha. Bruno Latour,
em seu Jamais fomos modernos, insiste com muita pertinência
sobre esse fenômeno.

Pois bem. Megaron argumentava, em sua carta: "O rapaz
morreu porque foi enfeitiçado pelos Kamayurá. É verdade que
ele matou duas pessoas antes de morrer, mas isso foi porque ele
achou que estava matando animais; os pajés kamayurá deram
um cigarro para ele e ele achou que estava matando bicho. Quan-
do voltou a si, viu que eles eram humanos e ficou muito triste."
Esta é uma explicação que recorre ao argumento perspectivista,
"essa coisa de ver gente como animal. Pois acontece que, se uma
pessoa começa a ver outros seres humanos como não-huma-
nos, é porque ela na verdade já não é mais humana: isso signifi-
ca que ela está muito doente, "virando outra", e precisa de trata-
mento xamanístico. Megaron diz, entretanto: foram os xamãs
kamayurá que enfeitiçaram o rapaz e o desumanizaram, fazen-
do-o ver os humanos como bichos, isto é, fazendo-o compor-
tar-se ele mesmo como se fora um bicho feroz. Pois uma das
"teses" do perspectivismo é que os animais não nos vêem como
humanos, mas sim como animais (por outro lado, eles não se
vêem como animais, mas como nós nos vemos, isto é, como
humanos).

Eis assim que o perspectivismo não só está bem vivo, como
pode ser utilizado em palpitantes argumentos políticos.

Em que medida esse modelo perspectivista pode ser estendi-
do para todos os grupos ameríndios, mesmo tendo em vista as
profundas diferenças entre eles? Como falar, por exemplo, em
perspectivismo entre populações Jê que não têm no xamanismo
uma prática corrente?

Acabamos justamente de ver um membro de um grupo Iê,
os Mentuktire, recorrendo a um argumento desse tipo! De qual-
quer modo, mesmo que entre os povos centro-brasileiros não
se diga, em geral, que os animais atuais são humanos, ou que
cada animal vê as coisas de um certo jeito etc. (a etnografia jê é,
a esse respeito, aparentemente menos rica que outras), a mito-
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logia desses povos, como a de todos os ameríndios, afirma que,
no começo dos tempos, animais e humanos eram uma coisa s6
(melhor dizendo, uma "coisa só" múltipla: contínua e heterogê-
nea ao mesmo tempo), e que os animais são ex-humanos, não
que os humanos são ex-animais. Talhumanidade pretérita dos
animais nunca é esquecida, porque ela nunca foi totalmente
dissipada, ela permanece lá como um inquietante potencial -
justo como nossa animalidade "passada" permanece pulsan-
do sob as camadas de verniz civilizador. Além disso, não é pre-
ciso ter xamãs para se viver em uma cosmologia xamanística.
(Os Mentuktire, recorde-se, estavam usando os xamãs dos
Kamayurá.)

A idéia de que os animais são gente, comum a muitas
cosmologias indígenas (talvez não a todas, pelo menos se a idéia
é colocada nestes termos assim simplistas), não significa que
esses índios estejam afirmando que os animais são "gente como
a gente". Todo mundo em seu juízo perfeito, e o dos índios é tão
ou mais perfeito que o nosso, "sabe" que bicho é bicho, gente é
gente; como diz Derrida em algum lugar, até os bichos sabem
disso. Mas sob certos pontos de vista, em determinados contex-
tos, faz todo o sentido, para os índios, dizer que alguns animais
são gente. O que significa isto? Quando você encontra numa
etnografia uma afirmação do tipo "Os Fulanos dizem que as
onças são gente", é preciso ter claro que a proposição "as onças
são gente" não é idêntica a uma proposição trivial ou analítica
do tipo "as piranhas são peixes" (isto é, "piranha" é o nome de
um tipo de peixe). As onças são gente, mas são também onças,
enquanto as piranhas não são peixes mas também piranhas ...
As onças são onças mesmo, mas têm um lado oculto que é hu-
mano. Ao contrário, quando você diz "as piranhas são peixes"
não está dizendo que elas têm um lado oculto que é peixe. Quan-
do os índios dizem que "as onças são gente", isto nos diz algo
sobre o conceito de onça e também sobre o conceito de "gente".

Quando eu digo que o ponto
de vista humano é sempre o
ponto de vista de referência

quero dizer que todo animal,
toda espécie, todo sujeito

que estiver ocupando o
ponto de vista de referência

se verá a si mesmo corno
humano - inclusive nós.
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Tendo em vista esta especificidade, como você pensa a diferen-
ça entre a antropologia e a sociologia?

A antropologia é o estudo das relações sociais de um ponto
de vista que não se acha deliberadamente dominado pela expe-
riência e a doutrina ocidentais das relações sociais. Ela tenta
pensar a vida social sem se apoiar exclusivamente nessa heran-
ça cultural. Se vocês quiserem, a antropologia se distingue na
medida em que ela presta atenção ao que as outras sociedades
têm a dizer sobre as relações sociais, e não, simplesmente, parte
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o que você quer dizer exatamente quando afirma que o
perspectivismo não é um relativismo?

Foi no diálogo com Tânia que a questão surgiu, de que o
perspectivismo ameríndio teria algo a ver com o relativismo
ocidental, que ele seria uma espécie de relativismo. Eu achava
que não era relativismo, e sim outra coisa. O perspectivismo não
é uma forma de relativismo. Seria um relativismo, por exemplo,
se os índios dissessem, o que eles não fazem, que para os por-
cos todas as outras espécies são no fundo porcos embora pa-
reçam humanos, onças, jacarés etc. Não é isso que os índios
estão dizendo. Eles dizem que os porcos no fundo são huma-
nos; os porcos não acham que os humanos no fundo sejam
porcos. Quando eu digo que o ponto de vista humano é sem-
pre o ponto de vista de referência quero dizer que todo ani-
mal, toda espécie, todo sujeito que estiver ocupando o ponto
de vista de referência se verá a si mesmo como humano - in-
clusive nós.

Como bom estruturalista, o que você pensa dos caminhos tri-
lhados pela antropologia pós-Lévi-Strauss?

Minha impressão é que o estruturalismo foi o último grande
esforço feito pela antropologia para encontrar, como haviam
tentado várias outras correntes antes dele, uma mediação entre
o universal e o particular, o estrutural e o histórico. Hoje você vê
uma divergência cada vez maior dessas duas perspectivas, elas
parecem em risco de se tornar incomunicáveis. É como se a he-
rança da antropologia clássica tivesse sido dividida ao meio
(mas, como se sabe, nunca se divide nada exatamente ao meio):
os universais foram incorporados pela psicologia; os particula-
res, pela história. Como se a antropologia não pudesse preten-
der hoje ser mais que uma soma contingente de psicologia e
história, como se ela já não tivesse mais um objeto próprio. Com
isso se perde, ao meu ver, a dimensão própria de realidade do
objeto antropológico: uma realidade coletiva, isto é, relacional,
e que possui uma propensão à estabilidade transcontextual da
forma (ou que manifesta a transformabilidade contínua das re-
lações, o que é a mesma coisa dita de um modo mais enrolado).
E isso me parece uma coisa que é preciso recuperar. Acredito
que a antropologia deva escapar da divisão para reivindicar com
veemência seu direito indiviso ao "mundo do meio", o mundo
das relações sociais.

Asonças são gente porque, ao mesmo tempo, a oncidade é uma
potencialidade das gentes, e em particular da gente humana.

E, aliás, não devemos estranhar tanto assim uma idéia como
"os animais são gente". Há vários contextos importantes em
nossa cultura nos quais a proposição inversa, "os seres huma-
nos são animais", é vista como perfeitamente evidente. Não é
isto que dizemos ou supomos, quando falamos do ponto de
vista da medicina, da biologia, da zoologia etc.? E, entretanto,
considerar que os humanos são animais não nos leva necessa-
riamente a tratar seu vizinho ou colega como trataríamos um
boi, um badejo, um urubu, um jacaré. Do mesmo modo, achar
que as onças são gente não significa que se um índio encontra
uma onça no mato ele vai necessariamente tratá-Ia como ele
trata seu cunhado humano. Tudo depende de como a onça o
trate ... E o cunhado ...
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do que a nossa tem a dizer e tenta ver como é que isso que
dizemos aqui funciona lá. Trata-se de tentar dialogar para va-
ler, tratar as outras culturas não como objetos da nossa teoria
das relações sociais, mas como possíveis interlocutores de uma
teoria mais geral das relações sociais. Para mim, se há alguma
diferença entre antropologia e sociologia, seria essa: o objeto
do discurso antropológico tende a estar no mesmo plano
epistemológico que o sujeito desse discurso.

interpretar o comportamento humano (ou animal) em termos,
digamos, de estados energéticos de uma rede neuronal, e não
em termos de crenças, desejos, intenções, mais se está conhe-
cendo o comportamento. Ou seja, quanto mais eu desanimizo o
mundo, mais eu o conheço. Conhecer é desanimizar, retirar sub-
jetividade do mundo, e idealmente até de si mesmo. Na verda-
de, para o materialismo científico oficial, nós ainda somos
animistas, porque achamos que os seres humanos têm alma.
Já não somos tão animistas quanto os índios, que acham que
os animais, as plantas, quiçá as pedras, também têm. Mas se
continuarmos progredindo, seremos capazes de chegar a um
mundo em que "não precisaremos mais desta hipótese", sequer
para os seres humanos. Tudo poderá ser descrito sob a lingua-
gem da atitude física, e não mais da atitude intencional. Esta é
a ideologia corrente, que está na universidade, que está no CNPQ,

que está na velha distinção entre ciências humanas e ciências
naturais, que está na distribuição diferencial de verbas e de
prestígio. Não estou dizendo que esse seja o único modelo vi-
gente em nossa sociedade. É claro que não é. Mas é o modelo
dominante.

Como é possível para a antropologia escapar do objetivismo
hegemônico no pensamento ocidental, esse pensamento do-
mesticado?

Os modernos sabemos, os que leram Kant sabem - e todos
lemos -, que o ato de conhecer é constitutivo do objeto de co-
nhecimento. Mas nosso ideal de Ciência guia-se precisamente
pelo valor da objetividade: devemos ser capazes de especificar a
parte subjetiva que entra na visão do objeto, e de não confundir
isso com a coisa em si. Conhecer, para nós, é dessubjetivar tan-
to quanto possível. Você conhece algo bem quando é capaz de
vê-lo de fora, como um "objeto". Isto inclui o "sujeito": a psica-
nálise é uma espécie de caso-limite desse ideal ocidental de
objetivação máxima, aplicado à própria subjetividade. Confor-
me nossa vulgata epístêmíca, consta que a Ciência será um dia
capaz de descrever todo o real em uma linguagem integralmen
te objetiva, sem resto. Ou seja, para nós a boa interpretação do
real é aquela na qual é-se capaz de reduzir a intencionalidade
do objeto a zero. Do objeto e do ambiente: o controle da
"intencionalidade ambiente" é crucial.

Sabemos que as ciências sociais, na ideologia oficial, são ci-
ências provisórias, precárias, de segunda classe. Toda ciência
deve se mirar no espelho da física. Isso significa guiar-se pela
pressuposição de que quanto menos intencionalidade se atri-
bui ao objeto, mais se o conhece. Quanto mais se é capaz de

Em contrapartida ao esquema ocidental, o que move as
epistemologias indígenas?

Eu diria que o que move o pensamento dos xamãs, que são
os cientistas de lá, é o contrário. Conhecer bem alguma coisa é
ser capaz de atribuir o máximo de intencionalidade ao que se
está conhecendo. Quanto mais sou capaz de atribuir
intencionalidade a um objeto, mais o conheço. O "bom conhe-
cimento" é aquele capaz de interpretar todos os eventos do
mundo como se fossem ações, como se fossem resultados de
algum tipo de intencionalidade. (Note-se que, se todo evento é
uma ação, de alguém, todo objeto é um artefato, para alguém.)
Para nós, explicar é reduzir a intencionalidade do conhecido.
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Que lugares sobrariam na nossa sociedade para um conheci-
mento menos objetivo e mais intencional?

Você tem uma série de ideais alternativos, é claro, mas são
casos evidentemente dominados, subalternos, ou então válidos
apenas para dimensões bem circunscritas, reduzidas, do real,
que se vê ontologicamente dualizado: ninguém prega, ou pelo
menos ninguém leva muito a sério se alguma vez alguém o pre-
gou, que a Verstehen, a compreensão intersubjetiva, deva incluir
as plantas, as pedras, as moléculas ou os quarks ... Isto não seria
científico. Aquele ideal de subjetividade que penso ser
constitutivo do xamanismo como epistemologia indígena, en-
contra-se, em nossa civilização, encerrado no que Lévi-Strauss
chamava de parque natural ou reserva ecológica dentro dos do-
mínios do pensamento domesticado: a arte. No caso do Ociden-
te, é como se o pensamento selvagem tivesse sido oficialmente
confinado à prisão de luxo que é o mundo da arte; fora dali ele
seria clandestino ou "alternativo". Para nós, a arte é um contex-
to de fantasia, nos múltiplos (inclusive pejorativos) sentidos que
poderia ter a expressão: o artista, o inconsciente, o sonho, as
emoções, a estética ...Aarte é uma "experiência" apenas no sen-
tido metafórico. Ela pode até ser emocionalmente superior, mas

não é epistemologicamente superior a nada, sequer ao "senso
prático" cotidiano. Epistemologicamente superior é o conheci-
mento científico: é ele quem manda. A arte não é ciência e
estamos conversados. É justamente essa distinção que parece
não fazer nenhum sentido no que eu estou chamando de
epistemologia xamânica, que é uma epistemologia estética. Ou
estético-política, na medida em que ela procede por atribuição
de subjetividade ou "agência" às chamadas coisas. Uma escul-
tura talvez seja a metáfora material mais evidente desse proces-
so de subjetivação do objeto. O que o xamã está fazendo é um
pouco isso: esculpindo sujeitos nas pedras, esculpindo
conceitualmente uma forma humana, isto é, subtraindo da pe-
dra tudo aquilo que não deixava ver a "forma" humana ali conti-
da. Os filósofos costumam usar a palavra "antropomorfismo"
como censura. Eu, ao contrário, acho o antropomorfismo um
gesto intelectual fascinante.

Para eles, explicar é aprofundar a intencionalidade do conhe-
cido, isto é, determinar o "objeto" de conhecimento como um
"sujeito".

Até no nosso senso comum esse modelo é dominante ...
Exatamente. "Sejamos objetivos." Sejamos objetivos? - Não!

Sejamos subjetivos, diria um xamã, ou não vamos entender
nada. Bem, esses respectivos ideais epistemológicos implicam
ganhos e perdas, cada um de seu lado. Há certos ganhos em
subjetivar "tudo" o que nos passa à frente, como há perdas cer-
tas. Essas são escolhas culturais básicas.

Como você vê os estudos atuais em antropologia urbana?
Categorias subdisciplinares do tipo "antropologia urbana" me

parecem pouco úteis. Nada contra estudar em cidades, evidente-
mente. Apenas não gosto da expressão antropologia urbana, como
não gostaria de antropologia rural, silvestre, montanhosa, cos-
teira, submarina ... Mas não creio que vocês estejam pensando
em antropologia urbana no sentido dos estudos - não é preciso
dizer que perfeitamente legítimos, e obviamente importantíssi-
mos - dos contextos sociais das grandes aglomerações huma-
nas. Vocês estão falando, suponho, da chamada "antropologia
das sociedades complexas", das chamadas sociedades nacionais
de tradição cultural européia (ou euroasiática). Boa parte do que
a antropologia fez ao se aplicar às sociedades de tradição cultu-
ral ocidental e de organização política estatal centralizada limi-
tava-se a projetar os conceitos e o tipo mesmo de objeto
caracterírtico da antropologia clássica para o contexto urbano.

42 43



Então que tipo de produção você qualificaria como digna do
título "antropologia das sociedades complexas"?

Para ficarmos apenas nos nomes estrangeiros, evocaria au-
tores tão diferentes como Louis Dumont, Michel Foucault, Bru-
no Latour ou Marilyn Strathern. Eu veria o trabalho de Foucault
como talvez mais representativo de uma autêntica antropolo-
gia das sociedades complexas do que, por exemplo, o estudo de

ENCONTROS

o que o xamã está fazendo é
um pouco isso: esculpindo
sujeitos nas pedras,
esculpindo conceitualmente
uma forma humana, isto é,
subtraindo da pedra tudo
aquilo que não deixava ver a
"forma' humana ali contida.
Os filósofos costumam usar a
palavra "antropomorfismo"
como censura. Eu, ao
contrário, acho o
antropomorfismo um gesto
intelectual fascinante.

Isso não foi muito longe, pois para fazer uma verdadeira pro-
jeção, teria que ser uma projeção no sentido geométrico da pa-
lavra: o que se deve preservar são as relações, não os termos.
Então, o "equivalente" do xamanismo ameríndio não é o neo-
xamanismo californiano, ou mesmo o candomblé baiano. O
equivalente funcional do xamanismo indígena é a ciência. É o
cientista, é o laboratório de física de altas energias, é o acelera-
dor de partículas. O chocalho do xamã é um acelerador de par-
tículas.

Isso não quer dizer que não devamos estudar candomblé ou
neo-xamanismo, pois é claro que devemos. O que estou dizen-
do é, simplesmente, que uma verdadeira tradução da antropo-
logia das sociedades de tradição não-ocidental para a antropo-
logia das sociedades ocidentais deveria preservar certas relações
funcionais internas, e não apenas, ou mesmo principalmente,
certas continuidades temáticas e históricas. Não estou dizendo,
insisto, que não se deva estudar parentesco, candomblé,
xamanismo urbano, pequenos grupos, interações face a face...O
que estou dizendo é que uma antropologia urbana que "fizesse a
mesma coisa" que faz a etnologia indígena (supondo que isso seja
algo desejável, o que não é óbvio) estaria ou está estudando os
laboratórios de física, as multinacionais do setor farmacêutico,
as novas tecnologias reprodutivas, as grandes correntes de pen-
samento nas universidades, a produção do discurso jurídico,
político etc.

45



g±

EDUARDO VIVEIROS DE CASTRO ENCONTROS

Raymond Firth sobre o parentesco em Londres. A antropologia
apenas recentemente descobriu toda uma nova área de
"antropologicidade" das sociedades complexas que até então era
reserva cativa de epistemólogos, sociólogos, cientistas políticos,
historiadores das idéias. Contentávamo-nos com o marginal, o
não-oficial, o privado, o familiar, o doméstico, o alternativo. Fa-
zia-se antropologia do candomblé, mas não havia antropologia
para valer do catolicismo. É claro que é mais fácil- e foi absolu-
tamente necessário -, num primeiro momento, transportarmos
o que aprendemos nos estudos de religião africana para os es-
tudos sobre o candomblé. Mas não estivemos aqui preservando
as relações, só os termos. O segundo momento está sendo per-
ceber que há mais coisas a fazer do que transportar termos. Você
pode transportar relações, e ao fazer isso estará criando concei-
tos, algo que a antropologia das sociedades complexas levou al-
gum tempo até estar em condição de fazer.Atébem recentemen-
te, a antropologia estava muito marcada por aqueles conceitos
produzidos em seu contexto clássico: reciprocidade, feitiçaria,
mana, troca, totem, tabu. Então os antropólogos das socieda-
des complexas buscavam o mana aqui, o totemismo acolá ...
Tudo bem, mas acho que dá para ir mais longe, e estamos efeti-
vamente indo mais longe: estam os começando de fato a fazer
antropologia simétrica, que é antropologizar o "centro" e não
apenas a "periferia" da nossa cultura. O centro da nossa cultura
é o estado constitucional, é a ciência, é o cristianismo. Ser capaz
de estudar estes objetos é uma conquista recente da antropolo-
gia. A antropologia das sociedades complexas teve o inestimá-
vel mérito de mostrar que o periférico e o marginal eram parte
constitutiva da realidade sociocultural do mundo urbano-mo-
derno, desmontando assim a auto-imagem do Ocidente como
império da razão e do estado, do direito e do mercado. Mas o
próximo passo é analisar essas realidades mais ou menos ima-
ginárias que, de início, empenhamo-nos apenas em deslegitimar.

Não me parece mais tão necessário (posso estar muito errado
aqui) deslegitimar, ou apenas deslegitimar, essas máquinas de
pesadelo; agora o que é preciso é estudar minuciosamente seu
funcionamento - algo que talvez só se tenha tornado possível
na nossa pós-modernidade tardia, quando razão, Estado, direi-
to e mercado começam, justamente, a deixar de funcionar tão
bem, ou pelo menos a deixar de convencer tão bem a tanta gen-
te de que eram objetos universais eternos.

Você acredita que sua obra possa contribuir para uma antro-
pologia da sociedade brasileira?

Não estou excessivamente familiarizado com a antropolo-
gia da sociedade brasileira. Fui fazer etnologia para fugir da so-
ciedade brasileira, esse objeto pretensamente compulsório de
todo cientista social no Brasil. Como cidadão, sou brasileiro e
não tenho objeção a sê-Io. Ou melhor, para dizer a verdade,
freqüentemente me vejo sentindo grande vergonha de sê-lo:
não faltam motivos, passados como presentes, históricos como
cotidianos, para isso. Mas sempre lembro que se fosse natural
de qualquer outro país, teria motivos tão bons ou melhores para
sentir vergonha, e é isso que me faz não ter realmente obje-
ções ao fato de ser brasileiro. Porque, em última análise, tanto
faz. Ser humano, perante os demais viventes, já é complicado
o bastante. O que não quer dizer que a consciência de ser bra-
sileiro não me mobilize eticamente, não me interpele politica-
mente, nem me faça experimentar a mistura ambivalente de
sentimentos e de disposições associada a qualquer pertença
objetiva.

Fico aliás pensando que talvez seja nisso que consiste real-
mente o sentimento de pertencer a uma nação: ter motivos to-
dos próprios para se envergonhar, tão próprios quanto (senão
mais que) os sempre lembrados motivos de se orgulhar. Isso
quando os ditos "motivos" não são, como suspeito que quase
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sempre são, os mesmos motivos. Todo orgulho confessa uma
vergonha. E toda vergonha clama por (a)pagamento.

Enfim, sou brasileiro e coisa e tal. Raras são as vezes em que
penso nisso; e quando o faço, em algumas delas acho até bom.
Como bem disse Tom Iobim, ao retomar ao Rio depois de anos
morando nos Estados Unidos: "lá fora é legal, mas é uma merda;
aqui é uma merda, mas é legal..." Grande verdade. De qualquer
modo, como pesquisador não acho que esteja obrigado a ter
como objeto a chamada "realidade brasileira", essa curiosa e
intraduzível noção. Não se exige isso dos matemáticos ou dos
físicos. Os físicos brasileiros não estão estudando a "realidade
brasileira". Estão estudando, salvo engano (meu ou deles), ape-
nas a realidade. Por que um cientista social brasileiro não pode
fazer a mesma coisa? O Brasil é uma circunstância para mim,
não é um objeto; entendo, sobretudo, que o Brasil é uma cir-
cunstância para os povos que estudo, e não sua condição
fundante.

placência são enormes (mais uma vez, todo orgulho é uma ver-
gonha). Por fim, tenho visto tantas vezes isso de "compromisso
político" ser usado como uma espécie de tranqüilizante
epistemológico ... Não sinto a menor simpatia por isso. Acho os
tranqüilizantes ótimos; mas quando se trata de pensamento,
prefiro os inquietantes.

*

Eo compromisso em relação às sociedades indígenas que você
estuda?

Aqui é outra história. Acho que o "Brasil", entenda-se, o Es-
tado e as classes dominantes, sempre se comportou de maneira
ignóbil perante as populações indígenas. Escolhi estudar os ín-
dios. Mas o meu "compromisso" com estes povos que estudo
não é um "compromisso político", mas um fato biográfico, uma
conseqüência de minha vocação e carreira profissionais. Não
faço do meu "compromisso" com os índios, nem a causa, nem o
objeto, nem a justificativa da minha pesquisa. Ele não é nenhu-
ma dessas coisas; ele é a condição do meu trabalho, que aceito e
que nunca me pesou. Tenho grande desconfiança de justifica-
ções políticas da pesquisa. Não acho uma coisa lá muito nobre
justificar-se mediante um apelo, em geral ostentatório, à impor-
tância política do que se está fazendo. Os perigos da auto-com-
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