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nota introdutória

não se trata de apresentar Jacques le goff: semelhante pretensão 
tocaria as raias do ridículo. Trata-se antes de aproveitar uma ocasião 
para apontar uma possibilidade. a possibilidade de que uma «dívida»,  
que o historiador francês considera ter contraído, relativamente à etno- 
logia e à antropologia, possa considerar-se satisfeita. É sabido, de facto, 
que desde há alguns decénios le goff vem praticando uma história 
que ele próprio, primeiro que todos, considera largamente inspirada 
na investigação antropológica. Se bem que a este propósito sejam 
obviamente as suas obras de exploração historiográfica a testemunhar 
essa abertura (1), le goff nunca deixou escapar a ocasião para lembrar, 
mesmo em termos explícitos, que a sua metodologia histórica está aten-
ta, mais do que a qualquer outra disciplina, às sugestões e propostas 
vindas da antropologia (2). ainda recentemente ele recordava como o 
seu trabalho foi influenciado, para além das obras de Braudel e de um 
«marxismo renovado», por Marcel Mauss, o sociólogo que fundou de 
facto a antropologia francesa: «Para mim, a geração Mauss foi, tar-
diamente, o fermento que há cinquenta anos, não menos tardiamente, 
foi durkheim para os melhores historiadores do período entre as duas 
guerras mundiais» (3). assim, a antropologia e a etnologia (pelo menos 
a partir de Mauss) teriam inspirado o trabalho de le goff num duplo 
sentido: no sentido de uma abordagem por parte do historiador de 
temas e objectos de pesquisa que eram tradicionalmente apanágio dos 
etnólogos e no sentido (complementar e corolário ao mesmo tempo) 
de um desenvolvimento de técnicas de abordagem que forneceriam 
ao historiador métodos de pesquisa utilizados, também eles, num pri-
meiro tempo, pelos etnólogos. Em certo sentido poder-se-ia dizer que 
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isso seria inevitável. o próprio facto de acreditar no valor documental 
de uma imagem (coisa de resto defendida por não poucos historiado- 
res) (4) das técnicas do corpo (entendendo esta expressão nos termos 
maussianos de estudo de como o homem utiliza o seu corpo em relação 
à sociedade e à cultura em que se acha inserido) ou ainda da «simples» 
palavra (seja ela pronunciada e ouvida ou pronunciada e perdida), torna 
o historiador um etnólogo da sociedade a que se dirige, e, nestes casos, 
o termo exploração é talvez o mais apropriado. Contudo, tudo isto é,  
para usar o título de uma disciplina que interessa cada vez mais o his- 
toriador francês, história da história, e é uma história já conhecida.  
o que, pelo contrário, continua escondido e descurado é aquele conjunto 
de elementos que fazem com que le goff, na nossa opinião, tenha 
num certo sentido satisfeito a sua «dívida» para com a antropologia, 
restituindo-lhe o mesmo número de estímulos e de sugestões que num 
primeiro momento lhe pedira.

Há em primeiro lugar aquilo a que le goff chama os silêncios 
da história, silêncios que falam muitas vezes do mais que a própria 
palavra escrita e o documento-monumento (5). o dirigir-se a esses 
silêncios para interrogar os dados evidentes, o próprio testemunho 
escrito, para além, obviamente, dos próprios silêncios (6), é uma prática 
que se deve substancialmente ao historiador, ou seja, àquele que pôde 
captar o seu sentido através do vazio, das descontinuidades que tais 
silêncios criavam em relação ao mundo contínuo do testemunho e da 
informação. Muitas vezes, no passado, para o antropólogo geral e para 
o etnólogo em campo, aquilo de que não se falava coincidia pura e 
simplesmente com o que não existia: que alguns silêncios possam ser 
mais eloquentes que as presenças e o barulho de certas documentações 
era, em última análise, uma sugestão que só podia provir, se assim se 
pode dizer, de quem chegava ao método etnológico com todo o peso 
de uma documentação que faltava.

Há depois um segundo aspecto que é preciso apontar. Trata-se de um 
aspecto que foi descurado com frequência por quem não está disposto 
a admitir que o valor da redundância é muitas vezes elevadíssimo na 
difusão e na utilização das linhas metodológicas usadas pelos estudiosos 
de várias disciplinas. o que quer dizer que na difusão de métodos, ou 
mesmo de disciplinas tout court, o prestígio científico dos que nela 
participam tem muitas vezes uma função estimuladora. Trata-se de 
um facto certamente ligado à sociologia do conhecimento, mas é um 
facto. Só que demasiadas vezes a história dos vários ramos do saber (e 
talvez a história da ciência em geral) é escrita como se as disciplinas 
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objecto da investigação fossem abstractas, vivessem no limbo de um 
pensamento proveniente de lugar nenhum. Separadas dos homens que 
as veiculam e das instituições que as representam, o discutir sobre a 
eficácia dessas ideias torna-se uma espécie de animismo moderno, que 
teria escandalizado o próprio Tylor se tivesse sido capaz de discerni-lo 
no sentido próprio da sociedade culta ocidental. E isto para dizer que, 
depois da obra de le goff, a própria etnologia é restituída a uma dig-
nidade nova e antes inesperada. Em particular nos países latinos, onde 
a antropologia e a etnologia sofreram sempre de uma mais ou menos 
secreta inferioridade, exactamente pelo facto de que elas, colocadas 
fora da verdadeira história, estavam condenadas à prática do inútil. Mas 
a questão pode ser entendida também num sentido não polémico, por-
quanto é difícil para qualquer sociedade ligar importância, reconhecer 
valor e atribuir portanto valor cognoscitivo a algo que não se reconhece 
como presente no seu seio e com o qual não se está de algum modo 
em relação. Mostrando que aquilo por que a antropologia e a etnologia 
se interessam é objecto de reflexão da nossa história e nos pertence 
profundamente (mostrando em última análise a profunda identidade de 
nós e dos outros), seria pelo menos incompreensível querer negar que  
a antropologia histórica, no seu conjunto, e em particular tal como ela é 
praticada por le goff, não tenha conferido ao etnólogo uma dignidade 
maior e uma mais atenta consideração da parte dos estudiosos de outras 
disciplinas. Sob este aspecto, há pequenos factos que têm no entanto 
o dom de ser exemplares: porque se é verdade que o Marc Bloch de 
Os Reis Taumaturgos, que suscita a suspeita dos seus colegas por um 
objecto de estudo tão «bizarro», é coisa que remonta ao longínquo 
1929 (em todo o caso, numa época em que a etnologia ocupava já 
um lugar que era o seu), é também verdade que, como muitas vezes 
gosta de recordar o próprio le goff, quando o antropólogo inglês 
Evans-Pritchard pensa em certos períodos da idade Média como em 
períodos cujo estudo parece convir mais às estratégias etnológicas que 
às históricas, isso cria um certo embaraço (7). E nem todo o embaraço 
provém exclusivamente do facto de descobrir numa história que nos 
pertence os sinais da sauvagerie: está também aí incluído um certo 
sentimento de diminuição na passagem do testemunho. ora, se é verdade 
que tudo seria aprofundado, pois que pode correr-se o risco (sem ter 
feito previamente uma pesquisa suficientemente ampla) de fazer uma 
pequena história das mentalidades do antropólogo, o que certamente 
pode dizer-se é que (se não mais, pelo menos a nível simbólico) o 
ter mostrado que o imaginário, que pretende ter subtraído ao mundo 
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do caos o espaço histórico sobre que se ergue Paris (8), tem a mesma 
natureza da luta dos heróis míticos das sociedades diferentes contra os 
monstros em que o caos ganha forma, não é coisa de pequena monta. 
Em particular, não é coisa sem importância, se se acrescentar que esta 
identidade de natureza não a entrevemos mais e/ou apenas através da 
asséptica sintaxe de um pensamento selvagem muito semelhante a uma 
categoria do espírito, mas no seu desenrolar histórico e social, na sua 
dimensão concretamente humana.

Mas se este segundo aspecto que quisemos evocar se apresenta 
como mais ligado à sociologia do conhecimento (tudo somado, é 
com a chegada de le goff a itália que nos programas universitários 
de História Medieval começam a aparecer como textos de exame os 
trabalhos sobre a magia de Evans-Pritchard), outros aspectos podem 
ser tomados em consideração pelas vias mais internas.

Quer se queira quer não, a antropologia histórica (vista agora como 
parte de um todo mais vasto conhecido sob a etiqueta de nouvelle 
histoire) representa uma rejeição e a derrota da filosofia da história (9). 

À parte as declarações de princípio que motivam tal rejeição, parece 
evidente que a prática da exploração historiográfica de le goff, e em 
geral a prática dos novos historiadores, actua através de ramificações e 
diversificações metodológicas (a multiplicidade de abordagens, várias 
vezes evocada como exigência primária, não é de facto mais do que a 
ponta do iceberg) que tornam inoperante qualquer vocação ou ambição 
filosófica. ora, é exactamente neste campo que assistimos a algo de 
aparentemente contraditório.

Em outro capítulo do discurso de le goff ouve-se uma voz sur-
preendente: lamenta-se que a etnologia tenha abandonado o estudo 
das diferenças, das diversidades, para encaminhar-se por um caminho 
generalizante de vago sabor filosófico (10). É caso para perguntar se, daqui 
a uma espécie de relativismo hiperculturalista de marca clastriana, o 
passo não será curto. Mas – o que é talvez mais importante para aquilo 
que neste momento nos interessa –, será caso para perguntar se num 
tal lamento não se esconderá o sinal daquela contradição para que se 
apontava. Que, depois de ter reconhecido à etnologia e à antropologia 
o papel de disciplinas privilegiadas em que a história deve inspirar-se, 
o velho imperialismo retome forma? É de facto difícil reconhecer na 
etnologia uma disciplina, de tal dignidade, e sem funções ancilares, se 
depois se pensa com nostalgia no tempo em que ela, representando o 
particular, não conseguia impor a sua dignidade. Parece-nos, no entanto, 
que, exactamente na altura em que le goff parece cair nesta contradi-
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ção, ele resolve na realidade um velho problema que os antropólogos 
arrastam atrás de si há anos, não sem sinais de cansaço. o abandono da 
filosofia da história como motor organizador das diversidades permitiu 
à nova história constituir-se como uma história do diverso (também) (11), 

dar-se conta da exigência de olhar para a história dos povos diferentes 
e, mesmo, perguntar-se até que ponto o historiador poderá falar de uma 
história tout court sem cair nas pechas de um imperialismo intelec- 
tual (12). ora, o debate sobre a diversidade/identidade foi sempre muito 
sentido em França (13), a ponto de, recentemente, no início de um seu 
magistral trabalho sobre o parentesco, Françoise Héritier escrever: 
«actualmente, encontramo-nos em antropologia perante um regresso 
em força da atomização culturalista erigida em sistema, fundada no 
culto da diferença e da singularidade, e como corolário na recusa de 
toda a generalização e de toda a teorização» (14).

Se é verdade que não é este o lugar para apresentar em pormenor o 
estado do debate em França, é-o sem dúvida para dizer com brevidade 
que ele se apresenta mais caracterizado pelas implicações político-ideo- 
lógicas que pelas científicas. É nossa opinião que, em termos não 
imediatos, qualquer culto é perigoso e o da diferença não o é mais 
que o da identidade (15), e que na realidade as opções exprimem mais 
a natureza do objecto a que se aplicam do que uma posição ontologi-
camente sustentável de per si. Que os estudos sobre o parentesco falem 
a linguagem da identidade é em certo sentido a condição sine qua non 
pela qual eles podem assumir um sentido e um significado, exactamente 
como o mostram os trabalhos de F. Héritier. Fica, porém, igualmente 
claro que muitos etnólogos se acham confrontados com materiais e 
objectos cujos sentido e significado só se evidenciam de modo claro se 
for reconhecida, pelo menos numa primeira fase, a sua especificidade 
e, se se quiser, a sua singularidade. E é exactamente neste sentido que 
a antropologia histórica de le goff me parece ajudar muito o trabalho 
dos antropólogos e dos etnólogos tout court: rejeitando as generali-
zações enquanto filosofias da história, a nova história tende a ganhar 
de novo o direito à anteriormente perdida generalização (ou, para nos 
exprimirmos como F. Héritier, à teorização) a um nível mais alto e mais 
abrangente. Pois que, se é verdade que talvez não haja história global 
possível, é também verdade que, através daquela multiplicidade de 
abordagens que a nova história tem como sua, tende-se, contrariamente 
à aparente pulverização, a fornecer uma visão de conjunto do homem 
em sociedade, o que em boa verdade constitui a tarefa última de toda 
a ciência social (16). Se se preferir, em termos diferentes, a exigência 
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de uma etnologia da diferença é apenas função de uma antropologia da 
identidade, a qual, no entanto, tendo exactamente presente aquilo de 
que é composta, se afasta do jogo de filosofias mais ou menos escon-
didas. le goff voltou recentemente e com eficácia a este ponto, ainda 
que com brevidade (17). Tudo o que nos parece dever acrescentar-se é 
que, por um lado, o antropólogo pode encontrar no seu trabalho mais 
que uma achega para resolver este antigo problema e que, por outro, 
se é verdade que este tipo de solução que se reconhece em le goff 
estava em parte implícito na tripartição levi-straussiana (18), é também 
verdade que é com le goff que tal posição se transforma numa prática 
de trabalho. Essa prática chega assim, e não por acaso, a uma singular 
inversão da afirmação de lévi-Strauss que tanto fascinou toda uma 
geração de jovens estudiosos, porque com le goff se pode dizer, ao 
contrário do que afirmava o antropólogo francês, que a história leva a 
tudo, mas mesmo a tudo, desde que se entre nela.

FranCESCo MaiEllo
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