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Ontologia, epistemologia e outros termos debatidos

Uma coisa está bastante clara: quando os proponentes da virada ontológica (VO) em antropologia
usam  a  palavra  “ontologia”,  eles  se  referem  a  algo  muito  diferente  daquilo  que  os  filósofos
tradicionalmente denominam  com  esse  termo.  “Ontologia”,  assim  como  “epistemologia”  ou
“semiologia”, são palavras de cunhagem1 relativamente recente, mesmo que as divisões conceituais
que elas representam remontem às origens da filosofia grega. Recorrendo a uma prática mnemônica
útil,  eu  poderia  recuperar três  premissas  levantadas  pelo  sofista  Gorgias  de  Leontini,  um
contemporâneo de Sócrates. Tais premissas compreendem o conjunto de sua filosofia:

1) Nada existe
2) Se existe, não pode ser conhecido
3) Se pode ser conhecido, não pode ser comunicado2.

À primeira  vista,  estas  três  premissas  parecem negar  a  própria  existência  de (1)  ontologia;  (2)
epistemologia; (3) semiologia – ou, como a maiora prefere dizer: semiótica. Contudo, este não é o
caso. Isto porque “ontologia” não é uma palavra que se refere a “ser”, “forma de ser” ou “modo de
existência”. Ela se refere ao discurso (logos) sobre a natureza do ser  (ou, alternativamente, sobre
sua essência,  ou sobre o ser como tal,  ou em si mesmo, ou sobre a matéria prima fundante da
realidade...  a  única palavra realmente importante  neste primeiro momento é  “sobre”).  Portanto,
“nada existe” é um postulado ontológico. De forma similar, “se existe, não pode ser conhecido” é
um  postulado  epistemológico  –  um  postulado  minimal,  é  verdade:  a  epistemologia  não  é
conhecimento  do  mundo,  mas  sim  um  discurso  concernente  à  natureza  e  a  possibilidade  do
conhecimento sobre o mundo. (Notemos, também, que tal conhecimento pressupõe – e Gorgias era
consciente disso – a existência de um mundo sobre o qual o  conhecimento pode se dar. Tu não
podes ter conhecimento sobre algo que não está ali, salvo o conhecimento de que esse algo não é.
Gorgias está apenas colocando que tu não podes ter conhecimento de algo que  está ali, tampouco
de que alguma coisa está  ali.)  Finalmente,  semiótica não é comunicação,  mas sim o estudo da
comunicação  ou,  mais  amplamente,  um  discurso  sobre  a  natureza  e  a  possibilidade  da
comunicação3;  discurso que presume, portanto, que há alguma coisa para ser comunicada. 

Em contraste, quando os OuTros4 empregam essas palavras, eles parecem fazer referência a algo
1 A ontologia se remonta ao ano de 1606 e é geralmente associada a um filósofo alemão chamado Jacob Lorhard. A 
epistemologia foi introduzida muito mais tarde, pelo filósofo escossês James Frederick em 1854. A semiótica é 
mencionada em Locke, mas só entre realmente no uso comum com um legado do trabalho de C.S. Peirce a partir da 
década de 1860. A semiologia  vem ainda mais tarde, com Saussure nos anos vinte.
2 Gorgias escreveu, aparentemente, um livro Concerning what is not, or, on nature.. Ele não sobreviveu. Para um bom 
resumo do seu argumento ver Barnes 1979: 136–37.
3 Eu estava a ponto de escrever “da comunicação humana”, mas, de fato,  C. S. Peirce, que inventou o termo, acreditava 
que a comunicação tem lugar em todos os níveis da realidade física e que termos como “iconismo” ou “idexicalidade” 
poderiam inclusive ser aplicados  ao trabalho das partículas atômicas.
4 No texto original, David Graeber escreve “the OThers”, fazendo uma brincadeira com o vocábulo “others” (outros) e a
sigla em inglês para “virada ontológica”, OT (Onthological Turn). Escolhemos manter, na presente tradução, esta 



muito diferente. Como aproximação inicial, poderíamos dizer que ontologia corresponde a “forma
de ser” ou a “modo de ser”. Epistemologia se refere a “forma ou modo de conhecer”  e semiótica –
se é que o termo ainda é usado – alude a “forma ou modo de comunicar”.

Ora,  não  há  nada  de  errado  com usar  palavras  de  um jeito  novo,  mas  se  fazemos  isso  e  não
tornamos  claro  como o  novo  uso  que  propomos  difere  dos  mais  tradicionais,  podemos causar
confusão.

Muitos  dos  que  são  agora  considerados  os  textos  fundadores  da  VO parecem fazer  o  melhor
possível para evitar tal confusão. “Dado que esses termos – “epistemologia” e “ontologia”-- são
usados  e  abusados  no  discurso  atual”,  observam  Henare,  Holbraad e  Wastel  naquele  que  é
geralmente  considerado  o  texto  fundador  mais  importante  de  todos,  a  introdução  de  Thinking
through things (2006: 8), “é importante ser bastante explícito sobre o tipo de sentido que queremos
atribuir-lhes em nosso argumento”. Contudo, não fica claro se eles tiveram sucesso em sua tarefa.
Seria  de  grande  ajuda,  penso  eu,  tomar  esse  ensaio  em  particular  para  evidenciar  o  tipo  de
deslizamentos aos quais referidos termos são submetidos. 

O argumento central dos autores é que as décadas precedentes  presenciaram uma ampla – e até
agora não reconhecida – mudança (ou virada) na teoria antropológica “de questões de conhecimento
e epistemologia para questões de ontologia” (2006: 8)5. A antropologia de antes, dizem os autores,
assim como boa parte das ciências sociais, viu a si mesma como uma forma de conhecimento e,
consequentemente, concebeu sua missão como uma questão de entendimento e relato das formas de
conhecimento das pessoas estudadas (suas culturas, sistemas simbólicos ou visões de mundo). Na
prática, isto tendia a significar a imposição de algum modelo teórico (estruturalismo, hermenêutica,
materialismo  dialético...)  como  marco  de  análise  para  o  entendimento  do  que  Malinowski
originalmente chamou de “ponto de vista dos nativos”. Contudo, tornou-se cada vez mais claro que
isso  era  uma armadilha.  Apenas  se  sairmos  da  “orientação epistemológica”  em direção a  uma
“orientação ontológica” nós conseguiremos permitir que nossos informantes coloquem os termos,
ainda que isso signifique “perturbar” nossas próprias premissas teóricas a respeito do que é possível
dizer a respeito deles.

Este  é  um objetivo admirável,  e  certamente a  ideia  de que uma abordagem ontológica poderia
significar levar nossos informantes mais a sério enquanto interlocutores constitui o núcleo deste
apelo. Por enquanto, contudo, quero destinar uma atenção prioritária ao que está acontecendo com
os termos filosóficos. Os autores em questão citam, como inspiração, uma série de conferências
(hoje famosas) pronunciadas uma década atrás, em Cambridge, por Viveiros de Castro:

A antropologia parece crer  que sua tarefa principal  é  explicar  como ela chega a conhecer  (a
representar) seu objeto – um objeto também definido como conhecimento (ou representação). É
possível conhecê-lo? É decente conhecê-lo? Podemos realmente conhecê-lo ou não podemos fazer
mais do que olhar para nós mesmos num espelho? (Viveiros de Castro 1998: 92)

Esta questão tão familiar – “como posso conhecer o Outro?” – é absolutamente epistemológica no
sentido filosófico do termo. Eles citam a conclusão de Viveiros de Castro, que evoca uma armadilha
criada pelo pensamento modernista:

A ruptura cartesiana com a escolástica medieval  produziu uma simplificação radical  da  nossa
ontologia  ao  postular  apenas  dois  princípios  ou  substâncias:  pensamento  limitado  e  matéria

sobreposição de sentidos proporcionada pela grafia em caixa alta das letras O e T (N.deT.).
5 Note-se, aqui, a ambiguidade do fraseio: “questões de conhecimento e epistemologia”. Isto implica que elas não são 
exatamente a mesma coisa. Mas no resto do ensaio as palavras vêm a ser usadas como se fossem aparentemente 
intercambiáveis.



extensa.  Tais  simplificações  estão  ainda  entre  nós.  A modernidade  começou  com a  conversão
massiva de questões ontológicas em questões epistemológicas – ou seja, questões de representação.
Uma conversão provocada pelo fato de que todos os modos de ser não assimiláveis  à obstinada
“matéria” foram engolidos pelo “pensamento”. Em consequência, a simplificação da ontologia
conduziu a uma enorme complicação da epistemologia. Depois que os objetos ou coisas foram
pacificados, relegados a uma “Natureza” exterior, silenciosa e uniforme, os sujeitos começaram a
proliferar e a falar infinitamente: Egos transcendentais, entendimentos legislativos, filosofias da
linguagem, teorias da mente, representações sociais, lógica do significante, teias de significação,
práticas discursivas, políticas do conhecimento – chame como quiser. (ibid.)

Parece-me que as  avaliações  de  Viveiros  de Castro são substancialmente corretas.  Claro que  a
divisão alma/corpo, mente/matéria dificilmente foi criação de Descartes. Ela remonta pelo menos à
Pitágoras. No entanto, Descartes introduziu uma versão muito mais radical da dicotomia, em boa
medida graças à eliminação da velha categoria estóica-neoplatônica de imaginação que, por sua vez,
serviu aos escolásticos como um intermediário quase-material entre os polos dicotômicos6. Como
resultado,  a  filosofia  se  afastou  de  questões  sobre  a  natureza  do  mundo,  que  foram  sendo
progressivamente  deixadas  à  ciência,  para  se  ocupar  de  questões  sobre  a  possibilidade  do
conhecimento. O ceticismo humeano e a resposta apriorística de Kant foram, obviamente, pontos de
inflexão fundamentais a esse respeito.

Viveiros de Castro argumenta que,  como resultado, as ciências sociais  tenderam a focalizar em
questões da mente em detrimento do corpo; do intelecto em detrimento da realidade vivida. Este é
um argumento difícil de sustentar (existe uma quantidade enorme de ciência social resolutamente
materialista), mas certamente há correntes fortes que apontam em tal direção. No entanto, o que eu
gostaria  de enfatizar  aqui  é  o  seguinte:  na medida  em que Viveiros  de  Castro  desenvolve  seu
argumento, podemos observar claramente que o termo “epistemologia” perde seu clássico sentido
filosófico  (“questões  sobre  a  natureza  ou  possibilidade  do  conhecimento”)  e  passa  a  denotar
simplesmente  “conhecimento”.  O  próprio  estruturalismo,  para  pegar  um  exemplo  arbitrário,
dificilmente poderia ser encarado como uma forma de “epistemologia”. Ele poderia ter implicado
uma epistemologia, uma teoria sobre a natureza do conhecimento, mas quando Claude Lévi-Strauss
(1958) propôs uma análise estrutural do mito de Édipo como uma história sobre pés e olhos, ele não
estava, em nenhum sentido, elaborando uma tal teoria. Estava apenas aplicando-a e, desta forma,
lançando mão daquele tipo de ciência social que costumamos exercer quando assumimos que a
teoria é verdadeira de antemão7. 

Henare, Holbraad, e Wastel (2006: 9) irão argumentar que:

sempre  se  assumiu  que  a  antropologia  era  uma  episteme –  de  fato,  a  episteme das  outras
epistemes, que nós chamamos de culturas (cf. Wagner 1981; Strathern 1990). O caráter inveterado
desse pressuposto deve-se ao fato de que ele é o corolário direto de “nossa” ontologia – isto é, a
ontologia dos Euro-Americanos modernos. 

E o problema com tudo isso é que, na medida em que a ontologia euro-americana assume que existe
um mundo real, uma natureza – aquela revelada pela ciência ocidental –, ela também assume que a
diferença  pode ser  apenas  matéria  de  perspectivas  diferentes  ou diferentes  formas  de perceber,

6 Ver, por exemplo, Graeber 2007b: 66–69. Eu divido, diga-se de passagem, que muitos OuTros compartilhem esse 
diagnóstico em particular. A maioria parece rejeitar  a imaginação como apenas mais um subconjunto do que eles
chamam de “epistemologia”, se bem que eu diria que isto é verdade apenas para o que eu chamei, em outro lugar, de 
imaginação “transcendente” como oposta a imaginação “imanente”, esta última sendo um elemento em todas as formas 
de ação. A solução última da virada ontológica – a criatividade etnográfica – me parece um simples retorno do projeto 
imaginativo com outro nome.
7 Então, quando  Henare, Holbraad e Wastel definem epistemologia, o fazem deste modo: “as várias formulações 
sistemáticas do conhecimento” (2006:9), ou seja, qualquer conhecimento informado por uma teoria de qualquer tipo.



conhecer  ou  representar  aquela  realidade  única.  Isto  leva  à  bifurcação  das  ciências.  A ciência
“Natural” está dedicada a revelar as leis uniformes que governam uma realidade indiferenciada; a
ciência “social” é o estudo das diferentes formas em que pessoas diferentes representam a realidade.

Essas formulações envolvem um curioso apagamento do domínio da ação. Certamente as ciências
sociais não estudam apenas como as pessoas conhecem, percebem ou representam o mundo; elas
também estudam como as pessoas interagem como ele, modelam-no e são remodeladas por ele –
isto para não mencionar como elas atuam umas sobre as outras. Mas apresentar as coisas desse
modo poderia tornar muito mais difícil a manutenção da clareza conceitual do argumento8. 

Em vez disso, os autores concluem que não se trata de examinar como os projetos humanos de ação
problematizam  essas  divisões  (corpo/mente,  natureza/cultura,  material/ideal,  etc.),  mas  sim  de
repensar a própria ideia de que se possa falar de um mundo natural único e indiferenciado. Nossa
insistência na unidade da natureza (e, por conseguinte, como corolário, nossa premissa de que toda
a  diferença  pode  apenas  ser  natural)  é,  dizem os  autores,  produto  de  nossa  própria  ontologia
ocidental dualista. Nós não deveríamos impô-la aos outros. Em presença da alteridade genuína nós
devemos falar não de pessoas que têm crenças radicalmente diferentes sobre – ou percepções de –
um mundo único compartilhado, mas sim de pessoas que literalmente habitam mundos diferentes.
Nós devemos aceitar a existência de “múltiplas ontologias”.

Notemos  que  no  transcorrer  desse  argumento  o  significado  do  “ontologia”  sofreu  mudanças
profundas.  No  final  das  contas,  se  “ontologia”  significa  simplesmente  um  discurso  sobre  “a
natureza do ser em si  mesmo”, nós dificilmente poderíamos afirmar que a filosofia ocidental  é
particularmente  monolítica:  a  maioria  dos  filósofos  considerados  “grandes”  o  são  porque  eles
apresentaram uma ontologia diferente. Mesmo os OuTros obtêm grande parte de sua concepção
sobre o que poderia ser uma ontologia não dualista dos trabalhos de Gilles Deleuze que, a propósito,
nunca disse estar fazendo outra coisa mais além de escrever sua própria síntese criativa de ideias
derivadas de filósofos pós-cartesianos como Leibniz,  Spinoza,  Nietzsche, Bergson e Whitehead.
Então, “ontologia” deixa de ser uma forma explícita de discurso filosófico para passar a se referir a
um conjunto amplamente tácito de premissas subjacentes à prática das ciências naturais e sociais (as
quais tendem a permanecer insistentemente fixas, o que quer que os filósofos digam a seu respeito),
tornando-se, assim, pressupostos tácitos subjacentes a qualquer conjunto de práticas ou modos de
ser de qualquer tipo.

O que acontece, então, com as velhas concepções filosóficas – vamos chamá-las de Ontologia 1,
Epistemologia  1  e  Semiótica  1  para  diferenciá-las  dos  novos  usos  preconizados  pela  virada
ontológica,  aos  quais  nos  referiremos  como  Ontologia  2  e  Epistemologia  2  –  sob  esta  nova
abordagem? Bem, se Epistemologia 2 se refere apenas, como Henare, Holbraad e Wastel (2006: 9)
propõem, a “formulações sistemáticas do conhecimento”, disso se depreende que todos os ramos da
filosofia, incluindo Ontologia 1, Epistemologia 1 e Semiótica 1, são simplesmente expressões da
Epistemologia  2  –  e,  portanto,  consistem,  precisamente,  naquilo  que  os  pensadores  da  virada
ontológica nos convidam a deixar para trás. Neste caso, a Ontologia 2 não deveria se referir (por
processo de eliminação) às premissas tácitas sobre a natureza do ser “em si mesmo” e às formas de
ação e modos de experiência que elas tornam possíveis (ou, possivelmente, às teorias explícitas dos
antropólogos sobre tais premissas tácitas)?

Este parece ser o caso. Mas eis que surge outro problema: sendo assim, o que “em si mesmo”
poderia significar? Consideremos, aqui, a seguinte definição que, devo enfatizar, vem de alguém
que  eu  considero  ser  um pensador  invulgarmente  sutil  e  filosoficamente  sofisticado  da  virada
ontológica: “Ontologia – a investigação e teorização das diversas experiências e entendimentos da

8 Eu percebo que em postulados teóricos mais recentes os OuTros começaram a enfatizar a prática, mas isto não parece 
ter afetado sua própria prática de forma perceptível.



natureza do ser em si mesmo” (Scott 2013: 859).

Vamos  destrinchar  isto.  Pois  bem:  ontologia9 começa  como  um  modo  de  produção  teórica
acadêmica,  uma  forma  de  discurso,  mas  seu  objeto  não  é  o  discurso  (dado  que  isso  seria,
presumivelmente, Epistemologia 2), mas “experiências e entendimentos da natureza do ser em si
mesmo.” “Entendimento” soa um tanto como conhecimento, mas vamos dizer, por uma questão de
argumento,  que  estamos  falando  dos  entendimentos  tácitos  subjacentes  a  certas  formas  de
"experiência”. Sem dúvidas isso escapa da acusação de Epistemologia 2. Mas então aparece outra
questão: como exatamente nós poderíamos ter uma experiência da “natureza do ser em si mesmo”?
Podemos  ter  certamente  a  experiência  de  manifestações  específicas  do  ser  (palitos  de  dente,
oceanos,  música  ruim  vindo  de  uma  festa  no  andar  de  cima...).  Contudo,  normalmente  nós
chamamos isso só de “experiência”. Talvez uma experiência mística, como a que poderia ter tido
Jalal al-Din al-Rumi ou Meister Eckhart, possa ser qualificada como uma experiência da "natureza
do próprio ser"?  Contudo, presumivelmente, este não é o tipo de coisa sobre as quais os autores
estão falando.  Isto apenas faz sentido realmente se “o ser em si mesmo” é simplesmente qualquer
“entendimento” que as pessoas possam dizer que têm dele.  Neste caso, o que o “em si mesmo” está
fazendo  não  é  outra  coisa  senão  sinalizar  esse  objeto  antropológico  tão  familiar,  a  saber,  as
suposições tácitas sobre a natureza do tempo, do espaço, da ação, da personalidade e por aí vai.
Suposições  estas  que  fundamentam  o  que  costumava  ser  chamado  de  um  universo  cultural
particular – só que agora construído como um “como se”, ou seja, o tipo de Ontologia 1 que nós
imaginamos que as pessoas estudadas construiriam se elas fossem aquela espécie de sujeito que
investe seu tempo em filosofia especulativa.

Sendo assim, o significado pouco mudou desde que Irving Hallowell introduziu pela primeira vez a
palavra em seu ensaio “Objiway ontology, behavior, and world-view”, em 196010. O que mudou não
foi a busca por suposições subjacentes, mas sim o significado mais amplo que lhes é atribuído. Os
OuTros estão argumentando que – a menos que eu os esteja entendendo muito mal –, em presença
de tais  suposições ou,  como eles dizem, “concepções” que são suficientemente estranhas às do
próprio etnógrafo (por exemplo, que as pedras são pessoas ou que pó é poder), o etnógrafo deve
agir  como  se essas  concepções  fossem  –  para  os  interlocutores  e  para  qualquer  pessoa  que
supostamente compartilha sua Ontologia 2 – constitutivas da realidade e, portanto, da natureza em
si mesma.

Esse “como se” é crucial. Dizer que existem “muitas naturezas” pode parecer uma reivindicação
muito radical. Mas ninguém está na verdade sugerindo que existem lugares do mundo onde a água
corre para cima, onde existem macacos voadores de três cabeças ou onde o número Pi é calculado a
3,15. Eles não estão realmente sugerindo que há lugares nos quais as antas moram em aldeias – ou
seja, eles não estão dizendo que faria sentido afirmar que as antas moram em aldeias mesmo num
mundo onde não houvesse ameríndios que dissessem isso. Cada natureza diferente pode apenas
existir em relação a um grupo específico de seres humanos que compartilha a mesma Ontologia 2.
Pelo  menos  isso  evita  que  a  formulação  soe  flagrantemente  absurda.  Mas  mesmo  assim,  a
linguagem parece ir e vir entre o subjuntivo “como se” e a simples afirmação. Eis que encontramos
Henare, Holbraad, e Wastel (2006: 14, em itálico no original) defendendo seu argumento de que,
digamos, os adivinhos Ifá cubanos existem num “mundo” diferente contra  uma objeção que seria

9 Escrever Ontologia 1 ou Ontologia 2 seria inapropriado neste caso, dado que o autor parece tentar formular uma 
síntese de ambas.
10 Hallowell não foi exatamente o primero. Havia uma série de referências à ontologia no tocante ao tempo, escritas por 
Hallowell. Chegando o mais longe que posso, o verdadeiro responsável por introduzir o termo ontologia em 
antropologia foi  Ethel Albert, uma filósofa analítica que trabalhou no Harvard Values Project  dirigido por Clyde 
Kluckhohn (e.g., Albert 1956). Ela propôs dividir os princípios subjacentes a qualquer cultura em termos de metafísicas 
(conformada por ontologias e cosmologias), epistemologias, psicologias e valores. Muitos trabalhos desenvolvidos no 
marco – ou influenciados – pelo  Values Project adotaram variações dessa abordagem (Albert & Kluckhohn 1959). 
Parece improvável que  Hallowell não tivesse conhecimento disso.



óbvia:

Se as coisas realmente são diferentes como nós sugerimos, então por que elas parecem as mesmas?
Se  “mundos  diferentes”  residem  em  coisas,  então  como  poderíamos  tê-los  perdido  por  tanto
tempo?  Por  que,  quando  nós  olhamos  os  pós  dos adivinhos  cubanos,  vemos  apenas  pó?  …
[Porque] a própria noção de percepção simplesmente reitera aquela distinção na qual os “mundos
diferentes” colapsam. A questão, em se tratando de mundos diferentes, é que eles não têm como ser
“vistos” num sentido visualista. Eles são, por assim dizer, a-visíveis. Em outras palavras, colapsar
a  distinção entre  conceitos  e  coisas  (aparência  e  realidade)  nos  obriga  a  conceber  um modo
completamente diferente de revelação.

À primeira vista isto parece não fazer sentido algum. Se dissolvermos a distinção entre aparência e
realidade como se fosse um falso dualismo cartesiano, isso não seria dizer que as coisas são o que
parecem ser e, portanto, que as coisas que possuem a mesma aparência são iguais? Mas o que os
autores estão dizendo é, na verdade, muito diferente: para eles nós não deveríamos prestar muita
atenção no que as coisas parecem ser, mas, em vez disso, deveríamos ouvir o que as pessoas dizem.
Mais do que isso, declarações [autoritativas] devem ser tratadas como janelas para os “conceitos” e
os conceitos, por sua vez, devem ser tratados – mediante uma espécie de “construtivismo radical” –
como se fossem, eles mesmos, realidades com o mesmo estatuto ontológico das “coisas” ou, de
fato, como constitutivos do próprio mundo11. 

A “virada ontológica” envolve não apenas o abandono do projeto da Ontologia 1, mas também a
adoção de uma ontologia tácita que parece indistinguível do Idealismo filosófico clássico12. Ideias
geram realidades. Podemos ir ainda mais longe. O que eles parecem propor é o abandono de todo o
projeto  da  filosofia  (ou,  pelo  menos,  da  filosofia  tal  como ela  foi  encarada  historicamente  na
Europa, na Índia ou no Mundo Islâmico). A ciência, por outro lado, seria preservada, mas como
uma propriedade especial dos “ocidentais” ou “euro-americanos”  13 – o que, se fôssemos levar a
sério, equivaleria a um dos maiores atos de roubo intelectual da história humana, já que, no final das
contas,  muito  do  que  hoje  está  subjacente  naquilo  que  chamamos  de  “ciência  ocidental”  foi
realmente desenvolvido em lugares como Pérsia, Bengala, China e no – ouso dizer? – mundo real.
Ao fim e  ao  cabo,  a  maioria  das  pesquisas  científicas  não  está  sendo desenvolvida  por  euro-
americanos.

* * *

Eu sei que estou sendo um pouco injusto. As propostas que venho discutindo não são feitas para

11 Só para o caso de o leitor achar que eu estou exagerando: “Embora Foucault diga que o discurso cria seus objetos, ele
ainda está trabalhando a partir da suposição de que existe algum mundo real lá fora. Por exemplo, quando um corpo não
pode ser masculino ou feminino até um discurso de gênero evocar essa distinção como operativa, temos, ainda, um 
corpo ao qual o discurso se refere. Em contraste, o que propomos aqui é uma coisa totalmente diferente do 
construtivismo – um construtivismo radical não muito diferente daquele almejado por Deleuze... O discurso pode 
produzir efeitos não porque ele “sobredetermina a realidade”, mas porque nenhuma distinção ontológica entre 
“discurso” e “realidade” é pertinente, em primeiro lugar. Por outras palavras, conceitos podem portar coisas porque 
conceitos e coias são uma e a mesma coisa” (Henare, Holbraad, Wastel 2006: 13). Aparentemente não há nada, não 
importa o quão obviamente louco seja, que um acadêmico contemporâneo não consiga atribuir, de alguma forma, a 
Gilles Deleuze.  (E neste caso os próprios autores admitem que a ligação é bastante tênue)
12  Os OuTros certamente objetariam que isto é injusto, dado que eles estão tentando dissolver o próprio dualismo que 
torna possível a oposição entre materialismo e idealismo: mas quase todo o mundo afirma isso hoje em dia. A questão é 
tentar saber se eles estão tratando de dissolver o materialismo no idealismo, o idealismo no materialismo ou ambos, 
materialismo e idealismo, em alguma outra coisa. Todas as evidências nos dizem que a primeira opção é a correta. Por 
exemplo, no texto de   Henare, Holbraad e Wastel (ibid.), palavras como “material” ou “físico” regularmente aparecem 
entre aspas, mas palavras como “conceito” (“ideia” aka) ou “concepção” nunca.
13 Eu pensei duas vezes antes de afirmar o óbvio, mas a palavra “ocidentais” é amplamente usada, hoje em dia, como 
um eufemismo para “pessoas brancas”. É claro que os OuTros não são mais culpados disso do que qualquer outra 
pessoa, mas é necessário chamar a atenção sobre o fato.



serem realmente  encaradas  de  um  modo  programático.  Mais  do  que  qualquer  coisa,  a  virada
ontológica é um marco teórico elaborado para abrir espaço a uma forma muito particular de prática
etnográfica. E esta forma de prática não deixa de ter seus méritos. Tendo falado muito sobre seus
problemas críticos, deixem-me terminar, então, com uma observação positiva. Penso que a força
real da virada ontológica reside no fato de que ela encoraja o que poderia ser chamado de uma
postura de respeito criativo com relação ao objeto da pesquisa etnográfica. Com isso eu quero dizer,
em primeiro lugar, que a virada ontológica parte do pressuposto de que, dado que os mundos que
nós estudamos não podem ser inteiramente conhecidos, nós estamos, na verdade, em presença da –
como  coloca  Viveiros  de  Castro  (2015:13),  tomando  emprestada  a  linguagem  de  Deleuze  –
“possibilidade, da ameaça ou promessa de um outro mundo contido na 'face/olhar do outro'”, uma
possibilidade  que  pode  apenas  ser  realizada  através  do  etnógrafo,  mesmo  que  este,  ao  tentar
descrever – e não explicar – esse outro mundo, inevitavelmente traia a promessa ou, nas palavras de
Viveiros de Castro, “dissipe sua estrutura” pelo menos em alguma medida. Contudo, a despeito da
inevitabilidade  da  traição,  a  tarefa  do  etnógrafo  é  manter  viva  essa  possibilidade.  A alteridade
radical não pode nunca ser contida por nossas descrições, o argumento avança e nós não podemos
compreendê-lo através do raciocínio dedutivo; em vez disso, a tarefa do etnógrafo é um projeto
criativo, experimental e inclusive poético – uma tentativa de dar vida a uma realidade estranha que
perturba nossos pressupostos básicos sobre o que poderia existir. Se estamos diante de uma guerra,
trata-se de uma guerra que o etnógrafo nunca deve vencer. 

E se o mundo existir, mas nós simplesmente não pudermos provar?

Se o ponto forte  da virada ontológica é  sua disposição de abraçar  os  limites  do conhecimento
humano (como uma forma de Epistemologia 1), sua grande fraqueza, pelo menos a meu ver, é que
ela não leva este princípio longe o suficiente. A alteridade radical se aplica apenas às relações entre
mundos culturais. Não há nenhum reconhecimento de que as pessoas que existem dentro de outras
Ontologias 2 tenham qualquer problema para entender umas as outras e muito menos o mundo ao
seu redor. Em vez disso, por respeito a sua alteridade, estamos obrigados a agir como se o seu
comando sobre o ambiente fosse tão absoluto a ponto de não haver diferença entre suas ideias
sobre, digamos, as árvores, e as árvores em si mesmas. 

Parece-me que ao fazê-lo, principalmente quando tal atitude se torna um imperativo ético, a virada
ontológica nos impossibilita de conhecer uma das coisas mais importantes que os seres humanos
realmente têm em comum: o fato de que todos nós temos que enfrentar, de uma forma ou de outra,
aquilo que não podemos saber.

Em  termos  filosóficos,  o  que  a  virada  ontológica  propõe  é  simplesmente  uma  variação
antropológica do método transcendental, um exercício que se estabelece para deduzir as “condições
de possibilidade” da experiência humana: essencialmente, trata-se de perguntar sobre o que deveria
ser verdade para que a experiência seja possível14. Immanuel Kant usou o método transcendental
para  produzir  sua  lista  de  categorias  conceituais  apriorísticas  do pensamento  (a  oposição  entre
unidade e pluralidade; a noção de causa e efeito, etc.) conjuntamente com alguns enquadramentos
básicos  como  a  noção  de  tempo  enquanto  relação  entre  passado,  presente  e  futuro.15 Kant
argumentou que nada disso poderia ser derivado da experiência, uma vez que já deveria estar na
mente para que pudéssemos experienciar qualquer coisa da forma como experienciamos. Para Kant
não se tratava, então, de categorias ontológicas. Ele rejeitou a própria possibilidade da Ontologia 1,
pois não acreditava que pudéssemos falar algo sobre a natureza das coisas em si mesmas. 

14  Por exemplo, Holbraad, Pedersen e Viveiros de Castro (2014) definem a VO como “a dedução transcendental 
comparativa etnograficamente fundamentada do Ser”.
15 Tempo e espaço não são, tecnicamente, “categorias” para Kant (se é que o eram para Aristóteles). Entretanto, tinham 
um estatus conceitual apriorístico similar.



Sempre houve uma tensão no tipo de antropologia que tentou aplicar uma análise  similar  para
formas  particulares  da  experiência  social  ou  cultural.  Um  tipo  de  antropologia  que  procurou
encontrar categorias culturais utilizando a mesma abordagem usada por Kant para as categorias
conceituais.  No final  das  contas,  o  procedimento  kantiano  está  muito  próximo daquilo  que  os
etnógrafos invariavelmente fazem – ou seja, perguntar sobre “o que as pessoas devem pensar de
forma que  todas  as  suas  declarações  sejam verdade”.  Isto  leva  os  antropólogos  a  confundirem
frequentemente elementos diferentes, porque categorias kantianas e categorias culturais não são, de
forma alguma, a mesma coisa ou o mesmo tipo de coisa. Um típico exemplo é o ensaio de Mauss e
Durkheim  intitulado  Primitive  classification  ([1903]  1963;  cf.  Schmaus  2004),  no  qual  se
argumenta  que  as  categorias  kantianas  seriam  melhor  interpretadas  não  como  anteriores  a
experiência,  mas  como  produtos  da  organização  social  e,  portanto,  variáveis  em  diferentes
sociedades organizadas – misturando, neste caso, o arranjo do tempo numa sequência particular
(por exemplo,  verão,  outono, inverno) com a própria noção de que deve ser possível atribuir a
qualquer  coisa  uma  sequência  linear  de  certo  tipo16.  Este  é,  obviamente,  um  erro  básico  de
categoria, como têm apontado gerações de estudantes do primeiro ano da graduação forçados a ler
referido texto. No entanto, a tentação de formular argumentos similares nunca parece se dissipar
totalmente. A Virada Ontológica, nesta perspectiva, pode ser considerada uma radicalização extrema
de  tal  abordagem:  uma  radicalização  que  sugere  que  a  realidade  é  cognoscível  dado  que  os
conceitos  são  realidade.  Feita  esta  afirmação,  a  Virada  Ontológica  desdobra  um  modo  mais
elaborado de  argumentação transcendental:  em vez  de proceder  diretamente  da experiência  em
direção ao  conceito,  ela  toma certos  tipos  de  afirmações  verbais  (“pó é  poder”)  e  propõe que
devemos empregar o método transcendental para derivar conceitos dessas afirmações (um certo tipo
de tempo, um certo modo de causalidade) que devem ser tratados como se fossem constitutivos não
apenas da experiência, mas também da realidade em si mesma17.

Em outras palavras, não se trata apenas de Idealismo – trata-se da forma mais extrema de Idealismo
que poderia existir. 

* * *
É possível, contudo, aplicar a mesma forma de método transcendental na direção oposta. Aplicá-la
aos problemas de Ontologia 1, ou seja, às questões concernentes à natureza da realidade em si
mesma. Esta é a abordagem adotada por Roy Bhaskar e outros vinculados a tradição do Realismo
Crítico (CR: Bhaskar 1975, 1979, 1986, 1989, 1994; Archer, Bhaskar, Collier, Lawson e Norrie
1998; Hartwig 2007; Sayer 2011).18 A posição filosófica de Bhaskar é demasiado complexa para ser
resumida com algum detalhamento, mas ela se estabelece a partir da mesma observação de Viveiros
de Castro: desde Descartes, a filosofia ocidental deslocou-se das questões de ontologia em direção
às questões de epistemologia. Mas os caminhos se bifurcam quando Bhaskar acrescenta o seguinte:
esse deslocamento tendeu a confundir as duas coisas. O resultado é o que ele chama de “a falácia

16 Parte desta cegueira é sem dúvidas possível, uma vez mais, graças a priorização da reflexão abstrata ("experiência") 
sobre a ação (que integra a experiência). Certamente ninguém pode organizar seus assuntos pessoais e muito menos 
organizar um grupo social em duas metades rotuladas de "verão" e "inverno" ou como quer que queiramos chamá-
las, a menos que já esteja funcionando como a conciência de que todos os eventos não são simultâneos, que as ações 
têm efeitos e assim sucessivamente. Vale a pena observar que alguns filósofos como Alfred North Whitehead (1929) 
pegam o mesmo argumento e acusam o próprio Kant de abstrair a ação da experiência. Whitehead observa que quando, 
instintivamente, saímos do caminho de um veículo que se aproxima, não estamos calculando conscientemente que o 
choque causará uma lesão, estamos, isto sim, operando num nível inconsciente onde nossas ações são indistinguíveis 
das dos peixes ou insetos ou, em certo grau, até mesmo das plantas. Parece razoável concluir, então, não que as noções 
de tempo ou causa existem na mente das formigas e dos arbustos, mas sim que todas as entidades físicas operam num 
mundo real onde tempo e causa são parte da realidade e nós sabemos disso porque "nós" não somos, na verdade, 
diferenciáveis de nossos corpos.
17 Então, Viveiros de Castro (2015: 10) argumenta que a emergência do termo ontologia deve-se, em parte, “a exaustão 
do nomos crítico que separa o fenômeno da coisa em si” – dizendo, aparentemente, que não há coisa em si e 
renomeando de “ontologia 2” o que Husserl chamaria de fenomenologia.
18 Este foi o ponto de partida para o meu livro sobre valor (ver Graeber 2001: 51–54).



epistêmica”: a questão “o mundo existe?” veio a ser tratada como indistinguível da pergunta sobre
“como eu  posso  provar  que  o  mundo  existe”,  ou  ainda,  “me  é  possível  ter  um conhecimento
definitivo desse mundo?”. Isto implica uma premissa falsa que poderíamos sintetizar assim: se o
mundo existe, então deveria ser possível ter dele um conhecimento absoluto e compreensivo. Não
existe razão para assumir essa premissa. Não há razão intrínseca para pensar que não poderia haver
um mundo configurado de tal forma que os filósofos que nele vivem não pudessem oferecer a prova
absoluta de sua existência; e quando se trata de conhecimento absoluto e abrangente, a premissa
parece não apenas estar errada, mas também atrasada. Faz muito mais sentido definir a “realidade”
como precisamente aquilo que nós nunca conheceremos completamente;  aquilo que nunca será
inteiramente englobado em nossas descrições teóricas. As únicas coisas sobre as quais podemos ter
conhecimento absoluto e abrangente são as coisas que nós fazemos. 

Bhaskar  aplica  o  método  transcendental  para  indagar  não  apenas  sobre  as  condições  de
possibilidade  da  ação  e  da  experiência  cotidiana,  mas,  acima  de  tudo,  para  indagar  sobre  as
condições de possibilidade da ciência contemporânea. Aqui, ele enfoca a prática, perguntando não
apenas por que os experimentos científicos são possíveis (por que é possível gerar situações com
resultados regularmente previsíveis?), mas também por que eles são necessários (por que não é
possível  ter  conhecimento  preditivo  dos  eventos  a  menos  que  tenhamos  devotado  um enorme
trabalho em criar essas situações controladas?). Para responder estas perguntas, ele propõe uma
“ontologia  profunda” que  identifica  a  realidade  última como “mecanismos” e  “tendências” que
operam em séries de níveis emergentes de complexidade. Como esses mecanismos irão interagir,
fora do contexto dos experimentos científicos, é algo inerentemente imprevisível. Isto é verdade,
segundo  o  Realismo  Crítico,  por  duas  razões:  em  parte,  porque  é  impossível  saber  como  as
tendências (“leis”) operantes em diferentes níveis emergentes de realidade irão afetar umas as outras
em situações de sistema aberto (“mundo real”);  em parte,  também, porque em cada um desses
níveis emergentes, começando pelo nível subatômico, a liberdade é inerente à natureza do universo
em si mesmo. 

Os realistas críticos argumentam – de forma convincente, a meu ver – que a maioria das posições
filosóficas contemporâneas são simples variações da falácia epistêmica. Para tomar um exemplo
particularmente notável: tanto os positivistas como os pós-estruturalistas tendem a estar de acordo
em que,  se  houvesse  um mundo  real  independente  do  sujeito,  seria  possível  (pelo  menos  em
princípio) que o sujeito tivesse dele um conhecimento absoluto e abrangente. Os positivistas dizem
que tal conhecimento é possível; os pós-estruturalismos, pelo menos na maioria dos casos, dizem
que  sendo  tal  conhecimento  impossível,  devemos  concluir  que  não  há  nenhuma  realidade
independente. 

Aqui eu retorno sobre o elemento final da crítica desenvolvida por Viveiros de Castro. Para ele
haveria uma contradição entre minha orientação política e meu marco teórico: 

como podemos ver, nem todos os anarquistas políticos aceitam a anarquia ontológica, i.e. a ideia
de que o único significado político viável para ontologia em nosso tempo depende de aceitar a
alteridade e o equívoco como “insubsumíveis” a qualquer ponto de vista transcendente (a própria
ideia de um ponto de vista transcendente é um oxímoro, o que não impediu que ele fosse postulado
por algumas ontologias). (Viveiros de Castro 2015: 10; grifado no original)

A primeira referência se dirige claramente a mim, dado que, como Viveiros de Castro sugere em
seguida,  eu  estou  seduzido  pelo  “ponto  de  vista  transcendental”  quando  escrevo  que  o  feitiço
Ravololona não pode realmente deter a chuva de granizo. Seria muito melhor adotar – observa ele –
o que o ensaísta anarquista Peter Lamborn Wilson chamou de “anarquia ontológica” e reconhecer
que qualquer conhecimento privilegiado e, portanto, perspectiva moral, é impossível.



Neste contexto, é interessante observar que a “anarquia ontológica” é uma posição que, até onde eu
sei,  Wilson não desenvolve  nos  trabalhos  que  ele  publica  com nome próprio,  mas  unicamente
naqueles escritos desenvolvidos sob o pseudônimo de um poeta louco chamado Hakim Bey (1985,
1994). Eis a descrição oferecida por Bey da “anarquia ontológica numa casca de nós”: 

Dado  que  absolutamente  nada  pode  ser  predicado  com  alguma  certeza  real  como  sendo  a
“verdadeira  natureza  das  coisas”,  todos  os  projetos  (como  diz  Nietzsche)  podem  apenas  ser
“fundados em nada”. E, no entanto, deve haver um projeto – nem que seja apenas porque nós
mesmos resistimos a ser categorizados como “nada”. Partindo do nada nós faremos alguma coisa:
a Sublevação, a revolta contra tudo que proclama: “A Natureza das Coisas é isso e aquilo”. Nós
não estamos de acordo, nós somos não-naturais, nós somos menos que nada aos olhos da Lei – Lei
Divina, Lei Natural ou Lei Social – faça sua escolha. Partindo do nada nós iremos imaginar nossos
valores, e através desse ato de invenção nós viveremos. (Bey 1994: 1)

Os valores, então, não estão baseados em outra coisa além de sua própria afirmação. Os perigos
morais óbvios dessa posição podem ser estimados pelo fato de, nos círculos anarquistas, Wilson ser
alvo de controvérsias devido à acusações de ter inventado esse argumento para justificar a pedofilia.
19

Então: “anarquia ontológica” significa que qualquer um pode fazer a si mesmo, sejam quais forem
seus valores? (Ou significa que apenas certas pessoas podem fazer isso?)20

Foi exatamente este tipo de questão que motivou Roy Bhaskar – ele mesmo um ativista político – a
se voltar para a filosofia da ciênca em primeiro lugar. Um dos seus primeiros interlocutores foi Paul
Feyerabend,  um  filósofo  anarquista  da  ciência  (cf.  Feyerabend  1975).  Feyerabend  assumiu  a
posição que Viveiros de Castro endossa, embora – dado que estava usando a linguagem filosófica
tradicional  –  ele  tenha  concluído  que  a  Ontologia  1  era  desnecessária  e  que  qualquer  teoria
científica contemporânea consistia apenas numa entre várias perspectivas incomensuráveis21, todas
elas capazes de construir seus objetos ostensivos e nenhuma delas possuidora de qualquer privilégio
de verdade. Ele se referia a essa posição como “Anarquia Epistemológica”22.

A intervenção de Feyerabend foi crucial e a noção de perspectivas incomensuráveis tornou-se muito
influente na teoria social. E na política também. Os movimentos sociais mais radicais dos dias de
hoje tiveram que aceitar que democracia significa acomodar uma diversidade incomensurável de
perspectivas.  Eu  mesmo  tentei  incorporar  esse  espírito  no  meu  trabalho,  antes  de  me  tornar
consciente  de  sua  história23.  Mas  a  resposta  de  Bhaskar  a  Feyerabend  também  me  soou

19 A persona ficcional, Bey, é um pedófilo de cabo a rabo; o grau em que Bey poderia ser tratado como um substituto 
para o autor em tal matéria é, como se pode imaginar, alvo de muita discussão.
20 Eu observo que, ao passo que Bey rejeita toda a autoridade e toda a certeza, a atual posição da VO parece ser a oposta
-- pelo menos no que diz respeito a quem poderia ser classificado como o "nativo" devidamente autorizado. É por isto 
que Bhaskar (1986: 41) insiste que "fora do realismo, o falibilismo colapsa em dadaísmo, em um deslocamento 
epistemológico do ceticismo humeano ("tudo pode acontecer"). E ceticismo, aqui ("tudo vale"), como em qualquer 
lugar, significa, na prática, a aceitação do status quo. Mais ou menos isso: "tudo se mantém". Apesar das intenções do 
autor, o ceticismo (como anarquismo) é invariavelmente dogmático (e conservador) de fato. Podemos observar 
perfeitamente esse deslizamento na citação de Holbraad, onde a anarquia ontológica termina se tornando um ponto de 
apoio para as formas existentes de autoridade. E falando enquanto ativista, posso afirmar que o relativista moral mais 
sistemático que eu conheci tinha sido policial.
21 Feyerabend foi, de fato, amplamente responsável pela introdução da palavra “incomensurabilidade” no discurso 
acadêmico. 
22 De novo, usando o termo no seu sentido tradicional, epistemologia 1. Enquanto que Thomas Kuhn é considerado o 
introdutor da noção de incomensurabilidade teórica,  Feyerabend já havia usado o termo nos anos 50.
23 Por exemplo, os primeiros dois ensaios teóricos que publiquei (Graeber 1996, 1997) tinham a intenção de representar 
diferentes, e até certo ponto incomensuráveis perspectivas sobre problemas que se justapunham. O mesmo pode ser dito
sobre meu trabalho sobre o valor (2001, 2013b) e sobre a dívida (2011). 



convincente24. Em vez de rejeitar a noção de que diferentes teorias ou perspectivas constroem seus
objetos e são, sob vários aspectos, incomensuráveis, Bhaskar argumentou que isso era verdade –
mas isso não significa que precisamos rejeitar a Ontologia 1.

De acordo com Bhaskar,  o  erro reside  precisamente  na  suposição  de que  uma única  realidade
necessariamente significa a aceitação de um “ponto de vista transcendental” único. Isto, observa
Bhaskar, é o exemplo perfeito da falácia epistêmica. O fato de que o objeto da ciência é, em alguma
medida, constituído pela teoria e pela prática da ciência em si mesma não significa que a realidade é
inteiramente constituída dessa maneira; pelo contrário, argumenta ele, é impossível dar conta dos
muitos  aspectos  da  prática  científica  (experimentos)  sem  apelar  ao  que  ele  chamou  de  uma
“dimensão intransitiva” da realidade – i.e., aspectos do mundo que permanecerão os mesmos ainda
que a ciência, os cientistas ou, para o caso que nos ocupa,  os seres humanos de qualquer tipo,
desapareçam completamente25. Portanto, não é a perspectiva que é transcendental (o que seria, de
fato, uma contradição em termos), mas sim os aspectos mais fundamentais da realidade – no sentido
clássico de transcendental como alguma coisa que pode nos afetar mas que não pode ser afetada por
nós. No entanto, uma vez mais, uma das qualidades definidoras da realidade é que ela não pode ser
completamente conhecida, muito menos englobada dentro de uma perspectiva particular. 

Ao aceitar isso, é lícito dizer que os cientistas podem falar coisas que são verdade e, pela mesma
razão, eles podem dizer coisas que são falsas. (É bem possível – de fato, eu diria que é provável –
que boa parte daquilo que atualmente passa pelo conhecimento científico é, de fato, incorreto.) Isto
também torna possível dizer que outras perspectivas incomensuráveis sobre a realidade, como o
senso comum, a expertise técnica, o mito cosmogônico maori, Vedanta ou as comédias stand-up são
capazes de dizer outras coisas que são igualmente verdade e que a ciência não pode dizer – ou nem
mesmo pensou a respeito. Todas essas perspectivas são, até certo grau, incomensuráveis. Contudo,
sem uma Ontologia 1 realista e sem alguma forma de ancorar nela certos valores, nós não teremos
base sólida sobre a qual argumentar que todos os pontos de vista contêm verdade ou, ainda, que
uma diversidade incomensurável de perspectivas é, de qualquer forma, desejável. 

Afinal, a simples afirmação de um valor não significa nada em si mesma, a menos que, como alguns
dos meus amigos malgaxes se apressariam em observar, tu consigas convencer os outros de que o
valor está baseado em alguma coisa além da mera afirmação. 

Parece-me que levar a sério os interlocutores significa não apenas estar de acordo com tudo o que
eles dizem (ou ainda, tomar suas afirmações aparentemente mais estranhas e contraditórias e tentar
imaginar um mundo no qual elas possam ser literalmente verdade), mas começar reconhecendo que
nenhuma das  partes  envolvidas  na  conversa  irá  entender  a  outra  completamente  e  tampouco o
mundo em torno dela. Isto é simplesmente parte do que significa ser humano. Boa parte do que nos
une,  obviamente  e  imediatamente,  para  além das  fronteiras  de  qualquer  espécie  –  incluídas  as
fronteiras conceituais – é o reconhecimento de nossas limitações comuns: nem que seja o fato de
que todos nós somos mortais ou que nenhum de nós nunca poderá saber com certeza como nossos
projetos irão funcionar. 

Se formos um pouco mais longe e argumentarmos não apenas que a realidade não pode nunca ser
englobada em nossos construtos imaginativos, mas também que a realidade é aquilo que nunca pode
ser  totalmente  englobado  nos  nossos  construtos  imaginativos,  então,  seguramente,  “alteridade
radical”  seria  apenas  outra  forma  de  dizer  “realidade”.  Mas  “real”  não  é  um  sinônimo  de
“natureza”.  Nós  nunca  poderemos  compreender  completamente  a  diferença  cultural  porque  a
24 Eu tenho comigo uma cópia do livro de  Feyerabend intitulado Against method  que Bhaskar uma vez tirou da estante 
do seu escritório para me presentear. “ Feyerabend é ótimo”, assegurou, “ele foi um anarquista genuíno e o livro é 
simplesmente maravilhoso. Tu deves lê-lo! Claro que eu mesmo estou totalmente em desacordo com ele”.
25  De qualquer forma, não tenho a impressão de que os OuTros  realmente negariam isso; ele apenas declarariam 
“ilegal”.



diferença  cultural  é  real.  Mas,  pela  mesma  razão,  nenhum  iatmul,  nambiquara  ou  irlandês-
americano  será  jamais  capaz  de  compreender  totalmente  qualquer  outro  porque  a  diferença
individual é, também, real. A realidade de outra pessoa é a medida de que tu nunca poderás ter
certeza do que ela irá fazer26. No entanto, para terminar, todos nós estamos, de fato, confrontados
com a realidade teimosa – ou seja, imediatamente imprevisível, incognoscível – do ambiente físico
que nos rodeia. 

(...)

Uma observação final sobre as ramificações políticas das ideias teóricas.

Comecei  este  ensaio  observando  que  eu  parecia  ter  sido  colocado  diante  de  um  desafio.
Essencialmente,  perguntaram-me  por  que  minha  posição  teórica  não  seria,  simplesmente,  uma
forma de positivismo condescendente. Eu também disse que me parecia útil esclarecer a diferença
teórica atual entre Eduardo Viveiros de Castro e eu mesmo, dado que parecia haver algo genuíno em
jogo nesta matéria. 

Agora deve ter ficado claro que, de fato, nós temos posições teóricas quase diametralmente opostas.
Eu sou um realista ontológico e um relativista teórico.27 Eu valorizo o desenvolvimento de uma rica
diversidade  de  perspectivas  teóricas  incomensuráveis  –  pelo  menos  parcialmente  –  sobre  uma
realidade  que,  creio  eu,  não  pode  nunca  ser  completamente  englobada  por  nenhuma  dessas
perspectivas – pela simples razão de que ela é real. Em contraste, Viveiros de Castro adota uma
abordagem muito diferente para a ontologia e (a menos que eu o tenha lido mal) considera que as
abordagens  teóricas  prévias  (por  exemplo,  a  hermenêutica,  o  materialismo  dialético  ou  o
estruturalismo clássico) são profundamente equivocadas, na medida em que consistem em formas
de Epistemologia 2.

Contudo, na medida em que a Virada Ontológica está apenas desenvolvendo um novo conjunto de
questões  para  os  etnógrafos  introduzirem  no  seu  material,  seria  uma  tolice  levantar  qualquer
objeção (na verdade seria inclusive inconsistente do ponto de vista do relativismo teórico). Afinal,
quem se oporia a um chamado a abordar seu material de pesquisa de uma forma mais criativa e
experimental?  Isto  é,  sem dúvidas,  algo  bom.  Mais  ainda,  as  tentativas  de  lidar  com questões
ontológicas empreendidas por Irving Hallowell (1960), Fred Myers (1986) e Michael Scott (2013)
contribuíram efetivamente e de forma grandiosa para a disciplina. Os próprios escritos de  Viveiros
de Castro sobre o perspectivismo (1992, 1998, 2004) em particular se tornaram, na minha opinião, a
contribuição mais surpreendente e original para a teoria antropológica em anos recentes.

Creio, contudo, que o problema aparece, em grande medida, quando a virada ontológica começa a
fazer afirmações explicitamente políticas, estabelecendo-se, desta forma, como uma metateoria em
condições legislar sobre o que os antropólogos podem dizer ou não.28

26 Isto também significa reconhecer sua liberdade. No posfácio de Lost people (2007a: 379–92) eu argumento que nosso
reconhecimento dos outros como humanos se assenta acima de tudo na sua imprevisibilidade, nos limites para nosso 
possível conhecimento deles. Esta perspectiva está amplamente inspirada no meu próprio engajamento com a 
epistemologia 1 malgaxe.
27 Para algum curioso: eu tendo a combinar um amplo marco teórico realista crítico com elementos marxianos, 
spinozistas e whiteheadianos.
28 Viveiros de Castro há muito vem falando de "autodeterminação ontológica" como um projeto político, mas a 
declaração mais explícita da VO como um movimento político é o texto “The politics of the ontological turn” (2014), 
no qual os autores declaram que a VO é revolucionária em todos os sentidos do termo. Numa discussão online de 
acompanhamento organizada pela revista Cultural Anthropology eles compilam catorze reflexões diferentes, feitas por 
uma miríade de autores, sobre as implicações políticas da VO. Eis uma lista de palavras que não aparecem em nenhum 
ensaio da referida compilação: servo, escravo, casta, raça, classe, patriarcado, guerra, exército, prisão, polícia, governo, 
propriedade, fome, desigualdade. (Deixei de fora "gênero" porque a frase "perspectivas tacitamente generizadas" só 
aparece em um ensaio). É verdade que os ensaios eram bem curtos, mas para uma discussão sobre políticas 



Ainda que eu hesite em dizer,  considerando a hostilidade declarada pela  virada  ontológica com
relação à tradição do relativismo cultural,  os problemas parecem muito semelhantes com o que
aconteceu  quando  os  relativistas  pararam  de  ver  a  si  mesmos  como  enunciadores  de  uma
metodologia, uma forma de entender as culturas “nos seus próprios termos”, e começaram a insistir
em que o relativismo deveria ter, também, um status moral e político.29 Era compreensível que eles
tivessem  que fazê-lo.  Muitas  das  pessoas  estudadas  pelos  antropólogos  naquele  tempo  eram
amplamente descartadas como selvagens ou primitivas, sujeitos cujas perspectivas, ideais e estéticas
eram  tratadas como  intrinsecamente  indignas  e,  inclusive,  patológicas.  Obviamente,  alguns
apontamentos morais básicos – que não fazia sentido dizer que incisões labiais eram questionáveis
enquanto usar brinco não era; que é problemática a promulgação de leis que proibem a realização de
potlaches – tinham de ser feitos. E ninguém realmente os estava fazendo. Mas no momento em que
o relativismo se torna um princípio político e, pior ainda, um guia para legislar – o momento em que
alguns  começaram a  dizer  que  ninguém tinha  o  direito  de  julgar  qualquer  declaração  ou ação
realizada no marco de um universo cultural diferente do seu, surgem os problemas. Em primeiro
lugar, quem define o que conta como um universo cultural? Os nuer podem não julgar os dinka ou,
ao  contrário, todos  os  nilotas  são  próximos  o  suficiente  para  serem  considerados  a  mesma
comunidade moral? Ao traçar fronteiras, não podemos simplesmente seguir as “categorias nativas”
porque  precisamos  dessas  fronteiras  para  saber  quem  são  os  “nativos”  relevantes.  Então,  é
necessário  que  exista  uma  autoridade  externa  que  decida  sobre  as  fronteiras.  Mas  daí surge
novamente  o  problema,  quando  precisamos  decidir  quem,  dentro  dessas  fronteiras,  é  capaz  de
definir o que pode ser considerado como “ideias nuer”. São poucas as chances de que as pessoas
que tu acabas de definir como “nuer” estejam de acordo a esse respeito. Então, o relativista deve
apelar para visões autoritativas. Mas quais são as autoridades locais? Não podemos usar as “ideias
nuer” para identificar as autoridades porque cairíamos numa lógica circular: primeiro, tu precisas
saber quem são as autoridades para saber o que são realmente as “ideias nuer” sobre autoridade.30

Então, estranhamente, se tu fores um relativista cultural, a única coisa sobre a qual não podes ser
relativista é a autoridade. Finalmente, no momento em que decidimos não emitir julgamento sobre
as visões de alguém que reside num universo cultural diferente (alguém que é nuer, dinka, etc.),
precisamos  desenvolver,  imediatamente,  uma  supercategoria  especial  –  do  tipo  “moderno”  ou
“ocidental” – na qual incluir aqueles pontos de vista que deveriam ser condenados e questionados.
Esta supercategoria tende a  se inflar infinitamente, até englobar qualquer pessoa, desde cientistas
malásios até antropólogos cingaleses, donos de plantações creole ou político iraquianos –  ou seja,
qualquer sujeito cujas opiniões o relativista se sente inclinado a considerar errôneas.

A  virada  ontológica,  ou a  introdução da noção deleuziana de alteridade radical  como princípio
político pode melhorar essa situação? Creio pode torná-la ainda pior. A única grande diferença que
consigo divisar com relação a posição relativista, tendo em vista este problema específico, é que
alguns defensores (por exemplo, Holbraad 2011)  da VO levam as implicações conservadoras do
relativismo clássico ainda mais longe, e propõem que a virada ontológica protege quaisquer pontos
de vista autoritativos dentro do próprio “Ocidente”. Pior ainda, eles continuam exigindo padrões
universais para o reconhecimento da autoridade legítima (mesmo através de vários “mundos”); eles

ostensivamente revolucionárias, a ausência de qualquer um desses termos é, ainda assim, notável.
29 Marshall Sahlins: "O relativismo não é e não pode ser uma relativismo moral vulgar. Ele foi sempre um modo de 
avaliar as condições de possibilidade das práticas dos outros, portanto, da ontologia comparativa. Neste sentido, a 
investigação ontológica foi instalada dentro da disciplina: uma condição de possibilidade da antropologia em si mesma"
(comunicação pessoal, setembro de 2015).
30  Isto não é apenas jogar com a lógica; uma das primeiras coisas que se aprende geralmente, quando fazemos um 
trabalho de campo, é que as opiniões sobre quem pode falar com autoridade estão fortemente divididas. Para voltar aos 
nuer: obviamente os anciãos locais ( "touros") têm uma autoridade assegurada com a qual quase todos concordam. Mas 
e os profetas ?E se os profetas contam, devemos incluir todos eles, ou apenas os que parecem ter os pontos de vista 
menos controversos? Se profetas e anciãos locais discordam, qual perspectiva tem precedência? E o que dizer dos 
cheves de pele de leopardo?



propõem que estas autoridades tenham a prerrogativa de determinar a natureza da realidade em si
mesma no seu respectivo território sem importar se os indivíduos em questão desejam realmente ser
investidos de tal poder! Esta é, para mim, a ironia definitiva.  Depois de ser acusado de introduzir
teorias marxistas “pelas costas dos nativos”, eu não sou de grande valia. Sendo assim, só me resta
devolver a  questão:  os  OuTros  realmente  acham que  a  maioria  das  pessoas  com as  quais  os
antropólogos trabalham estariam de acordo com a proposição de que elas vivem em “naturezas” e
“ontologias” fundamentalmente diferentes das  dos  outros humanos – ou ainda,  que as  palavras
determinam as coisas?31

* * *

O  problema  com  o  relativismo  cultural  é  que  ele  situa  as  pessoas  em  caixas  que  elas  não
conceberam.  Como problema meramente  intelectual,  isto  não é  muito  importante.  Contudo,  no
momento em que o relativismo se torna uma posição moral ou política, as coisas adquirem outra
dimensão. Ontologia 2 apenas substituiu os compartimentos. 

Algumas pessoas gostam de compartimentos. Parece haver boas razões para acreditar que este é o
caso daqueles sujeitos com quem Viveiros de Castro trabalha, aqueles junto aos quais ele luta pelo
direito a “auto-determinação ontológica”. Contudo, por esta mesma razão, nós devemos respeitar os
desejos de quem espera que seus compartimentos sejam menos herméticos ou que não querem ser
colocados em nenhum tipo de compartimentalização.

* * *

Uma ideia que não é
perigosa não merece ser chamada de ideia.

 Oscar Wilde

Nos meus momentos mais cínicos eu às vezes penso na teoria social como uma espécie de jogo no
qual  um dos prêmios  mais  cobiçados consiste  em ver  quem teve  a  ideia  mais  selvagem,  mais
chocante,  mais  aparentemente  perigosa,  mas  que  não oferece  qualquer  desafio  às  estruturas  de
autoridade existentes. Nos acostumamos tanto a jogar esse jogo que já não sabemos como seria uma
ideia realmente perigosa.

Deixem-me explicar.

Mais acima eu observei que um realismo ontológico que torna possível dizer que alguns enunciados
científicos são verdadeiros também permite afirmar que outros são falsos. Deixem-me virar o jogo
agora – ainda que isto signifique violar uma espécie de tabu da escrita antropológica (estou ciente
de que o que estou prestes a dizer poderia me colocar em mais problemas do que a defesa de
qualquer  tipo  de  “teoria  social  radical”):  ser  capaz  de  dizer  que  certas  formas  de  magia  não
funcionam realmente permite afirmar que outras formas de magia sim funcionam. 

No caso do fanafody malgaxe, isto pode não parecer uma afirmação tão extravagante assim. Como

31 Neste caso, o legado de perspectivismo permite evitar a questão, uma vez que constitui um forte argumento de que 
muitos povos indígenas nas Américas concordariam pelo menos com algumas dessas propostas. Mas, certamente, a 
maioria das pessoas que vivem no Senegal,Karnataka ou Madagascar não. Normalmente, quando os críticos (por 
exemplo, Heywood 2012) objetam que a VO parece estar impondo a sua própria "meta-ontologia" a resposta consisite 
em insistir que a VO não é uma teoria, mas um método ("ontografia", por exemplo, Holbraad 2012: 263-64, Pedersen 
2012). Esta é uma resposta válida, mas também em outros contextos, os próprios autores (por exemplo, Holbraad, 
Pedersen e Viveiros de Castro 2014) propõem que a VO deve ser considerada um movimento político "revolucionário" 
de importância presumivelmente universal. Estas duas posições parecem ser irreconciliáveis. Se alteridade é um 
princípio político,tem que haver alguma maneira de determinar quem é Outro e quem não é.



eu mencionei, o fanafody representa um continuum, que vai de infusões e cataplasmas, muitos dos
quais  possuem  claramente  propriedades  farmacológicas  (algumas  conhecidas  e  outras
desconhecidas para a ciência  mainstream)  até  encantamentos  destinados a produzir  relâmpagos,
tornar seu portador invisível ou levar um ex-namorado a loucura através da possessão de espíritos
malignos.  Mas  eu  não  estou  me  referindo  às  fronteiras  ambíguas  entre  efeitos  “somáticos”  e
“psicológicos”. Estou querendo dizer que, talvez, existem pelo menos alguns casos onde a prática
do fanafody, ou outras formas daquilo que os antropólogos costumam chamar de “magia”, envolve
mecanismos causais que nós simplesmente ainda não entendemos. Existem, no final das contas,
abundantes tradições alternativas na ciência, todas elas tratadas com hostilidade pelo  mainstream
intelectual,  que  especulam sobre  tais  possibilidades.  (Algumas  envolvem a  pesquisa  de  ideias
originalmente propostas por filósofos como Pierce, Whitehead ou Bergson, mas no momento em
que alguém tira essas ideias das salas de conferência para usá-las como base para experimentos
científicos, é desacreditado) Sem dúvidas, muitos dos seus expoentes são o tipo de lunático do qual
tanto se fala. Mas e se alguns deles estivessem certos?

O que estou perguntando, então, é o seguinte: “e se o Ravololona realmente for capaz de evitar que
o granizo caia sobre as plantações?”. Devo confessar que me parece improvável. Mas talvez – e
apenas talvez – eu esteja errado. Ainda assim, de uma coisa estou certo: nós nunca teremos a chance
de  descobrir  se  estivermos  comprometidos  em  tratar  cada  declaração  inusitada  dos  nossos
interlocutores  como  se  fosse  a  porta  para  alguma  realidade  alternativa  que  nunca  iremos
compreender.  O  engajamento  com  esse  tipo  de  experimento  mental  nunca  irá  nos  abrir  às
possibilidades inquietantes. Ou, pelo menos, não para aquele tipo de possibilidade inquietante que
faz as pessoas perderem seus empregos. Pelo contrário, certos experimentos mentais nos privam
dessas possibilidades na exata medida em que, como sugere Holbraad, a Virada Ontológica protege
a ciência ocidental e o senso comum.

Eu comecei com os azande, então me permitam finalizar com eles. É verdade que Evans-Pritchard
postulou que a bruxaria zande não era literalmente verdade. Mas existe uma passagem famosa na
qual ele parece matizar essa postura. Depois de contar como seus informantes explicavam que as
bruxas enviavam uma substância imaterial na forma de luzes brilhantes que se deslocavam ao longo
dos caminhos pela noite para aprisionar e destruir as almas das suas vítimas, ele observa:

Uma vez eu vi a bruxaria em seu caminho. Estava sentado tarde na cabana fazendo anotações.
Depois  da meia noite,  antes  de me retirar,  eu tomei minha lança e saí  para o habitual  passeio
noturno. Estava caminhando pelo jardim, nos fundos da minha cabana, entre as bananeiras, quando
notei uma luz brilhante passando por detrás das cabanas dos meus ajudantes em direção à casa de
um homem chamado Tupoi. Já que valia a pena averiguar de que se tratava, eu segui o rastro da luz
até que o matagal obstruiu minha visão. Atravessei rapidamente minha cabana para ver aonde a luz
estava indo, mas não voltei a vê-la. Eu sabia que apenas um homem, um membro do meu grupo
doméstico, tinha uma lâmpada que poderia ter emitido luz tão brilhante, mas na manhã seguinte ele
me disse que não havia saído tarde da noite e tampouco havia usado sua lâmpada. Não faltaram
informantes prontos para me dizer que aquilo que eu havia visto era bruxaria. Pouco depois, na
mesma manhã, um velho parente de Tupoi,  que trabalhava em sua granja,  morreu.  Este evento
explicava  totalmente  a  luz  que  eu  vira.  Nunca  descobri  sua  verdadeira  origem,  que  era
possivelmente  um  punhado  de  palha  aceso  por  alguém  que  estava  indo  defecar.  Contudo,  a
coincidência da direção seguida pela luz e a morte subsequente coincidiam com as ideias zande.
(Evans-Pritchard 1937: 34)

É verdade, Evans-Pritchard oferece uma explicação potencial, racional, mas ele não parece estar
muito convencido dela. E a simples materialidade dos fatos descritos pelo autor tem claramente o
objetivo de abrir uma possibilidade inquietante: quem sabe aqui esteja acontecendo alguma coisa
que simplesmente não conhecemos? No final das contas, se alguém diz seriamente que pode estar



acontecendo algo que a ciência não explica, é preciso aceitar a possibilidade de que essa pessoa
esteja realmente certa.
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