Nosso ~Chere Denise~:
1
EntrevtSto com Denise Paulme

D

enise Paulme e conhecida entre nos pela edis:ao dos cursos de Marcel
Mauss no livro dassico " Manual de Etnografia". Nascida em 1907,

iniciou seus estudos de Antropologia com Mauss nos anos 30 e tornou-se grande
especialista da Africa. Autora de vasta obra sobre diferentes sociedades fez seu
primeiro trabalho de campo, em colaboras:ao com Deborah Lifchitz, entre os
dogon em 1934-35. Ten90 iniciado sua carreira de pesquisadora no Musee de
I'Homme, tornou-se professora na Ecole Pratique en Sciences Sociales nos anos 60,
na quallecionou a disciplina de "Antropologia da Africa Negra" durante 20 anos.
Apos sua aposentadoria, dedicou-se as inillneras tarefas academicas, entre as quais
a de editar a obra de seu marido,falecido precocemente.
Nosso primeiro contato com Denise Paulme aconteceu num coloquio sobre
Marcel Mauss, organizado por Marcel Fournier, na Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, em junho de 1997. Apos sua intervens:ao, conversamos no
intervalo e ela se mostrou disponivel para gravar urn depoimento. Depois, como
quer a politesse jranraise, escrevemos uma carta reiterando nosso interesse em
entrevisci-Ia. Ela demorou mais de uma semana para responder e quando 0 fez foi
por telefone. Poucas palavras, bern objetiva. Marcou urn encontro no seu
apartamento num dos edificios antigos da Place Rungis, urn lugar afastado do
centro de Paris, no 13eme arrondissement, perto do Pare de Montsouris e da
Cidade Internacional Universitana. Local cheio de significados para os estudantes
estrangeiros em Paris como nos, e tambern pedas:o onde viveu Marcel Mauss nos
seus anos de professor do College de France. La desembarcamos com ftlmadora
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e gravador a mao, numa manha ensolarada mas bastante fria, no dia 13 de outubro
de 1997. Sem restris:oes, ela aceitou ser filinada. A entrevista foi realizada na sala
contfgua a seu escritorio, urna pes:a ensolarada com moveis antigos, uma ampla
estante de livros e na qual havia urn grande quadro de Joan Mir6 sobre 0 sofa,
testemunho da amizade que uniu antrop6logos, surrealistas e outros artistas de
vanguarda no periodo do entre-guerras. Depois de cada pergunta, refletia 10
segundos antes de responder, sempre com extrema lucidez, como se estivesse
lendo urn texto. Foi laconica apenas em uma pergunta sobre sua vida particular se conhecia Andre Schaeffner antes de partir com ele na excursao Saara/Sahel em
1932 -, a qual respondeu afirmativamente e com certo emb1lras:o. Mudamos de
assunto. Passado algum tempo, olhou no relogio - urn sinal para propormos uma
interrups:ao e agendarmos urn outro encontro. Ja na parada do onibu~,"()7 onde
faziamos comentarios sobre a lucidez de nossa informante, nos demos conta de
que ela tinha falado durante mais de urna hora, sem intervalo. Para alguem pr6ximo
dos 90 anos, nao deixava de ser urn excesso e quase nos sentimos culpadas de terlhe exigido tanto.
Nosso segundo encontro, duas semanas depois, foi mais amistoso. Antes,
haviamos enviado uma fita com a gravas:ao de uma entrevista que ela havia dado
hli alguns anos na radio France Culture (que ela nunca tinha conseguido escutar pois
a emissora queria the cobrar absurdos 100 francos pela c6pia). Logo na chegada,
ela nos entregou urna fotografia, em que aparece com shorts e com 0 salakoff que
os colonizadores europeus usavam na Africa, e urn exemplar do livro "Lettres de
Sanga", com as cartas que escrevera a Andre Schaeffner durante seu primeiro
trabalho de campo entre os dogon. N6s the demos urn colar indigena, que ela
rodou entre os dedos com urna certa fascinas:ao, fez perguntas sobre sua origem
e agradeceu. A entrevista, dessa vez, foi mais breve. E ao final, esgotadas as
perguntas biograficas e antropol6gicas, respondeu as questoes atuais. Seus olhos se
emodonaram quando perguntamos sobre a Africa atual. Mais urna vez, mudamos
de tema. Encerrado esse segundo contato, ela se mostrou muito interessada pelo
tipo de antropologia que faziamos, uma vez que the contamos que estudavamos
a sociedade francesa, enos pediu para ler algo que haviamos escrito. Enviamos uma
primeira versao de urn artigo sobre a moradia dos estudantes nos pequenos
apartamentos de Paris. Tambem pelo correio recebemos, alguns dias depois, urn
cartao cheio de observas:6es e comentlirios elogiosos sobre nossa forma de olhar
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a vida parisiense com tanto estranhamento. Denise Paulme morreu quatro meses
depois, em fevereiro de 1998. Nosso Ultimo encontro deu-se no imponente premo
do crematorio do cemiterio Pere Lachaise, onde alguns dos mais importantes
antropologos franceses se reuniram numa manha cinza de fevereiro de 1998 para
homenagea-Ia. A cerim6nia de cremal;ao foi longa, gelamos todos dentro daquele
templo laico, ouvindo as musicas que a fundal;ao Schaeffner selecionara para serem
tocadas. De tempos em tempos, uma jovem se erguia e lia urn trecho do livro mais
pessoal de Denise Paulme, 0 mesmo que nos presenteara. Enclo, 0 frio profundo
da gelida sala era invadido por suas imagens do deserto, da noite sob estrelas, de
mascaras e portas esculpidas e de aventuras na Africa.
o te:l{to que segue se comp6e das partes mais significativas do depoimento
que Denise Paulme nos deu. Ele parece muito ilustrativo da trajetoria das
antropologas de sua geral;ao.

Primeira etnografia: uma escola de datilografos
Miriam: 0 que a senhora estudou antes de cursar Antropologia?

Denise: Nunca pensei que fosse lIIe tomar etn610ga. Quando crianra, selllpre ouvi
faJar da Africa. Meus pais havialll vivido na Costa Ocidenta4 e "leu pai era agente
da COlllpanhia de Navegarao dos Camgadores Reunidos. Porlanto, juntalllente C0111
111inha lIIae, des conheceralll todos os pOrlos franceses da Africa Ocidenial: Dakar,
Conakri, Abdjan, Cotonou, pois nao existia ainda 0 Benin (era Dahollley) ali 0
Gabao, Pori GentiL Tinha 10 anos quando des voltaralll aFranrae se. jixaram em
Paris, lIIe buscando para viver COlli eles.
Miriam: Sua mae viajava com seu pai?

Denise: Minba lIIae nunca deixava 111eu pai. Eu era jilba unica e Iflinba mae 1IIe
conjiou asua irma que foi, pOr/anto, Ul1la verdadeira 1IIae para lIIi1ll durante lIIeus 10
pri1Jleiros anos e aqualpermaneci 1Jluito ligada. Nessa epoca, nao se levava crianras
aAfrica, por causa do di,lla isso era impensdvel Mas escrevialll cartas e minba tia
faJava muito dos meus pais. C01110 disse, tinba 10 anos quando des se estabeleceralll
elll Paris e Ille ret01llaram para viver C01ll eles. Os allligos de meus pais eraln pessoas
que havialll vivido na Africa. E, lIIais signijicativo, I1leus pais haviam trai/do U11l
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e1llpregado, IIIJI rapaz do Benin (DahOIJlry) qlle trabalhava C01JJO e1JJjJregado d01llestico
e viviaconosco. Para IJli1ll foi 1IIIIito ilJportante, pois 0 apreaava 1IIlIilo.
Miriam: Isso aconteceu em que epoca?

Denise: Foi nos anos 20.
Miriam: Qual foi a sua
.

forma~ao

academica?

. 2 ·

Denise: Estlldei Direito. Depois do Bac , IJleU pai 1IIe explicou qlle, C01ll0 nao
displlnha defortllna, nao poderia 1IIe conitilJ/r 11111 dote, 0 qlle era IJIIIZ"tO raro na ipoca,
pois parapoder casar era necessario ter UI1I. Mas ell' podia IJle assegurar os IJJeios para
que ell plldesse garantir IJlinba independencia trabalbando. Ele so i1llaginava IIIJI
trabalho para 1I111a IJllllber; C01110 proftssao, 0 de seereldria c01llerciaL Ele nao gostaria
qlle IJle tornasse proftssora, pois tinba C01ll0 ilJlage1ll as 1IIinbas proftssoras no liceu
Moliere, todas t'elbas solteironas e1JI ft1ll de carreira, e nao desgava qlle sua ftlba
seguisse esse IJleSIJIO tipo de existe"ncia. Portanto, depois do bacharelado, .entrei e1ll lI1JJa
escola cOIJJercial do tipo free-lance. Neste local, passei seis 1JJeses e aprendi a bater
d 1JJaqllina COIJIO 1I111a proftssional - 0 que 1IIe jOi IJllli/O util depois (risos)-, a
estenograjia e IIIJI POIICO de inglis c01llerciaL Obtive, assilJI, IIIJI b01ll diplo1JJa. Depois
disso pude procurar 11111 trabalho de secretaria e, de fato, onde flli trabalbar eralJlOS
todos ~aiilOgrajos. De repente, encontrei-IJle nUIJI IJJeio para 0 qllal nao estava
preparada.Nao era absolutalJlente 0 a1JJbiente de I1linba infancia: be1llprotegido, entre
a Jan/ilia e (; liceu, quando lia 1IIuito e 1IIe sentia IJlllito be1ll. Estava nUfJ/ IJleio de
pequenos e1JJjJregados, de datilOgrafos, de contadores, etc. e, para IJlifJl, isso era
total1llente estrangeiro. Alias, 1IIeus colegas 0 sen/iaIJI· e 1IIe IJlantinha1ll d distancia.
Desse IJlodo, vivi, nesse per/odo, belJI isolada. Mas isso jOi util posterior1JJente, pois
foi, defato, IJlinba pri1lleira experiencia de etnografa, se1ll qlle 1IIe desse conta na ipoca.
Assi1ll, trabalbando durante 0 dia, I1le inscrevi nafaculdade de Direi/o. Era possivel
seguir toda afaculdade, ate a licendatura, se1ll nela pisar; apenas realizando todos os
exa1JJes. Os cursos eralJIpolicopiados e se trabalbasse1ll0s C01JJ ajinco 15 dias antes dos
exa11Jes podia dar cerlo. Fot assi1ll que ftz meus pri1lleiros anos de Direi/o. Foi nessa
ipoca, elll 1929 ou 1930, que aconteceu 0 que viria a ser a sorle de IJlinba vida: lima
grande depressao econolJlica; pois am;JI se despediralJI IJlllitos e1JJjJregados. Para mi1ll
"aO foi absollltalJlente drafJJatico ter sido despedida, pois vivia C01ll fJleliS pais e tinba
assilll lillii/O tefJJjJo livre.
.
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Freqiientava bastante a biblioteca da facllldade de Direito e vagava pelas
Iit-ranas do BOllletJard Saint Michel. Foi assilll qlle certo dia, no comdor da
facllldade, vi 11111 cartaz do Institllto de Etnologia qlle anllnciava 11'" cllrso de Direito
Prilllit;'Jo, 1IIinistrado pelo professor Marcel Mallss. Decidi atJerigllar, pois a unica
Illatiria qlle 1IIe interessava ali entao era 0 Direito R01Jlano, sobretlldo a hist6ria do
Direito frances onde nos faiavalli do Direito na !dade Media, da consti/llirao da
falllilia e dos direitos apropriedade. Foi desse 1IIodo qlleflli ao cllrso de Marcel Mallss,
c,go n01lle nao 1IIe dizia nada.

Mauss: sernpre urn estudante
Miriam: Conte-nos como foi esse encontro.

Denise: (risos) Nada me havia preparado para 0 qlle eSClltana. Sai do cllrso e era
C01ll0 se call1inhasse sobre nllvens. Havia 1I111a liberdade de argll11lentarao a qllal
ningllim 1IIe hat.'ia pret'enido. Decidi retomar e 0 mcantamento persistill. a cllrso
acontecia dllas vezes par semana no Institllto de Etnologia qlle estava abngado no
Institllto de Geografia, qlle existe ainda na rna Saint Jacqlles, be1ll perto da facllldade
de Direito.
Carmen: 0 que a senhora quer dizer com "liberdade de pensamento"? Como
se ·desenvolviam os cursos de Mauss?

Denise: as cllrso ocomalJl no grande anfiteatro do Inslitllto de Geogrqfia, 11111
anfiteatro com estrado, dllas t'ezes por semana, no final do dia. Eles eram anllnciados
com IIl11a dllrarao de 1I11la hora, mas segllida11lente se prolongavalll e ningll!m
protestatJa. Mallss tinha SeilS pap!is Illas ele nao os consllltava, era 11111 discllrso oral
COlli IIIl1i/os pare"l1teses, de eXe1lplos retirados freqiiente1llente da vida cotidiana. Isso
fazia com qlle 0 cllrso fosse extrel1la1llente 'vivo: e nao se parecia absoillta1llente C01ll
nada qlle tinha feito l1a Facllldade de Direito. As alllas de Mallss eram magistrais,
COlli nll11lerosas rejere"ncias bibliogrdficas, mllitas vezes erradas. Qllero dizer, havia
se1lpre algllma coisa errada: ora era 0 nome do alltor qlle estava comto mas 0 titllio

da obra nao estava exatalllente confor1Jle a realidade, all entao era 0 ano da edirao que
estava incomto. Para ele, isso nao tinha tan/a j,lportancia.
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Carmen: A senhora poderia citar os exemplos que Mauss retirava da vida

cotidiana?

Denise: Por eXe1lJjJlo, aproposito do Direito aheranra, ele explicat·a qlle em algllmas
sociedades a heranra sefaifa segllndo a linhagem do pai eem olltras segundo a linhagem
da mae. Explicava que nao I assifll na nossa sociedade, e di~a: 'Porqlle eu deveria
5
herdar 0 espartilho de fJlinha avo?". Esse eXefJJj>Io seroia para mostrar que, na
Franra, nao existe 11111 direito como el;1 cerlas sociedades, onde as 111111heres herdam das
mulheres e existem bens femininos, 0 que nao I 0 caso el11 nossa sociedade.
Miriam: Quem eram os estudantes dos cursos de Mauss? Qual era a atmosfera dos
cursos?

Denise: Existia Ufllpequenogrupo defllis que se encontrava no Museu de Etnografla,
o atual Museu do Homem, na prara do T rocadiro. Rapidamenfe, comecei a seguir os
ClIrSOS de Mauss, .dados tal1lblm na Escola Pratica dos Altos EStlldos, na S orbonne.
Ali ele sentia-:se e111 casa, CO"I U"I·mlmero de estlldantes "Iais restrifo. Nos iramos cerca
de 10 ou 15, e esse era 0 curso dado dude· 0 inicio de sua camira, pois ele tinha sido
nomeado "luitojOVe1l1 como agregado na serao de ciencias da religiao na Escola Pratica
dos Altos Estlldos. Os cursos era"l realizados e111 1If1lapeqllena sala etodos sentavafllse ao redor de u"la grande mesa, ou sya, Mauss esfava no IJIUIIJO plano, materiabmnte
falando, que seus auditores.
Miriam: Era comum nessa epoca esse tipo de seminario?

Denise:Quandofoi nomeado no Coligio da Franra, pediu umapequena sala com uma
grande mesa, pois fa:da questao de estar na mesma altura que os seus auditores. Ele
a teve dllranti UIJI ou doisanos, fJlt:!S 1Jao pade gllarda-Ia por causa de uma afluincia
enorme de auditores e precis.ou dar seus cursos nU"1 anJiteatro. Mauss 0 fa~a no
Institufo de Etnologia. Havia sempre muitagente no Colegio da Franfa, pois a entrada
sempre joi livre.
Miriam: Antes de voltarmos aos seus trabalhos de campo, gostaria que falasse urn
pouco da formac;ao dos estudantes nessa epoca?

Denise: No Instituto fie Etnologia havia Uvi-Brohl como presidente, Rivet eMauss
COI110 secretdrios. A rellniao desses trespersonagens era algo incrive~ pois cada U111 tinha
seu temperalmnto bem diferente dos outros. Notadamente, Mallss e Rivet, I dificil
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imaginar duas personalidades tao diftrentes. Rivet era Utll ex-medico tllilitar que tinha
participado de missoes na Amirica do Sui antes de ser nomeado ao Museu do HOtlJetl1
onde possufa a cadeira de Antropologia, e era diretor do Museu de Etnografia. Ele
concluiu uma obra importante, a qUelll devemos a transfomlafaO do Museu de
Etnografia eIIl Museu do HOtJJetll. Era Utll homem tlJUito pratico, que linba Utll bom
senlido da realidade, e demonstrou isso realizando uma obra importante (0 Inslituto
de Etnologia). Mauss era de teflJperamento inteiramente diftrente. Eles se obseroavam
l1JUtuamente e tJJe parece itlpressionante que tenhatll cOl1preendido que, para jundar
o Instituto de Etnologia, tinham necessidade Ul11 do outro, que atllbos eratll necessarios.
Bem, isso dito, i verdade que Rivet considerava Mauss como Utll velho estudante, eslilo
de vida que tllantetle a vida inteira. Rillet acbalJa que Mauss nao linba ftito Utlla
camira brilbante, pois a Escola de Altos Estudos nao era a Sorbonne. As coisas
Illudaram Utll pouco quando Mauss joi nomeado para 0 College de France. E Mauss
via em Rivet 0 bOflie1l1 pralico, necessario, mas nao diria que ele nao estitllava Rivet,
mas Ihe julgava. Uvi-Bruhl tinba 0 ar de Utll velho gentleman ingleS, se i que posso
dizer assim (risos). Era Utll bomem de uma extrema cortesia, Utll senbor de idade. Ele
via tudo isso de uma certa distacia. Do ponto de vista profissional, Mauss nao
concordava inteirafJJente C01l1 Uvi-Bruhl, evidentemente, Illas reconhecia sua presefifa
e 0 jato i que tfnbatllOs necessidade de sua personalidade para ajundafao do Instituto.
Miriam: Foi nos anos 50 que iniciou-se unia forma<;ao especifica em Etnologia?

Denise: Nao, joi bem mais cedo, sobretudo COlli 0 trabalho de Leroi-Gourhan. Ele
aparece em 1934/35 ejazparte dessa primeira gerafao a qualpertenfo. Ele obteve
rapidamente seu lugar no Museu ftmdando 0 DepartafJJento de Tecnologia, que
ministrava uma jormafao em Etnologia para a qual, alias, nos havia convidado.
Assim, bavia Ull/ pequeno grupo que sejormou em torno dele e que permaneceu-Iheftel
De IIIOdo que, antes da Escola de Altos Estudos e da criafao da sexta sefao (da
EPHE), ja havia UtfJ nOduio de antropologos bem desenvoltJido na Franfa.
Miriam: Qual era a rela<;ao da Anttopologia inglesa e norte-americana nessa

epoca?

Denise: As trocas acadimicas eram bem menos comuns na epoca. Evidentemcnte, Ii
bastante os autores ingleses, as grandes flJonografias, os autores como Haddon ou
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Rivers, etc. que admirava muito epenso, alids, que isso detle ter aparecido no que escrevi
depois. u1IIbro-1IIe que, quando do nosso regresso da IIltSSao enlre os dogon, em 1936,
Deborah eeu queriallios ir a Londrespara tJer 0British MuseuIl1 esua colefao africana.
Contatei, naquele momento, colegas ingleses COlI/O Mryer Fortes e Evans-Pritchard, COlli
quem mantive, posteriorlllente, sflltpre boas relaroes. ria comntemente 0 ingle'S, 0 que
etJidentemente era ullla grande tJantagflll elll relafao aos IIleus colegas franceses. COlli
os alliericanos, title boas relafoes COlli HerskotJits, que esteve diversas vezes na Franra,
por razaes pessoais, ell mio, pois nao lecionava aqui.
Miriam: E com antropologos americanistas a senhora teve tambem contato? E

com

0

Brasil?

Denise: Nao, nao tive contato COlli 0 Brasi4 Illas lalllento IIluito. Conheci UI1/ hOlllflll
que respeitat'a infinilamente, que era Roger Bastide. Nos sillJjJatizalllos lllUtlla1mnte
epartiapallios de varias bancas de exa1lles. Falamos sobre/lldo do Benin, e tinhalllos
UIII allligo elll COlllUlll, Pierre VelEer.
Miriam: Retornando ao lado teorico de sua obm, a senhora falou da importancia

da obra de Mauss na sua vida e sobre sua iniciativa em publicar

0

"Manual de

Etnografia".

Denise: Penso qlle publicando Sell trabalho, na Illedida dos Illeus Imios, quitei 0 que
era Ullia verdadeira divida para COlli nosso lIIestre. Era IllUito illJjJortante publicar suas
instmfoes depesquisa. Certa1llente, se ele lileS/I/O livesse redigido, 0 fana de outro modo.
A obra de Mauss consiste sobre/lldo de artigos e de resenhas publicadas no "Annie
Sociologique'~ pois nunca ~screveu umlivro cOIIJjJleto.
Miriam: A senhora come~ou a estudar Etnologia no inicio dos anos 30? E depois,

como passou de estudante a pesquisadora?

Denise: Foi elll 1932. Depois de alglllll tellJjJo assistindo ao cllrso deMallss.dois 011
tres 1IIeses, t01llei coragelll e 0 abordei na saida. Ele saia sfllJjJre acolltpanhado por
estudantes, pois de/ato seus cursos continllavalll pela ma. Disse-Ihe, entao, 0 quanto
seils cllrsos lIIe inleressavalll e que deseja segllir nessa direrao. Ele foi IllUito gentil e
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disse: '~e voce deseja realmente trabalhar C01l1 etnologia, hd duas coisas indispensaveis:
saber 0 hebreu e 0 sanscrito". Foi UIJI pouco duro olltlir isso.
Miriam: A senhora seguiu os seus conselhos?

Denise: (risos) Nao. Mas ele deu tambem outro conselho, mais pratico e realista, 0
de ir ao Museu do Trocadero e afirecer me1ls seroifos ao Dr. Ritle/, eI1/ao dire/or, e a
seu assistente, Georges Hmri Rit'iere que realizat'am uma renolJafao, limpeza e
atualizarao do antigo de Museu de Etnografia. Refaifam-se, portanto, as vitrines e
para isso apelava-se por assistel1tes e voluntarios pois, etJidel1temel1te, nao hat'iamuita
tlerba para ifftuar essa renot'arao. Foi assim que propus Imus sen'iros e, sem nenhum
problema, me eI1carregaram dos o/Vetos africanos pois ja os conhecia UIJI pouco. 0
prilJleiro trabalho que tive de ifftuarfoi 0 registro de UIJla colefao que RilJiere acabara
de adquirir do govemo, o/Vetos que hatJiam sido mostrados na exposirao colonial de
1931, em Vincel1nes. Uma parte desses o/Vetos vinba da /(lrica. efai desse modo que
acabei manipulando oijetos africanos, entre eles, mascaras, especialme11te dogon, sem
saber que em breve as tleria em arao, no campo, na Africa. Assim, IJlinba carreira se
fez naturalmente: obtilJe 0 diploma de Etnologia sem problemas e continuei a trabalhar
no Museu, caritatilJamente no in/cio. Depois, temlinei minha licenciatura em Direito,
o que foi muito util para seguir a carreira de Etnologia pois, em 1934, apresenlouse a possibilidade de uma bolsa de doutorado que a Fundarao Rockefeller afirecia a
UIJI utudante de Elnologia para redigir sua tese. Ora, ocoma que era a unica, no
pequeno gmpo ao qualpertencia, que tinha UIJI diplolJla de licenciatura, 0 que per1JJitia
fazer 0 doutorado. Nao quero dizer COIJI isso quefosse a IJlais adiantada nesse ca1lJjJo,
"las era a unica que possu/a 0 diplo",a acadf",ico. Foi assi1JJ que pude postular essa
bolsa, que obtive sem dificuldade, COIJI 0 apoio de Mauss, do Dr. RifJet e de Ut'i-Bmhl
que era 0 presidente do Instituto de Etnologia e que era UIJI h01JJe11J delicioso (risos).
Obtive essa bolsa que me per",itiu ac01lJjJanbar a missao Saara!Sudao que Marcel
Griaule pretendia conduiJr na regiao dogon, para cOIJJjJletar as informafoes que ele
havia recolhido fIJI 1931, durante a expedtfaO Dakar!Djibouti, para sua tese sobre
as IJlaSCaras dogon. Desse IJIOdo, pude partirpela prilJleira vezpara a Africa COIJI essa
bo/sa que repartia co", minha amiga Deborah I.ifchit~ que era /ingUista. Sim, porque
era ilJJjJensave/ que uma jovem e iniciante ficasse varios ",eses soi!nha em UIJI vi/arejo
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afn'cano, Na ipoca, era inconcebivel e, de fato, nao tena sido razodvel Nos nos
entendia!llos !lIUitO bem. Deborah se interessava por linguas, particularmente se1lliticas
e era aluna de Marcel Coben, titular da cdtedra de amdrico na Escola de Unguas
Orientais. Portanto, como aluna de Cohen era colega de Marcel Griaule, epor isso foi
eonvidada a participar da missao Dakar/Djibouti a qual se juntou na EtirJpia,
Tinba, portanto, uma experiincia de campo que me faltava na ipoca. 0 que explica
que para as duas, 0projeto era razodvel Ela era polonesa e obteve a nacionalidade
francesa rapidamente, sem proble11la e estava c011lpleta11lenteestabelecida na Franfa
6
- !lIas isto nao i!lpediu sua deportafao durante a ocupafao.
Os anos heroicos:
Miriam: Como se fazia

0
0

trabalho de campo na dec ada de 30
trabalho de campo nessa epoca? .

Denise: Em pn'ncipio iamos de barco (para a Africa) mas, dessa veil atravessamos
o Saara jrJrque Griaule bavia obtido dois eaminbOes CO"I a Renault, e1Il troea de
publicidade. lsso nos tomou algo como 15 dias. Devo dizer que nunca senti tanto frio
anoite como no Saara. lsso aeontece em janeiro de 1935. E guardo uma lefl/branfa
absolutamente maravilhosa, as noites no Saara sao fantdstieas.
Havia dois cafllinbOes. Nos irafl/os sete ou oito pessoas. COJII Marcel Griaule
estava Andre Sehaeffner, que era musicologo e COlli quem me casei mais tarde. Eu 0
eonhecera no retorno da excursao Dakar/Djibouti, no Museu do H011lem, quer dizer,
na ipoca era de Etnograjia. Nos jd nos conheciafJlos. Havia dois assistentes de
Griaule, Eric Luten que nunca publieou nada, ,e Larget, UfIJ velho fJlecanico e
fllotorista, que era assistente de Gnaule. Fora11l, ainda, S ola~ge de Ganqy que se
juntou a expedifao fllais tarde, e U11l cineasta, Roger Mourlan, Ufll rapaz SiflljJdtico,
COfl1 que11l Griaule queriafazer Ufll jiltlle - e ele 0 fti; 0 que era uma inovafao - sobre
a saida das flldsearas dogon. E tambinl Helene Gordon, que erajomalista eque depois
se tomaria Madame Lazareff, pois casou-se com Paul Lazareff, efoi que11l mou e
editou por fllUitO te1lPO a retJista EUE. Griaule e seus cOflljJanheiirJspe11Jlaneceram
unl 11Iis 11Iais OU !llenos no lugar, 0 tempo de rodar 0jilme. Depois disso, eles partiram
enos pe11JlaneCemos, Deborah e eu, soiinhas, ati 0 fIleS de outubro. Estava previsto
que jicaria11l0s enquanto durasse 0 dinheiro.
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Miriam: Custava muito caro urn trabalho de campo na epoca? Era preciso pagar
aos grupos pesquisados?

Denise: 5im, tinha-se de pagar aos inforllIantes. Inicia/mente, ficavamos a/ojados
pe/a adllIinistrarao (francesa) em uma casa c%cada a disposirao de funcionarios ou
de pessoas de passagClII, chamada de "cal1tpelllent". Nao tivelllos prob/mla de
a/ojamento. Havia os informantes, que nos pagavalllos, evidentelllente - os inthpretes
que estaPam ali permanentClJlente, que eralll tambelll infomlantes, e os informantes
ocasionais que pagavalllos ou ofereciallios 0 equiva/ente a urlla ga/inha.
Miriam: Como foi a entrada das mulheres na disciplina de Etnologia na Frans:a?

Denise: E/a foi bem precoce. No fundo, tmho a illtpressao de que nunca houve
problemas. Nao havia difirenra entre os homens e as mu/heres que rea/mente
des~avalll .traba/har com etnoiogia.
Miriam: E a lingua? Sei que essa e uma grande discussao entre antrop61ogos
franceses e anglo-saxaos. A senhora sabia a lingua antes de partir?

Denise: Nao havia UIII modo de aprender seriamente a lingua dado, mas, Silll,
Deborah aprendeu, enquanto /ingiiista. Meu ol?fetit,o era 0 de reunir material para
Ullia tese de Direito. Portanto, nao podia pallor Ilmito tmtpo aprendendo a lingua,
pois 0 oijetivo era 0 de reunir matenais. Ainda assim, me esforcei em aprender algumas
pa/avras. E posso dizer que, no filII da minha estadia, podia cOlltpreender 0 sentido
geral de Ullia conversa, Illas fa/ava 11Iuito Ilia!, algumas forlllulas de gentileza, nada
I1IUito alilli. Tinha11los a nossa disposirao uns lIIeninos recillHaldos de Ul1la escola
francesa que existia elll 5anga IlleSlllO- nao /elllbro se hat-ria Illeninas ta11lbilll -, que
fa/avalll frances razoave/mente e, portanto, podialll nos sernr de inthpretes. Existia11l
talllbim no vi/arejo, hOlllens que fa/avalll frances, que tinhalll traba/hado na cidade ou
que eram antigos cOlllbatentes. De 1II0do que 0 problema da lingua nao era
particu/arlllente illtportante, llIas claro que existia. Todos os contos, nos os reco/helllos
elll dogon.
Miriam: Havia homens dogon que falavam frances, mas nao mulheres. A senhora
se preocupou com as mulheres, nessa epoca?

Denise: Meu grande afTependimento, evidmtemente, foi 0 de nao terpodido troba/har
COlll as 11m/heres, pois nenhu11la fa/ava 0frances. E, por outro /ado, nao sei belll como
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elas vialll dllas jovens, so:dnhas - selll homens (riSOS) - qlle levavam 1I111a existencia
qlle nao era a de lima millher dogon. Defato, nos condlli/amos como seils cOllpanheiros
IllasCIIlinos e IIsavamos shorts, pois era Illais comodo. Entravamos elll lllgares q"e eram
proibidos, fIJI principio, as IIIl1lheres, COIJlO as cavernas onde eram conseroadas as
mascaras qlle nao estatJall1 Illais flJIIISO. 0 grande asmnto da conversa entre Deborah
e eu, a tarde, era de saber como nossos amigos nos viallI. E confesso que nao tenho IIl11a
respostaprecisa afomecer sobre essa qllestao. Posso dizer qlle elesforalll verdadeiralllente
IIll1ito aft/uosos conosco, nos cobrindo de CIIidados, challJando atenfao seguidalJJente
pelos longos trajetas que faziallJOS, para que nao nos cansasselllos, etc. Eles velavalll
por nos verdadeiramente, como se fosselllos bebes (risos). Fomos IIl11ito belli protegidas
dllrante 0 callpo.
Miriam: A senhora foi estudar questoes relativas ao direito entre os dogon. 0 que

ocampo the ensinou de mais importante?

Denise: Essa {uma t!asta questao. Recolhi 0 Illaterialpara a Illinha tese de Direito,
que pllbliqllei eIIl 1940, sobre a organizafao social dos dogon: as regras relativas a
estmtura de farmtesco, as propriedades fllndiarias.
Miriam: A senhora voltou e defendeu sua tese. E foi contratada quando peIo
Museu do Homem?

Denise: Nao Ille recordo IIl11ito bCl1I. No mOlllento da tranifor1JJafao do Mllsell de
Etnograjia elll Museu do HOlllelll, havia alguns cargos previstos eflli nOllleada COIIIO
assistente e, COIIIO ta" encarregada do departaillen/o da Africa Negra, conjllntamente
COlli Michel Leiris, q"e nao erapago. Era do quadro defuncionarios do Mllsell HOlllell1
eper1Jlaneci assis/ente ate 1951, qllando Ille tornei proftssora e orientadora na Escola
Pratica de Altos ES/lldos. Afinha carreira foi Ill1Ii/o sillples, passei 20 anos, de 1931
a 1951, no Mllseu do HOlJlfm, edepois 20 anos, de 1951 a 1911, na Escola deAl/os
Es/udos, momenta eIIl q"e ensinatJa Etnologia da Africa Negra.
Miriam: A senhora apresentou urn trabalho em Lisboa, em 1947, sobre as jovens
kissi? Voces frequentavam congressos no estrangeiro?

Denise: Enviei 11111 texto lIIas ntioflli a esse congresso. Hatia 0 Congresso I nternacional
de Gencias Antropologicas, ocorridos de qlla/ro elll qllatro anos. EIJI 1934, foi elJl
Londres, depois, eIIl 1938, eIIl Copenhague e, em segllida, houve a gllerra. EIII 1938,
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det'eria ter ido 'lias nao bat'ia verba suficiente. Minba colega Georg,ette Soustelle e ell
dever/a1ll0s ir, 1IIas foi decidido que as lIIulberes nao iria1ll. as b01llens fora1ll,
incluindo lIIeu 1IIarido.
Miriam: Quando voces se casaram? A senhora foi muitas vezes a campo com
a seu marido?

Denise: Casa1ll0s e1ll 1937, algum te1llpo depois de 'l/eII retorno da Africa, ja que
1Joltei no final de 1935. Depois da guerra, nosso pri1lleiro desqo foi 0 de re/ornar ao
campo. E assim, f01ll0S e1ll 1945 aos kissi. As verbas eram modestas, C01ll0 se1llpre
fora1ll, e nao le1llbro C01ll que dinbeiro partimos. Creio que era u1lla bolsa do lnstituto
FranceS da Africa Negra que acabara de serfundado e1lJ Dakar. Parti1ll0s so os dois.
Miriam:]a falamos bastante do seu primeiro trabalho de campo. Gostaria que
falasse das outras pesquisas que a senhora realizou na Africa: as kissi, as bete, os
baga, os ati. Na primeira vez, Deborah Ihe acompanhou, nos outros 0 seu marido.

Denise: Pmso que a c01llpararao mtre duas sociedades d[lerentes e1IIuito esclarecedora.
Nao le1llbro 'I/ais qual 1IIestre, se Boas ou Alalin01l'Ski, dizia que det'eria1ll0s
trabalbar ao 'limos com duas sociedaies, pois aparece1ll diferenras e se1llelbanras. lsso
nos da u1lJa especie de terceira di1lJensao. Trabalbei COlll quatro ou cinco sociedades,
cada u1lJa COlli UII/a jision01lJia propria, que nao se pode confundir, 1IJas todas ti1ll
pontos e1ll COllIU1II. Para si1llplificar, dina que existe1lJ pontos particulares a u1lla
sociedade dada e existf1l/ outros que ela reparte C01lJ outras sociedades africanas. Ale1lJ
disso, existe1ll caracteristicas universais pois os bOIl/ens sao b01llel1S e1ll todos os lugares,
portanto suas rearoes sao se1llpre as II/esll/as. Entao, apos a guerra, tinba1ll0s pressa
de partirpara a Africa ef01ll0S, de algu1ll 1II0do, prisioneiros durante toda a ocuparao.
Escolbi os kissi por u1lJa razao ,I/uito pratica. a A1useu do H01lle1ll possuia u1lla
importantissima colerao de estatuetas e1ll pedra, geral1llente de tipo antrop01ll01fico,
que esta1Ja,;/ classificada.r C01ll0 protJenientes da regiao dos kissi, na Alta Guine, 11a
fronteira COll/ a Sierra Leone e a Liberia. Ora, as estatue/as f1I/ pedra sao, de U1ll II/odo
gera4 1IJuito raras 11a Africa. E essas estatuas apresentava1ll caracteristicas artisticas
be1lJ dit'ersas ""I/as das outras, parecia baI'er l'anos estilos. Mas, nao "tinba1ll0s
I1enhu1lla infom/arao sobre a data exata dessas estatuetas, que era'i/ - e continua1lJ
sendo - desentflTadas por cllitivadores. Portanto, nao tinba1ll0s infor7IJaroes sobre a
idade dessas estatue/as. Esperat'a poder resoft.'er esse problema., DelJO dizer logo que

Il HA

112

Afir;afll Pillar Groni

fracassei, pelo fato justamente de que as estatuetas sao desenterradas quando se vai
cultivar UIII call1fJo, assim, nao se till1 injo1'1JlafOeS sobre sua origelli. Mas, ao invis
disso, descobri coisas mu#o interessantes sobre 0 emprego dessas estatuetas. Muitas
sao encontradas nos tilarejos, na prafa centra~ geralmente dentro de uma bacia em
pedra. Sao estatuetas cuja identidade nao foi determinada, mas ao lado dessas ditas
"nuas" existem as "vestidas" que seroelll para a aditinhafao. As coisas se passa"l
do seguinte "Iodo: uma estatueta / desenterrada durante UIII trabalho e U"I parente ou
"leIIlbra do vilarejo dec1ara que, elll sonho, viu que aqueie que tinha voltado erafulano,
UIII parente da familia ou U11l morto recente. au ainda, para reconhecer a identidade
dessas estatuetas, se chama UIII outra, queja voltou, identijicado e vestido, que durante
uma cerillionia de adivinha;ao vai indicar a identidade do novo ancestral reencarnado.
A aditinhafao se faz do seguinte 11I0do: a estatuela / colocada sobre Ullia maca, como
oprdpn'o IllOrtO, e / catregada por dois homens que a Illante/II sobre suas cabefas e a
estatueta responde sim ou nao asperguntas que Ihe sao din?/das. Uma vez reconhecida
sua identidade, / conseroadapor UIII guardiao. A cia se oftrece1II, de tempos eIIl tempos,
sacrificios e ta"lbim / interrogada: "Posso viajar?'~ "Meu ftlho esta doente, sera que
l)ai se curar?f~ "Por que eie esta doente?, Sera que negligenciei nao fazendo as
oftrendas necessarias aos ancestrais? au / algu/m que me deseja mal e que amaldifoou
Illeuftlho?". Portanto, as estatuasfazem parte da tida dos kissi e te/ll umpapel IllUito
illlfJortante. Alim disso, os kissi sao Ullia populafao "Iuito interessante, sao bons
cultivadores de arro:v que cultivam se11l replantar as se11lente!. As chuvas sao bem
abundantes para que os graos possa"l crescerfora dos pantanos, a cabefa permanece
aindd assim no ar e chega a maturidade. Challiei os kissi de "as pessoas do arroz"
("ies gens du riZ'') no volu"le que consagrei-lhes; pois 0 arroz / sua preocupafao
prillieira, ta/vez seja a palavra que IIlais aparece n{)seu discurso e em u"la conversa:
as diferentes esp/cies de arroz (eies possuml "Iais de 20), 0 arroz tardio, 0 arroz
precoce, C011l0 cultivar, qual / 0gosto do arro:v ou entao 0 modo de co~nhar - confesso
que nao vialllOS u"la grande diftrenfa, Illas para eles / IllUitO i"lfJ0rtante. au seja, 0
arroz esM no centro de suaspreocupafoes e creio que / isso que os distingue. Fora11l duas
as nossas estadias, e1J1 1945/46 e em 1948/49. Devo dizer que 0 retorno foi muito
esc1arecedor, pois na nossa segunda estadia reencontramos nossos info1'1Jlantes epercebi
que estavalll "mito contentes de nos rever, sobretudo porque n4 nossa ause"ncia nao
tivera1l1 trabalhos suplelllentares e a administrafao colonial nao os incolliodara pela
nossa presenfa. au seja, tinhamos sMo aceitos. Pude recolher muitas infor11lafoes,
inclusive UIlI informante Ilie disse: "Eu tinha Ihe dito que era assim, Illas nao /
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exatamente assi1J1 que acontece, eu nao a conhecia bem, por isso nao podia Ihe contar
tudo" e 1l1e deu Ullla nova versao dos fatos, particula17J1ente sobre a bruxaria, que e
uma preocuparao central dos kissi, COll10 creio ser elll imllmras sociedades do 111eS1J10
tipo.
Miriam: E depois dos kissi?

Denise: Depois dos kissi queriamos 11lUitO continuar com os seus vii.!nhos, os guere
e os tomas, porque muitas das suas instituiroes terianl vindo desses vii.!nhos, como a
iniciarao dos meninos que se Challla em kissi yazer 0 tOlJ1a".A iniciarao comporta,
para 0 menino, a circuncisao, quando hd Ulll isolalmnto dele no momenta de sua
adolesct/lcia. Queriamos muito ter trabalhado com os toma, mas nao joipossivelpois,
Ulll pouco antes, Ulll grupo dejovens cineastasfranceses esteve na regiao e quis trabalhar
COllI eles, observar os rituais de iniciarao que sao sempre 1Jluito complicados e 11lUitO
bonitos. Para isso, 11ao encontraram Ulll modo melhor do que iniciar a si 1Jlemlos. lsso
suscitou uma grande perturbarao na popularao, e a 11laioria dos hOIliens dii.!a: "nao,
eimpossive!, nao podemos iniciar voces, voces 1lao seraojamais tomas verdadeiros, pois
!JoceS nao vao passar toda a vida aqui, etc. ". Mas, apesar disso, acabaralll encontrando
entre a populafab UlII hOllJell1 que aceitou iniciar Ulll europeu, elll troca de pagalmnto
financeiro, e claro. Passaram treS dias na floresta eficaram nluito contentes, porem,
isso provocou uma grande perturbarao na popularao, pois as pessoas nao aceitaVall1
de modo alguIII. A administrarao francesa foi alertada e a equipe de cineastas foi
expulsa. Assim, ficou fora de questao que, em seguida, fossemos perturbar a vida
cotidiana daquelas pessoas e nao foi possivel realizar 0 trabalho de callpo junto aos
toma. Pensamos, entao, fiJI UIJla outra popularao que igualmente era especialista na
cultura do aTTo!V os baga, que ocupam 0 litoral da Costa de Guine, ao norte de Conacri.
Assim, jomos aos baga elll 1954. Essa joi uma estadia lJ1uito interessante, nlas nmito
dificil. lnicialmente, tudo ia bem. Ao chegarmos em Conacri, jonlOS alqjados pot' unl
nJidico africano que haviamos conhecido fill Kissibogu e com qUelll tinhamos
sillpatizado, mas esse medico estava na lideranra de um sindicato que discordava do
govemo. Fomos, em seguida, considerados pela adnlinistrarao C01ll0 pessoas suspeitas,
perigosas, que det'eriam ser vigiadas. 0 fato de vimlos do Museu do HOlllenl,
considerado UIII antro de comunistas, jd era unl mau indicio. Portanto, as coisas nao
fall1 muito bellI. Alias, isso era esperado, pois ao chegamlos nU1J1 t'ilarejo dos bagas
fomos acolhidos pelo cheft, que era UIJI antigo fiscal de aduanas que a administrafao
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colocara como cheft do vilarejo. Ele tinha voltado hd pouco ao vi/arejo e se opunha aos
velhos e notdveis da regiao, e estdvamos alqjados por esse cheft, no patio de sua
habitafao, ao /ado de sua casa. Porlanto, eramos ,nalvistos tanto pelos habitantes do
vilarejo quanto pelo cheft, que considerava-nos COI110 espioes da administrafao. Nada
fa "IUitO beln, mas permanecemos ainda assim tres Ineses. Todos brigavalJI com todos.
Em seguida, Jicamos em outro vi/arejo e, novamente, essafoi u"la estadia muito difici~
mas mu#o interessante. Em um dado momento, 0 jovem informante que nos seroia
tambem de interprete nos fiJi reJirado, Slla familia se opos ao seu trabalho para os
eu~IIS' Essafoi a ';nica !!t ~ qllej~so acontecet~. Nao me ampendo absolNtamente
dessa estadia junto aos baga, considero mesmo que ela foi mN#O interessante. E isso
por caNsa das condiroes dificeis nas quais tivemos de trabalhar.
Miriam: E depois, voces foram aos bete?

Denise: Em 1958, dessa vez iriamos dar continuidade as enquetes e ali tudofoi bem
melhor, fomos a Costa do Maifim, junto aos bite, ulna populafao situada a oeste da
Costa do Maifi"l IJlaS em contato com a Guine. PenSaVa1l10S estender UIJI pouco IJlais
as informafoes e eiiquetes que tfnhamos ftito junto aos kissi, notadamente as
concernentes a iniciafao que e a grande preocupafao Nessa regiao. Dessa veil fomos
muito bem acolhidoSpor U"I administrador que tfnhamos conhecido em Paris e que
havia trabalhado conosco no Museu. Desse modo, as cond/foes de trabalho foram
c01lpletamente difere~tes e, por. exemplo, essa foi a ';nica veil em todas as minhas
estadias na Africa, flue dispuse1JIOS de U1l1 carro com chauffeur. (risos)
Miriam: Como fazilUll antes, quando nao dispunham de urn carro?

Denise: Em 45/4'6, juntoaos kissi, depois da guerra, nao haviagasok"na e existiam
poucos carros. Tinha~/os ritimas re/afoes com a administrafao locaL 0 administrador
ou 0 nosso amigo IJledico, quando iam a um vilarejo, oftreciam-separa nos levar edepots
nos viravamos com 0'1 comerciantes locais, notadamente os c01llerciantes libaneses, que
circHlavaln de uma irgiao a outra. Na regiao dos kiss;' caminhavalJlos. Os vilarejos
nao eram muito distl:Jntes um do outro e me lembro notadamente de umperiplo, U1l1
grande cirCHito que Jizemos a pi, que nos t01l10U 15 dias e foi absolutall1ente
apaixonante. Eram 'Vi/arejos que, praticaIJlente,jamais tinham visto'europeus e, albJ/
disso, a regiao e "Iuito bonita.
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Miriam: Como foi seu Ultimo trabalho de campo?

Denise: Minha ulti11la estadiafoijunto aos atier. Lafui so:(jnha, pais a saude de 11leu
"Iarido nao Ihe permitia 11Iais ir aAfrica. Escolhi dessa vez as atier, u"la populafao
laCl/stre pr6xi1Jla da fronteira COIJI 0 Cana que, COIJIO todos os lacustres, se diZe1l1
matrilineares. Ora, tinha se11lpre trabalhado C011l populafoes 11Iatrilineares epatriarcais
e teria gostado de ver C011l0 era (u11la populafaO 11Iatrilinear), notada11lente se a condi;ao
da IJIUlher era diftrente do fato dos raios de transmissao sere11l diftrentes. Devo Ihe
dizer logo que fui surpreendida, pois as 11Iulheres atier sao, na prJtica, muito IlJenOS
livres que as 11Iulheres hili que tinha conhecido anteriormente, IJleS1l10 sendo os bite U1lla
sociedade fortelllente patriarcal Entendi rapida11lente 0 que ocom'a: aeontece que a
habitafao dos atier e bem agrupada, lidalllos COlli grandes vilarejos, de mais de 1500
habitantes, nao muito distantes uns dos outros. Desse fJlodo, as ftlhas sao casadas no
proprio lugar C011l algue11l de u11lalinhage11l diftrente da sua, de acordo COIJI a exogalJlia,
mas permanece11l sob 0 olho de suas falJlilias, notadamente do seu lio IJlatemo que e
o cheft do seu vilaryo. Alim disso, elas sao vigiadas tambi11l por sua sogra, de IJIOdo
que as mu/heres alier sao muito menos livres que as IJIUlheres bete que casalJI COIJI UIJI .
hOIJJe1JI que habita a muitos qUI/olJletros de sua coso de origem.
Miriam: Em que ana se deu a viagem aos atier? Em 1960 a senhora organizou e
publicou urn livro sobre as mulheres na Africa, bern antes dos anos 70 quando 0
feminismo penetrou na Antropologia. Gostei muito de sua reflexao nesse livro
quando conta de uma tarde em que pensava que se tratavam de "pobres mulheres
que nao paravam de trabalhar", e que as escutou comentando como lamentavam
"esta pobre mos:a que passa 0 dia todo escrevendo". No seu livro sobre a literatura
oral, a senhora fala muito das mulheres. Poroutro lado, nao vejo as teorias
feministastendo, na Frans:a, a mesma grande importancia que tiveram nos Estados
. Unidos, na Antropologia. Como a senhora ve isso?

Denise: Vivi entre os atier e11l 1968. E necessario precisar antes de tudo que nao sou
nem nuncafui ft11linista. Acho que as fJlli/heres nao tem que desyar seriguais aos
homens, elas sao 0 que sao, e nao e pouco. Mas lamento, evidente11lente, que os
antrop610gos e1JI geral tenham trabalhado pouco COIJI as'mulheres. Eu mesma queria
ter trabalhado UIJI pouco IJlais COIJI elas, ajinal sao a IJlelade da popu/arao do 11Iundo
todo, mas constatei que era mais difici4 por causa do lingua, pais as mulheres em geral
naofa/am 0frances. E preciso dizer que apesquisa em etnologia sefaz emfrances, todos
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sabem. E) por outro /ado) as nlulheres sao bem !Hais ocupadas, etas trabalham !Huito,
muito mais do que os homens e,portanto, nao tim te1Jtpo para responder a perguntas
que Ihe parecem totalmente Se1J1 interesse. Nao pude trabalhar muito com as mulheres
e fJle ampendo disso.
Miriam: Porque a senhora nao retomou a campo?

Denise: Vbce labe, tenho trabalho suftciente enl Paris. Piquei presa ao !Heu ensino
na Esco/a de Altos Estudos e, por ollfro /ado, considerava qlle deveria deixar Iligar
aos mais jovcns. Entao, comecei a trabalhar bastante com os conto!, pois pensava e
penso ainda, qlle eles podem Sff IInl ekmento de infomlafaO importante sobre uma
sociedade. Qllero dizer que a canto pode ler uma exislencia quase universal, ser UfJ/
tema dissen/inado, nlas qlle cada sociedade 0 adapta as preoCllpafoes que the sao
proprias. Desse nlodo, 0 conto pode ajudar a lima melhor cOfnpreensao da sociedade.
Miriam: Concorda,

enta~,

com a interpretac;ao de Pierre Alexandre, no artigo
publicado nos "Cademos de Estudos Africanos" de que sua obrapassou por
dois momentos: uma de campo e outra sobre a literatura oral? Em que a senhora
esta trabalhando nesse momento?

Denise: Retomei antigos dOClimentos. Confesso que nao trabalho muito. Nesse
momenta me OCIIPO pnncipalnlente em pllblicar os trabalhos de fJleU mai-ido.e isso me
absorve fJlllito.
Miriam: A senhora considera que teve outros mestres na sua vida, alem de

Mauss? A partir dos anos 30, surgiram varios movimentos teoricos na Franc;a e
no mundo. Como a senhora se localizaria, teoricamente falando?

Denise: HOllve, evidentemente, 0 estrllturalislllo, Uvi~Strallss, esse Joi 0 umco
fJlovimento liJportante. E, se houve algucm que teve !Huita importancia, Joi Leroi
Gourhan, que insistiu !Huito sobre a necessidade de estudar as ticnicas antes de se voltar
qllase que exclusivamente para a prc-histOria.
Miriam: A senhora se sente proxima doestruturalismo?

Denise: Sen1j>re pmJlaneci proxillla do ca"po, minha pnfJ/eira preoCllpafao se1J1j>re
Joi a de vcr qual era 0 interesse das pessoas ao /ado das quais "Ie encontrava e COIIIO

I L HA

Enlrfl'iJ/O

(6fJ/

117

Deniu POl/11I1f

etas 0 expnmiafJl. Eassilll que os kissi sao as pessoas do arroz ("les gens du riZ"),
entre os blli 0 home1Jl ideal I 0 guerreiro, 0 herol~ etc. Sou UIJla etnografa de CalJpO e,
apesar de tudo, precisamos de etnografos de call'Po.
Miriam: A senhora ensinou durante varios anos na Escola de Altos Estudos. E,
como disse na nossa primeira entrevista, faz parte da primeira geral):ao de
antrop610gos franceses. Gostaria que faIasse de seus estudantes e das geral):oes que
vieram em seguida.

Denise: Meu primeiro estudante, COlli 0 qualguardei lafos estreitos, eraUIJI africano
da Costa do Maifim que se chamava Nia Coram (sic), e que depois tomou-seprofessor
na Universidade de Ab4Jian. Sou IJIUito orgulhosa dele. Tive outros estudantes que
eram lingiiistas atraMos pdo estudo do folclore, de contos e de mitos, mais Proxillios
da lingiiistica. Penso terpodido Ihes ajudar tl1n pouco. Orientei muitas disserlafoes de
doutorado (troisiemes cycles), nao leJJlbro se teses de Estado. Parlicipei de IJluitas
bancas, elJidentelJ1ente. Nao posso citar os nOIJleS dos meus estudantes, eles evaluiram
para coisas diftrentes.

a

mundo contempodneo sob a 6tica de uma africanista

Miriam: QuaI

e a sua opiniao sobre 0 que se passa na Africa nesse momento?

Denise: E mu#o triste. lsso me deprime, evidente1Jlente, e me fazperguntar 0 que os
europeus foram fazer na Africa. Por UlJI /ado, a evolufao I inevitdve4 Uln dias eles
teriam de reencontrar a marcha geral dahulJlanidade. Mas confesso que, para mim,
I bem tnste. (emocionada)
Miriam: Como a senhora ve toda essa polemica que esta ocorrendo em torno do
Museu do Homem? 0 presidente Chirac quer transforma-lo num Museu de Arte
"Primeira", separando os objetos de uso cotidiano dos objetos de arte propriamente
ditos?

Denise: Creio que as coisas aconteceram de modo UIJI pouco exagerado. Que 0 senhor
Chirac queira ter uma galeria no Louvre, acho que ele pode ter algulnas vitrines. 0
Museu do HOIJleJJl tem sua razao de ser e, aftna4 se 0 Museu Cui1tlet I consagrado a
Asia, porque nao pode haver UIJI Museu consagrado a Africa e a Oceania SelJI
negligenciar 0 /ado estitico. 0 quejd I reconhecido, pois existem vitrines no Museu do
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H01llenl qlle expOetll "belos objetos" setH a preoellJ>afao e0111 0 sell interesse etnolOgieo,
pela simples valor artistieo. Penso qlle os etna/ogos sao eapazes de reeonheeer as
qllalidades artistieas dos objetos e qlle as dllas eoisas nao se anlilam lima a olltra. lsso
dito, segllra11lente qlle 1I111a renovafao no Mllsell do H011lc11I se i1llpoe.

Notas
1) Esta el'ltrevista faz parte da pesquisa realizada por Miriam Grossi sobre a
Antropologia Francesa Conternporinea' littaves do olhar das mulheres' wtropalogas.
2) NT: Bac e 0 exame de final de segundo grau na
vestibular no Brasil. (Nota cIa Tradutora)

Fran~a,

equivalente ao nosso

3) Sobre 0 significado do dote para as m~as francesas do inicio do seculo e as
radicais que ocorreram apos a II Guerra Mundial ver a excelente pesquisa de
Claudia Fonseca - "Solteironas de fino ttato".
mudan~as

4) NT: Pigier no original (Nota cIa Tradutora).
5) Ver a este respeito Mama Correa - "0 espartilho de minha avo", em
AntropoMgicoJ.
6) Deborah Lifchitz morreu num campo de

concentra~ao.

I LHA

Hori~ntes

