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O livro “Africanizing Anthropology” (2001), escrito pela historiadora da ciência Lyn 

Schumaker, é uma tentativa de repensar outra entrada na Antropologia da Política. O que a 

autora oferece, exatamente por não ser uma antropóloga de formação, é a possibilidade de 

imaginar o Estado - sua formação e consolidação - em sua autonomia histórica e na 

experiência que os indivíduos possuem neste contexto.   

Aqui, ela não toma o Estado sob os trabalhos que especulam sobre o mesmo, mas na 

contramão, tentando desvendar e mostrar a contribuição que a Antropologia pode oferecer 

para as reflexões, imaginando o Estado pelas experiências concretas que os indivíduos 

possuem. Algo como fazer com ele o que a Antropologia moderna fez com a noção de 

“família”, por exemplo. 

Schumaker alerta para o fato de que, embora muitas vezes pareça coerente pensar, a 

história da Antropologia nunca está concluída. Assim, é possível notar que uma série de 

“antropologias” ditas marginais são realizadas e novas portas se abrem, com o surgimento 

de distintas possibilidades analíticas. 

A autora percebe as condições de construção do pensamento antropológico em um 

determinado contexto e em um determinado lugar: o Instituto Rhodes-Livingstone (RLI), que 

reuniu um grupo de antropólogos, dos anos 1930 até 1960, fundamentais na história da 

disciplina, mas que tencionam as célebres escolas e a relação com os grandes mestres da 

Antropologia. 

Esta obra tem como alicerce a história oral e o trabalho arquivístico conduzido por 

Schumaker na Zâmbia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, África do Sul, Zimbabwe, Tanzânia, 

                                                           

1 Doutorando em Antropologia Social/Unicamp, com auxílio de bolsa FAPESP. E-mail: 
alexdefabri@yahoo.com.br. 
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Holanda e Malawi. Isto incluiu 22 meses de trabalho de campo na Zâmbia, em 1991 e 1992, 

seis meses de trabalho na África do Sul e na Grã-Bretanha em 1993, visitas subsequentes à 

Zâmbia em 1995 e 1996 e entrevistas de acompanhamento e trabalho arquivístico na Grã-

Bretanha, entre 1995 e 1999. 

Logo no início do livro, Schumaker apresenta um personagem exemplar da história, 

que já introduz a importância dos vários componentes de um trabalho de campo que vai 

muito além da experiência única e soberana do antropólogo social. 

Trata-se de Matshakaza Blackson Lukhero, que cresceu em Feni, leste da Rodésia do 

Norte (atual Zâmbia). Recrutado para o serviço militar em 1941, quando tinha apenas quinze 

anos, Lukhero serviu no Quênia, no Sétimo Corpo de Ambulâncias da Rodésia do Norte, e 

teve seu primeiro contato com Desmond Clark, arqueólogo e primeiro curador do Museu 

Rhodes-Livingstone. Clark não conseguia pronunciar “Matshakaza” e por isso ele apelidou o 

jovem africano de “Matchbox”, um nome que não sobreviveu ao serviço de guerra (2001, p. 

01). 

De volta à Feni, em 1946, Lukhero tornou-se um intérprete para um antropólogo 

recém-chegado, Max Marwick. Em seguida, J.A. Barnes chegou na área de Ngoni e 

contratou Lukhero como intérprete e assistente de pesquisa para o seu trabalho de campo. 

Com apenas algumas pausas depois disso, Lukhero continuou a trabalhar nos campos na 

zona rural e urbana, até 1966, uma carreira como assistente de pesquisa que durou 20 anos 

e incluiu a investigação em três países. 

Já a partir da década de 1960 até depois da década de 1970, Lukhero trabalhou para 

as minas de cobre na Zâmbia recém-independente, voltando para a Antropologia, 

novamente, na década de 1980, quando ele se envolveu com o renascimento da tradicional 

cerimônia Ngoni, chamada Nc'wala, e escreveu um livro sobre ela. 

A partir da apresentação de Lukhero, um informante privilegiado que remete a dois 

personagens incríveis - Muchona, a Vespa, de Victor Turner (1967) e Mali-kindjin, de 

Gregory Bateson (1936), uma mistura de ancião, caçador de cabeças de animais e feiticeiro 

temido, respeitado e odiado por muitos - Schumaker coloca algumas questões que serão de 

suma importância na sua obra: seria o assistente de pesquisa que segue o antropólogo? 

Não seria o assistente quem configura o conhecimento do antropólogo? A África determina 

o curso da Antropologia que resulta? Através destas questões, a autora conta a história do 

RLI, como um enredo de conhecimento cultural coproduzido, que coloca em questões 
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diversas categorias, como antropólogos, assistentes, missionários e administradores 

coloniais e locais. 

Neste livro, o esforço é pensar o Estado não a partir de uma suposta ausência, mas 

através da importância que, historicamente, os indivíduos estabelecem nesse contexto. A 

experiência da unidade Estatal mostra o interesse da formação autônoma e histórica dos 

Estados, não a partir da influência de pensamentos especulativos, mas de ideias concretas. 

Assim, Schumaker nota que existe um equívoco por parte de alguns cientistas sociais, 

de imputar a alguns pensadores clássicos uma carga empírica que não procede, que não se 

coloca na prática do campo. A autora percebe que existe um momento em que se questiona 

a ortodoxia, que se pode denominar com determinados princípios de uma antropologia 

moderna, que questiona a antropologia pré-moderna (assombrada pelo fantasma de Frazer, 

entre outros). O conjunto desta ortodoxia é colocado em cheque por uma “antropologia 

marginal”, cujos expoentes vão pesquisar contextos africanos. Essa antropologia coloca a 

pedra de toque em um método, uma forma de fazer pesquisa, que é a pesquisa de campo. 

O “Deus” passa a ser Malinowski (e Evans-Pritchard e Radcliff-Brown).  

De fato, o nome do RLI engana. É a união de dois nomes europeus: Rhodes era um 

sujeito cuja importância tem um impacto fundamental. Ele afirmava que, se pudesse, 

anexaria as estrelas. Livingston era um missionário que atuou na África. No nome do 

Instituto, portanto, temos a união da conquista territorial/cultural com a conquista das almas. 

Porém, quando se analisa o contexto e as relações do RLI, é perceptível que Gluckman2, 

um judeu comunista, realizava pesquisas na contramão do contexto segregacionista da 

África Austral. Ele afirmava que não se podia entender a Zululândia (África do Sul) sem 

entender os elementos históricos, além do presente etnográfico. 

Neste sentido, ao mesmo tempo em que bebe da fonte, Gluckman (assim como outros 

pesquisadores do RLI) também questiona Malinowski e a sua “teoria do contato cultural”, 

que afirma que existem elementos internos e externos à cultura. O elemento, neste caso, 

percebido como externo, não seria simplesmente um vetor de desagregação que dialoga 

somente com os colonialistas, - sendo preciso administrar esse contato, que normalmente 

seria visto como perda. O elemento externo à cultura, no caso os antropólogos sociais, 

                                                           

2  Herman Max Gluckman (Joanesburgo, 26 de janeiro de 1911 — 13 de abril de 1975), 
antropólogo social britânico e segundo diretor do RLI. 
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também corresponderiam aos elementos que podem dialogar com os interesses e 

personagens locais. 

Schumaker enfrenta, também, o que não tinha sido falado sobre a história da 

antropologia dita britânica (Escola de Manchester), que seria, na verdade, uma antropologia 

sul-africana, já que os autores eram comprometidos, especificamente, com a África do Sul. 

Em uma conjuntura segregacionista, que culminaria com o apartheid em 1948, os 

pesquisadores do RLI partem para outro contexto, a Rodésia do Norte, que tinha “menos 

interesse” colonial (menos colonos) por não ter sido uma colônia de exploração (em 

comparação com a Rodésia do Sul, com um projeto colonial mais intenso) e constituir uma 

espécie de protetorado. 

Ao situar o trabalho do RLI na Rodésia do Norte, é importante notar, também, que o 

tema do ritual foi fundamental para os membros do Instituto, pois é a partir dele que é 

possível lidar com a dinâmica da cultura, colocando em cheque o presentismo ortodoxo da 

Antropologia. O ritual, para Schumaker, significa movimento, dinâmica, transformação na 

sociedade, formas variadas de lidar com a história. É fundamental, portanto, pois permite até 

mesmo a pacificação (como no caso de Moçambique), sendo uma instituição local que 

possibilita movimento, que confere ao mesmo tempo historicidade e transformação no 

processo social. 

Esse processo é percebido pela autora como presente entre as populações da cidade, 

que mostravam coesão, principalmente nos momentos dos rituais de passagem. Neste 

contexto, é salutar pensar numa antropologia dinâmica, que se reinventa constantemente, 

colocando em questão a importância do antropólogo e da sua interação, também 

transformadora com a comunidade estudada. 

Assim, Schumaker narra sua história a partir do ponto de vista dos pesquisadores 

africanos nativos, que trabalharam com seus parceiros europeus e que foram condenados à 

obscuridade. Ela questiona sobre quem são essas figuras nativas que serão coautores dos 

trabalhos dos antropólogos europeus, o que os africanos podem falar da Antropologia que 

se faz na África, como a construção das teorias antropológicas se faz a partir e em diálogo 

com as teorias dos nativos, quais as teorias que os africanos elaboram sobre o próprio povo 

e quem são (quais os seus nomes) esses africanos que ajudam a estabelecer a teoria do 

antropólogo.  

Isso confere uma novidade ao trabalho de Schumaker, pois existe aí uma ficção 

etnográfica que expõe uma ideia de igualdade entre as populações, que retira a parcialidade 
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daqueles que falam. Na verdade, não é qualquer indivíduo que pode falar, mas nas 

etnografias nunca se sabe quem fala e isso é fundamental na produção do conhecimento 

antropológico. A autora traz, como historiadora da ciência, o que os africanos pensam da 

antropologia na África, sendo que o trabalho de campo não é tratado como uma mera 

ferramenta de pesquisa, mas constitui uma relação intersubjetiva entre pessoas. 

Neste sentido, Schumaker busca uma construção social e coletiva, vencendo uma 

barreira do autocentramento, percebendo de que maneira ela pode chegar na relação 

intersubjetiva que, de fato, não presenciou. Trabalha de forma heterodoxa, de uma 

perspectiva que não é exclusivamente antropológica, pegando cacos e os juntando. 

Trabalha com a pesquisa de campo em si, reconstruindo a pesquisa empírica, numa 

instituição (RLI) colada no campo. Tenta, ainda, perceber que existe um conjunto de redes, 

que conectam os antropólogos com seus informantes, - aqueles que escrevem para os 

antropólogos, que escrevem sobre o que leram dos antropólogos, etc. 

Schumaker está interessada na influência que a Antropologia recebe de um conjunto 

de atividades que são compartilhadas entre antropólogos e seus informantes. Realiza esse 

diálogo tentando mostrar que existe uma agência fundamental, que se coloca no polo 

africano da relação, que até então estaria deixado de lado na construção do saber 

antropológico, embasado na ideia de que os europeus explorariam a África e os africanos se 

deixariam explorar. Ela propõe, também, que os informantes definem a agenda de pesquisa 

dos antropólogos e não o contrário (embora os antropólogos, muitas vezes, pensem definir a 

sua própria agenda). O campo é quem ensina os antropólogos a fazer as perguntas. 

O grande desafio do livro é introduzir, efetivamente, os indivíduos no seu estudo. A 

obra traz um novo paradigma, indo além do pós-modernismo. Esse paradigma afirma que só 

é possível trabalhar com a produção do conhecimento em Antropologia (a partir do ponto de 

vista da história da ciência), se você se atentar para os indivíduos que atuam no contexto da 

pesquisa. A versão razoável não é a do antropólogo ou a dos africanos, mas uma 

conjugação e interrelação das duas partes, existindo até mesmo informações que não são 

incorporadas na etnografia, que o informante as passa em conversas pessoais.  

Além desta interação com a comunidade estudada, os próprios 

pesquisadores/antropólogos do RLI compartilhavam o conhecimento entre eles, em uma 

espécie de vai e vem, em uma relação de troca de conhecimento intelectual e experiências 

de campo. 
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É importante notar, neste caso, que a autora constrói e presenteia o seu leitor com 

aquilo que não foi dito na época da produção do trabalho de campo. Ela chama a atenção 

para os confrontos e mediações que refletiam a política racial do sul da África, mas que 

também poderiam afetar a situação política, pelo menos de acordo com os colonos e 

administradores que, por vezes, viram o trabalho do antropólogo como útil, mas também o 

viam, e com mais intensidade, como uma ameaça para o fim racial. 

Por isso, Schumaker diz que Wilson (primeiro diretor do RLI), Gluckman e os 

pesquisadores do RLI posteriores, tiveram de criar para sua disciplina um lugar legítimo no 

campo da Rodésia do Norte e, para isso, tiveram que provar a sua credibilidade a uma 

grande variedade de pessoas que viveram e trabalharam nesse campo, como os chefes 

africanos, os africanos educados, os africanos que trabalhavam para o governo, os pagãos, 

os cristãos e os muçulmanos, assim como para os administradores coloniais e técnicos de 

vários tipos, as empresas de mineração, os missionários, os agricultores, os comerciantes e 

os editores de jornais locais.  

Para Schumaker, duas questões são importantes para entender a natureza das 

interações dos pesquisadores do RLI com o governo colonial: Os antropólogos e os 

administradores estavam unidos por alguns elementos comuns em seu ethos de trabalho de 

campo e serviço público e as pessoas que trabalhavam para o governo colonial foram 

diversas na sua formação e atitudes em relação aos africanos. Assim, os antropólogos 

poderiam desenvolver relações produtivas, com base em uma variedade de interesses 

parcialmente compartilhados (2001, p. 65).  

Neste sentido, o RLI tornou-se uma equipe com a sua própria rede de relações 

(sociais, intelectuais e políticas), sendo criada e mantida no campo. A coesão da equipe do 

RLI derivou, em parte, da visão geral de Gluckman da África Central e da Rodésia do Norte 

(em particular) como um laboratório para as investigações sociológicas relevantes para 

todas as sociedades humanas na África Austral. Embora essa visão tenha se desenvolvido 

a partir de sua oposição à segregação racial, ela também estava enraizada nas forças 

culturais e econômicas que moldaram a história sul africana. 

Além disso, o conceito de laboratório de campo do RLI ajudou a estruturar a 

investigação e padronizar abordagens individuais dos pesquisadores, sendo que cada um 

produziu uma monografia única e novos iniciados no desenvolvimento da teoria. Além de 

estruturar a pesquisa, a ideia de um laboratório compartilhado ajudou a emergência de uma 
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cultura de trabalho partilhada entre os membros da equipe, com base em práticas 

específicas para cada laboratório e repassados através da aprendizagem.  

Na visão de Schumaker, o foco comparativo do RLI ajudou a construir o campo, não 

só como um lugar de interação com a população local, mas também como um locus de 

relações intelectuais e sociais produtivas com outros profissionais. Este aspecto do trabalho 

em equipe do RLI foi desenvolvido a partir de um conjunto de experiências de compartilhar 

objetivos da pesquisa, observando as práticas de campo uns dos outros e a criação de 

redes de comunicação. 

 

Conclusão: Um (ou vários) ponto final para a história 

Schumaker afirma, na parte final do seu livro, que a história do RLI pode acabar em 

muitos pontos distintos e que cada ponto final poderia ser usado para dizer algo significativo 

sobre a natureza do trabalho de campo do RLI (e do seu legado). 

Na visão da autora, é plausível terminar com a renúncia de Mitchell3 e usar esse ponto 

final para salientar que os antropólogos já não controlavam o Instituto e a sua agenda de 

pesquisa. Mas, fazendo isso, seria dada uma menor importância do que o RLI merece, 

tendo continuado como um centro de campo com fortes conexões acadêmicas, que 

incluíram futuros pesquisadores enviados de Manchester, da UCRN e de outras 

universidades, que faziam parte da sua rede institucional. 

Portanto, Schumaker afirma que o melhor ponto final seria colocado em um constante 

movimento seguindo o Instituto até os dias de hoje e considerando as mudanças de pessoal 

e de foco das pesquisas, que têm ocorrido ao longo dos anos. Cada novo diretor definiria 

uma agenda de pesquisa para o Instituto que refletia o local, bem como as preocupações 

multidisciplinares. O nome do Instituto também foi alterado, para enfatizar as preocupações 

sobre o seu lugar na sociedade da Zâmbia e seus objetivos: primeiro foi rebatizado de 

Instituto de Pesquisa Social (1965), com o acréscimo do Centro de Estudos Africanos (1966-

1971), sendo depois nomeado de Instituto de Estudos Africanos. Em 1998, foi novamente 

rebatizado de Instituto de Pesquisa Econômica e Social (INESOR). 

Além disso, para Schumaker, o atual nome do RLI (“Instituto de Pesquisa Econômica e 

Social”) ainda mostra o amplo escopo que os diretores sempre imaginaram, embora o 

financiamento local tenha diminuído nas últimas duas décadas e grande parte do trabalho 

                                                           

3 Um dos diretores do RLI, na década de 1960. 
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em curso, desde o início de 1980, tenha sido feito por pesquisadores individuais 

expatriados, com suas próprias agendas de pesquisa. Na visão da autora, os avanços 

teóricos da Escola de Manchester são apenas um aspecto desse legado e não 

necessariamente o mais importante. 
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