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Resumo: O artigo trata das disputas entre duas correntes acadêmicas pelo
controle narrativo da história de um patrimônio boliviano e seu vinculo com
contendas políticas em planos global, nacional e regional. Ao mesmo tempo,
uma outra vertente narrativa, marginalizada institucionalmente, explicitava um
outro jogo de poder e desbancava a possibilidade de se fazer ciência
“apoliticamente”, tal como pretendia cada vertente. Por fim, faço uma crítica à
possibilidade de se fazer uma “Antropologia Simétrica”.
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Abstract: This Article deals with the disputes between two academic schools
over the narrative control of the History concerning a Bolivian Patrimony and its
relationship with political struggles in a global, national or local scale. On the
other hand, another “school”, institutionally marginalized, br ought to light a
different sort of power relation, making evident the impossibility of an “apolitical”
science. In the end, I criticize the very project of a “Symmetrical Anthropology”.
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No b ast a ta mpo co t ener un te xto de gr amá ti ca fr a nce sa e ntre la s
mano s p ara de scr ifr ar e l p asa do ( P onc e Sa ng ine s, 1 970 , p. 6 e 7) .

Este artigo é uma versão resumida e bastante modificada do último capítulo
de minha dissertação de mestrado “Hippies, Gringos e Conquistadores em
Samaipata/Bolívia: A Fama e a Infâmia dos Forasteiros”. Como não estou mais
amarrado aos objetivos gerais da dissertação, aproveito para me utilizar do
mesmo material empírico dirigindo, porém, a discussão para outros caminhos e
para novas conclusões.
Meu objeto de estudo, aqui, é o conflito entre diferentes narrativas que
giravam em torno de de um Patrimônio Histórico Intangível da Humanidade
(reconhecido, desde 1997, pela UNESCO) localizado nas terras baixas
bolivianas. Duas correntes histórico -arqueológicas reivindicavam para si o
mérito de estarem narrando “a” história do local conforme esta teria “realmente”
acontecido, acusando, ao mesmo tempo, a corrente oposta de estar deturpando
os fatos afim de conformá -los a seus propósitos políticos. Ao mesmo tempo,
havia ainda toda uma gama de narrativas paralelas, estas marginalizadas em
termos acadêmicos e institucionais, cujo “pecado” seria o “misticismo” e a
“superstição”, uma vez que não desconsideravam, por exemplo, a p ossibilidade
de intervenções extra -terrestres ou de forças transcedentais nas ruínas em
questão. Ainda que fosse pouco unificada e carecesse da estrutura de poder que
as outras duas correntes dispõe, o contraste com esta vertente acabava por
evidenciar certas relações de poder presentes mesmo na história aparentemente
mais descomprometida com a política em seu sentido mais estrito – isto é, a
política praticada pelos políticos profissionais.
Mas mais do que denunciar o caráter “necessariamente político” de toda
narrativa histórica, a discussão que gostaria de trazer à tona, e que abordo nas
conclusões, vai antes no sentido de mostar como uma mudança de escala, mais
do que nos fornecer um novo sentido sobre o “local” ou sobre o “global, como
propõe os Comarof f (2002), pode fazer toda a diferença para determinar quem
são os “dominantes e os dominados” da narrativa histórica – e, por conseguinte,
para determinar o próprio sentido desta narrativa. No caso do patrimônio que eu
tinha em frente, um olhar muito “loca l” das relações de poder acabaria por
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ocultar um tipo de dominação que só seria possível perceber caso dessemos um
passo para trás e olhassemos as coisas usando uma escala mais abrangente.
Assim, o que espero que este exemplo demonstre é que, como coloca G under
Frank (1998), o todo não é, simplesmente, a soma das partes.
O patrimônio que será objeto deste artigo é hoje conhecido como Fuerte e
se localiza no alto de um morro a mais ou menos 150 km de Santa Cruz de la
Sierra, portanto, nas terras baixas boliv ianas (algo muito importante de frizar,
como deverá ficar claro com o correr do texto). Trata -se de uma imensa rocha
talhada, a “maior do mundo”, de acordo com informações colhidas do folheto que
é distribuído no museu dedicado a este monumento Meyers e Ul bert, 1994). O
entalhamento não representa uma única figura, mas é composto de uma série de
gravações, algumas representacionais (onças, serpentes e aves) outras não
(assentos, canais, portas, etc.). A longa história, não apenas das gravuras, como
das outras construções que estão nas proximidades (muros, casas, um poço,
etc.) remontam a um antiquíssima passado de ocupações levadas a cabo por
uma série de culturas distintas, um dos grandes desafios dos arqueólogos que
trabalham no lugar sendo, justamente, o de determinar quantas teriam sido estas
culturas e quais materiais cada uma delas haveria produzido, tarefa
aparentemente “neutra” em termos políticos e que dificilmente despertaria o
interesse de qualquer um fora dos círculos restritos de especialistas em história
e arqueologia.
Contudo, a situação que encontrei no Fuerte foi absolutamente oposta a
esta. As contendas envolvendo uma equipe de arqueólogos alemães, os quais,
por motivos controversos, estão impedidos de exercer sua função em território
boliviano, já haviam se transformado em tema corrente na cidade, gerando uma
série de anedotas locais. Além disso, havia o conflito entre os guias turísticos,
que reivindicavam seu direito de trabalhar no local com liberdade para falarem
sobre o que considerasse m mais pertinente, e os “representantes da Ciência”,
que acreditavam ser imprescindível restringir a função de guia àqueles e àquelas
que fossem credenciados, não permitindo que os mesmos abordassem temas
para além dos que já tivessem sido “cientificamente corroborados”. Desse modo,
não apenas os guias se indignavam por terem sua liberdade restringida, mas
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todos aqueles que não estavam autorizados a trabalhar no local se revoltavam
contra a direção do lugar.
Embora todas estas brigas estejam interrelacionad as, meu foco neste
artigo será direcionado, principalmente, à disputa entre as três vertentes
teóricas que trabalhavam no lugar (as duas correntes acadêmicas mais a
corrente marginal). Mas para entendermos as motivações que levavam estas
brigas a se perpet uar, a tocar tão fundo nas paixões pessoais de seus envolvidos
e a extrapolar o círculo mais restrito de acadêmicos e de pessoas que se
beneficiavam diretamente do Fuerte (guias, taxistas, etc.), será preciso entender
o significado daquele patrimônio espec ífico dentro da conjuntura boliviana atual.
Altiplanos e Terras Baixas
De um ponto de vista geo -político, a Bolívia é dividida em duas metades:
Altiplanos, ou Ocidente, e Terras Baixas, ou Oriente. A primeira metade
concentra as cidades que, historicamente, primeiro atraíram as maiores levas
de colonizadores, La Paz, Potosí, e Sucre. Obviamente, não se trata de uma
coincidência o fato destas estarem tão próximas dos grandes centros de
extração mineral: a abundância de metais valiosos (a prata, principalmente) foi
o que fez com que estas três cidades compusessem o grande eixo p olítico,
econômico e cultural boliviano até a crise do estanho nos anos 80 do século
passado (Klein, 2011). Com o baque na mineração e a ascenção do agronegócio
(e da cocaína como “droga global”), o tripé econômico passa a se deslocar “para
baixo” abarcand o, ainda, La Paz, mas agora incluindo Cochabamba, cidade que
fica nos limites entre a amazônia e a cordilheira e que recebeu uma leva
gigantesca de migrantes que escapavam da falta de emprego com a já
mencionada crise do estanho, e Santa Cruz de la Sierra, cidade das terras baixas
que peleia com La Paz o posto de maior e mais rica da Bolívia.
O que acontece é que, apesar do deslocamento econômico e demográfico,
os centros políticos e culturais se mantiveram nos Altiplanos. A Capital Federal
continua sendo L a Paz (Sucre sendo a Capital Constitucional do país), as
maiores universidades, museus, sítios arqueológicos e patrimônios históricos,
instituições cruciais para o caso que vou analisar, prosseguem concentradas no
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Ocidente. A consequência mais imediata des sa situação é que as pesquisas
históricas e arqueológicas dispendem suas energias muito mais nos povos
andinos e em seus dramas e tragédias do que nos povos das terras baixas.
Portanto, como não deve ser grande surpresa num caso como este, onde uma
região se empodera economicamente num ritmo que não vem acompanhado de
um empoderamento cultural e político, não demorou muito para que a população
das terras baixas se sentissem “exploradas” por seus conterrâneos das alturas 2.
A tensão se agravou em 2005, com a eleição de Evo Moráles para a
presidência. Moráles, mais do que ser visto como um representante dos
interesses do Ocidente

Boliviano (que não tem nada a ver com o Ocidente

Global), é visto como um representante do próprio povo andino, estes que são
pejorativamente conhecidos como “Collas” nas terras baixas. Já para se
referirem a si mesmos, os Orientais reservam o termo “Camba”, uma identidade
que vem agarrada a uma série de atributos positivos como “generosidade”,
“simpatia” e, não raro, “branquetude”. N esse sentido, os “Collas” dos altiplanos,
enquanto contra -partida dos “Cambas” das terras baixas, são, de acordo com
essa lógica (racista), não apenas os “índios” em contra -posição aos (supostos)
brancos do Oriente, mas os “gananciosos”, os “arrogantes”, o s “dinheiristas”…
(Antelo, 2008) Inclusive, havia uma (pseudo) explicação (pseudo) histórica para
os “Collas” serem do jeito como supostamente são: enquanto “herdeiros” do
império Inca (o que é uma grande simplificação que não leva em conta todas as
outras culturas que habitavam e habitam os altiplanos), os “Collas” teriam,
correndo em seu sangue, a sede por metais preciosos 3. Deste modo, embora não
se atribua aos Ocidentais a mesma fama racista de “avessos ao trabalho” que
no Brasil com frequência se atrib ui aos índios, haveria, ainda seguindo a
ideologia dominante das terras baixas, algo de “pervertido” no modo dos “Collas”
de trabalhar, como se estes fossem capazes de obter prazer na própria
acumulação de riquezas 4.

2 Para uma crítica histórica desta ideologia, ver Barragán (2009).
3 Ouvi esta explicação de diversos informantes enquanto estava em campo.
4 A lógica racista que pensa o outro como “igual a nós, porém com algo a mais” é explicada por Zizek (1989)
principalmente nas páginas 47-50.
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Este dualismo identitário (Cambas e Col las) sem dúvida se reflete na forte
resistência política ao governo Moráles. De fato, em todos os quatro
departamentos orientais (hoje apelidados de “ Media Luna” por formarem o
desenho de uma lua crescente no mapa boliviano) o PODEMOS (Poder
Democratico So cial), principal opositor do MAS nas eleições de 2005 e nas
eleições seguintes, saiu vencedor (Klein, 2011). Foram os 5 departamentos
restantes, consideravelmente mais populosos, que garantiram a vitória de Evo
Moráles. Ainda assim, acredito que seria equi vocado reduzir este dualismo
político a um simples jogo entre causa (o racismo dos Cambas) e a consequência
(aversão a Moráles), mesmo porque a eleição de Evo parece ter alavancado o
desprezo dos Cambas pelos povos do Ocidente. Poderia ser o caso, inclusiv e,
deste racismo não ser mais do que um “teatro de sombras” a ocultar os fatores
históricos e os interesses econômicos e políticos que estão por trás desta
aversão (Antelo, 2008): o fato de Santa Cruz de la Sierra ter experimentado um
crescimento econômico célere impulsionado, sobretudo, pelo agronegócio fez
com que uma imensa leva de imigrantes descessem dos altiplanos em busca de
melhores condições de vida. Com o crescimento repentino da cidade surgiram,
também, os problemas típicos de qualquer centro urb ano que experimente um
crescimento desordenado: violência, drogas, congestionamento… Não é de
surpreender que a culpa para todos estes problemas tenha sido jogada sobre as
costas daqueles que mais sofrem com estes problemas, os “Collas”, estes que,
além de baixarem para “roubar seus empregos”, ainda se apropriariam, via
impostos, de grande parte das riquezas produzidas “com o suor e o esforço dos
Cambas”.
Chegamos, então, ao ponto onde entra o Fuerte: localizado nas terras
baixas, ele era o sítio arqueológ ico boliviano mais importante fora dos altiplanos.
Sendo assim, ele poderia ser a porta de entrada para que os Cambas
escrevessem uma história pré -colombiana emancipada do Ocidente.
O grande problema, porém, era que os Incas, o grande Império que tinha
sua sede nas cordilheiras e que, junto com o Império do Tiwanacu, era
identificado como o principal ancestral dos”Collas” e de Evo Morales, havia se
expandido até ali e dominado as populações que o utilizavam anteriormente. E
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como há uma abundância de materi al acadêmico ocupado com os Incas (não
apenas na Bolívia, mas também em instituições de diversos outros países) era
muito mais fácil de colocar o Fuerte dentro dos quadros desta cultura do que
dentro do panorama de sociedades sobre as quais se sabe muito p ouco, ou seja,
era muito mais fácil usar as narrativas históricas envolvendo o Fuerte como
instrumento político para confirmar uma certa ideia de “bolivianidade” pautada
na ocupação dos povos dos altiplanos do que criar uma narrativa antagônica que
justificasse a ideia de que os “Cambas” teriam uma história particular.
A História do Fuerte segundo a historiografia andina
Ao contrário do que muitos poderiam pensar, a arqueologia não foi
simplesmente “importada” ou “imposta” como disciplina aos bolivianos. Ou
melhor, se é verdade que a arqueologia é fruto da mesma episteme moderna que
possibilitou a invenção das ciências humanas como um todo, isto não impediu
que ela passasse a ser utilizada, com o correr do século XX, como uma
ferramenta útil para fortalece r a ideia de “bolivianidade”, uma vez que era essa
disciplina que mais estava em condições de retirar das sombras o passado das
populações pré-colombianas, tão maculadas por preconceitos evolucionistas.
A literatura com que me deparei cita dois momentos p articularmente
importantes da vida política nacional na efetivação deste processo: o primeiro
se deu em meados de 1952 com a chamada “Revolução Nacional”; o segundo
mais recente, com a nova constituição boliviana de 2009 (Yates, 2011 a ).
No primeiro momento, o arqueólogo Carlos Ponce Sanginés, “padrinho da
arqueologia boliviana” (Browman, 2005), assume o comando do “ Instituto
Indigenista Boliviano ” e, a partir daí, é responsável tanto por uma acelerada
modernização quanto pela nacionalização na arqueo logia boliviana. “O esquema
arqueológico de Ponce era indubitavelmente nacionalista: o passado era usado
para validar o Estado e estabelecer uma ideia particular de Bolivianidade”
(Yates, 2011a. Pág. 294, tradução minha). Ponce Sanginés foi responsável por
outorgar aos pesquisadores nacionais a frente nas escavações e investigações
daquele que é hoje o sítio arqueológico boliviano mais visitado e reconhecido
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internacionalmente, o Tiwanacu. “Uma resolução do Ministério da Educação e
Belas artes de 1958 estru turou tanto formalmente a maneira com que a
arqueologia deveria ser conduzida na Bolívia quanto

impôs uma política de

fechamento de portas sobre arqueólogos e pesquisadores estrangeiros
trabalhando na Bolívia” ( ibid. Pág. 294).
Mesmo quando abandona a per sona política e volta a adotar seu lado
teórico, Ponce Sanginés não deixa de transparecer, em diversas passagens, o
desejo de ver a arqueologia boliviana trabalhando a serviço da constituição de
um passado boliviano e indígena, independente das intervençõe s exógenas.
Dura nte l a u lt ima reu nió n an ua l d e l a So ci eda d Mex ic ana de
An trop ol ogí a ( ...) se ha e sta ble ci do qu e el e spe ci al ist a deb e es tar
comp rome ti do c on e l prop ósi to fu nd amen ta l de pr op agar c amb io s de
estr uct ura s de po der y c on la lu ch a n ac io nal p ara c on seg uir un f utu ro
mejo r p ara l a patr ia (. ..) En e sa op ortu ni dad s e de clar ó que h abí a
que re ch aza r de cid id ame nte l a i nger en cia forá nea , por c on st itu ir
sut il i nst rum ent o d e p enetr ac ión d e int ere se s co lo nia li st as
(Sa ng iné s, 197 0 , p. 3)

Cinquenta anos mais tarde, o governo Évo Moráles, com seu viés
plurinacional e multicultural 5, viria a ecoar o discurso de Ponce Sanginés em seu
esforço por produzir pesquisas históricas emancipadas do viés europeu e de
manter a autonomia na administração dos sítios arqueológ icos. “Uma das
características definidoras da administração Moráles é a validação pública de
uma versão do nacionalismo boliviano baseada no passado” (Yates, 2011 a , pág.
73. Tradução minha). Com um discurso que constantemente reitera a
necessidade de voltar aos tempos em que os indígenas bolivianos tinham voz
ativa e não eram oprimidos pela dominação política, econômica e cultural
européia – e, mais recentemente, dos Estados Unidos – Moráles se utiliza com
frequência de sítios arqueológicos bolivianos, particularmente do Tiwanacu,
para proferir seus discursos, geralmente devidamente trajado a caráter como
uma liderança ancestral.

Fato curioso, o governo nacional boliviano criou, em 2011, o “Vice-Ministerio de la
descolonización” para assegurar a independência intelectual boliviana.
5
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Herm ano s y he rman as , co n n ue stro can ci ll er Da vi d Cho que hua nc a,
hemo s pe nsa do qu e lo s nu evo s emb aj ador es q ue v ie nen a pre se nt ar
sus c arta s cre den ci ale s, s i qu iere n, lo har án en Ti wa nak u.. . Si a lgú n
Pre si den te qu iere ha cer u na vi sit a o fi ci al de E st ad o a E sta do, d e
Pre si den te a Pre sid ent e, hac ia el pue bl o bo li vi a no, si de sea ,
tamb ién es tam os di spu est os a r ec ib ir(l o) en T i wan ak u ( apu d. Ya te s,
2011 a. P ág. 77 - 78) .

Em ambos estes momentos, havia uma tendência para que o enfoque
teórico se concentrasse sobre as populações dos altiplanos, uma vez que, nos
anos 50, quando acontece a Revolução Nacional, o Oriente era muito mais
“provinciano”, com uma população diminuta, uma economia pouco significativa
e uma baixa representatividade política (Barragán, 2009). Não é de surpreender,
portanto, que a ideia de “Bolívia” tenha sido construída

quase que

exclusivamente baseada nas paisagens e modo s de ser dos Altiplanos, coisa
que se reflete nos estereótipos de bolivianidade que aparecem, por exemplo,
nos filmes hollywoodianos.
Mas ainda que geo -politicamente a divisão entre Ocidente e Oriente faça
bastante sentido, é importante não perder de vist a o fato, bastante salientado
por críticos ao governo Moráles como Silvia Rivera Cusicamqui (2010), de que
mesmo as populações indígenas que vivem acima das cordilheiras estão longe
de serem homogêneas. Por trás da ideia de “indianidade” se esconde toda um a
pluralidade de modos de vida que o Estado Plurinacional, ironicamente, acaba
passando por cima ao privilegiar, por exemplo, o idioma Quechua e Aymara em
detrimento de idiomas “menores” ou as cosmologias derivadas daqueles
Impérios pré -colombianos, o Inca ico e o Tiwanaco, em detrimento das de povos
“menos importantes”.
O mesmo acontece com a história e com a arqueologia bolivianas, onde
algumas populações dos altiplanos dominam as atenções científicas de modo a
encobrir a atuação de outras culturas. As raz ões para isso são bastante
variadas, mas me parece haver pelo menos três motivos fundamentais:
Em primeiro lugar, acredito que a própria força da organização social
Incaica tenha contribuido para isso, uma vez que isso possibilitou que seus
modos de vida se perpetuassem com o correr do tempo de uma forma que não
foi possível para sociedades menores das Américas, cujos membros ora foram
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completamente exterminados, ora foram assimilados ou sobreviveram às
margens da sociedade colonial (Ribeiro, 2007). O Impér io Inca, por sua vez,
além de ter tido muito mais condições de resistir à ocupação espanhola, ainda
conseguiu manter várias de suas instituições através da cooperação com os
espanhóis. Para citar apenas um exemplo, a “mita”, uma espécie de “serviço
militar obrigatório”, foi uma instituição amplamente utilizada pelos espanhóis,
por intermédio dos Curacas (as lideranças locais), para garantir que os nativos
trabalhassem para eles nas minas, um tipo de exploração que dependia da
manutenção de comunidades já ex istentes uma vez que, como coloca Tandeter
(1993), a mais-valia não era extraída do indígena enquanto indivíduo, mas da
comunidade como um todo.
Em segundo lugar, os Incas deixaram construções imponentes, altamente
“fotografáveis”, ou seja, de grande apelo turístico, como é o caso de Machu
Pichu no Peru. No caso boliviano, porém, não foram os Incas que legaram seu
patrimônio arqueológico mais importante, que são as ruínas do Tiwanaco, mas
sim uma civilização que já estava extinta havia muito tempo antes da expansão
Inca e da invasão européia. O mais importante para meu argumento, porém, é o
fato do Tiwanaco estar localizado nos altiplanos e de ser, em sua “concretude”,
mais um elemento que reforça o quase monopólio da atuação arqueológica no
Ocidente bolivia no.
Por último, acredito que este enfoque em algumas poucas culturas serve,
também, para os propósitos políticos de criar uma integração boliviana em torno
deste (mito do) passado comum. Para tomar emprestado um jargão da “Teoria
do Ator Rede”, poderíamos dizer que esta atenção privilegiada aos Incas e ao
Tiwanaco serve para criar um “Ponto de Passagem Obrigatório” que consegue
concentrar muito mais forças em um mesmo lugar do que aconteceria caso as
atenções estivessem mais dispersas, isso porque atores so ciais os mais
diversos acabam, sem perceber, convergindo seus esforços numa mesma
direção. Para usar o exemplo do Tiwanaco: há toda uma gama de agentes
envolvidos em sua exploração enquanto patrimônio: arqueólogos, historiadores,
escavadores, guias turísti cos, agentes de viagem, documentaristas, canais de
televisão, editores de livros, taxistas etc. A maneira de cada um desses agentes
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de se utilizar deste patrimônio é bastante particular – compare, por exemplo, o
trabalho de um taxista que leva os turistas até o lugar (e há taxistas
especializados em fazer este trajeto de La Paz até as ruínas) com o trabalho do
editor de um documentário sobre o lugar. No entanto, há um interesse comum
em fazer com que a fama deste patrimônio se dissemine – seja um interesse
mais estritamente econômico, seja o prestígio acadêmico. Caso não houvesse o
Tiwanaco para amarrar todas estas motivações, então cada agente estaria
disperso, preocupado com sua função, e não haveria esta sinergia que
verificamos hoje. Do mesmo modo, caso não houvesse algumas poucas culturas
a unificar os esforços científicos a nível nacional, é provável que a Bolívia seria
um terreno muito mais propício para que a historiografia eurocentrica imperasse
soberana. Assim, em termos de RealPolitik, poderíamos dizer que a geração
nacionalista de historiadores e arqueólogos bolivanos foi bem sucedida em seu
propósito de escrever uma “história emancipada” que caracterizasse os
espanhóis como “invasores”, no pior sentido da palavra.
No caso do Fuerte, os relatos dos feitos dos conquistadores em sua
passagem por lá tampouco parecem contribuir muito para sua caracterização
moral. Contudo, para além das ações descritas nos relatos históricos, os
invasores também deixaram uma série de marcas tangíveis sobre os próprios
patrimônios, marcas que colocavam em risco o legado das culturas nativas das
Américas. Nesse sentido, é interessante perceber que o estatuto ambíguo do
espanhol dentro da lógica da historiografia anti -colonial. Para entendermos isso,
vamos prosseguir passo a passo.
Como nem todo trabalho despendido nas ruínas do Fuerte é de escavação
(boa parte dele – talvez a maior parte – sendo de conservação daquilo que já foi
descoberto) fica sempre latente a pergunta: quais seriam os critérios para
distinguir as coisas que valem a pena serem preservadas daquelas que não
deveriam sê-lo? Um primeiro critério seria determinar se um artefato qualquer é
fruto do trabalho humano ou não, ou melhor, se um objeto está carregado de
“intencionalidade”, no sentido weberiano da palav ra, mesmo que o desvelamento
desta intencionalidade possa se mostrar uma tarefa bastante controversa . Ao
mesmo tempo, nem toda ação humana intencional será digna da atenção de
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historiadores e arqueólogos. Há um certo ponto da história em que a ação
humana, transformadora e criadora, deixa de ser historicamente relevante para
se tornar um ato perverso de destruição, uma ameaça às evidências do passado
(um ato de vandalismo). Mas onde se traça este limite? Aquilo que foi legado
pelas culturas pré -colombianas é mormente apresentado como vestígio
arqueológico e histórico de suma importância. Em contra -partida, os feitos dos
espanhóis são como que um divisor de águas entre o que é relevante
historicamente e aquilo que ameaça o conhecimento do passado. As ruínas d e
uma casa espanhola, construída ao lado da rocha talhada, são salvaguardadas
como parte do Patrimônio Material Intangível. Não obstante, há poucos metros
de lá, quase imperceptível, um buraco profundo, porém não muito largo, em uma
das concavidades gravad as na pedra principal. É notada por um guia:
Ah ora, en fren te, en el ni cho , u ste des pu ede n ob s ervar un hue co .
Es e hue co , a la d erec h a, es e otro n ic ho, h a si do di nam ita do,
des trui do co n d in ami ta, o se a, la gen te, en e sta e poc a, ant es que
sea pr ote gid o, ha n ven id o a b us car te sor os In ca s. H an pen sad o que
los n ic hos er an pu erta s par a e ntr ars e a den tro . P or es o h an
din ami tad o .

A História do Fuerte Segundo a Perspectiva Camba
Se para os arqueólogos “de origem andina” a linha divisória que separava
as “ações humanas relevantes” das “ações humanas nocivas” eram os invasores
espanhóis, cujos vestígios eram às vezes tratadas como material histórico e
arqueológico importante, às vezes como um encobridor de uma verdade mais
profunda, no caso dos estudiosos “de orig em Camba”, poderíamos dizer que os
Incas eram os que ocupavam esta posição ambígua. Desse modo, podemos
afirmar que as duas correntes concordavam no que dizia respeito aos
pressupostos epistemológicos da disciplina, mas não sobre a forma de aplicar
esta divisão – mais adiante, veremos como uma terceira corrente desafiava,
implicitamente, estes próprios pressupostos. Da mesma forma que o resgate do
passado pré-colombiano era visto pelos nacionalistas e seus seguidores como
um modo de dar voz ativa aos subjug ados nativos, assim também a corrente
Camba tratava o resgate das culturas pré -incaicas como um modo de resistência
ao poder dos Altiplanos. Um funcionário do CIAAS (Centro de Investigacionas
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Arqueologicas y Antropologicas de Samaipata) sintetizava sua per spectiva nos
seguintes termos:
Los gu ías q ue vi ene n d e orí ge n a ndi no ti ene n más qu e u na
comp ree nsí on, [t ien en] un a int en ci ón. Ho y a sumí mo s qu e el est ad o
bol iv ian o se es tá re col on iz ando p or lo s I nc as. [ ... ] [ P ]ara el lo s, to do
es Inc a, tod o e s im per io in ca ico . No res pet an otr as cu ltur as . [ …]
Los e urop eo s fuer an me nos d ani no s que e l im p erio i nc ai co. E l
impe rio in cai co f ué má s s atan ic o, fu é sa ga z, fu é es cla vi za dor, f ué
una cu ltur a que de stro zó t oda s l as c u lt ura s d e Bo lí vi a do nde l leg ó.

De outro lado, um guia (de “origem andina”) se defendia: quem tinha
intenções políticas não eram eles, mas os outros:
Es tán man ch and o co n ti nt es po lí ti co s. Q ui éren r egi o nal iz ar. ( …) N o
se pu ede in ven tar ! Y a cron olo gi cam ent e, h is tor i came nte , e stá
escr it o mu ch os li bro s. N o se pu ede ca mb iar. A ho ra, é l pr opo ne ,
dec ír: “no h ab len mu cho de los In ca s po rqu e e s tos , e sto s, lo s
guara níe s, ch ane s. .. de e sos va mo s h abl ar ” d ec ía. Per o d e d ond e
se b asa ? F u ent e! Fu ent e de i nfor mac ió n hi st óri ca, f uent e de don de
est án sa ca dos e sto s pl at os. N o ti ene n! Y ó le he dic ho “N o tie ne,
señ or. S e us ted me a no tas v ari os c omo. .. b ibl io graf ias . A not as
vari os aut ore s, a cc ept ol e. Per o mi ent ras tu n o t ien es nada , e s mu y
sup erfi c ial ”. A n os otro s n os ha n dej ado t odo lo qu e vamo s a de cír
seg ún d at os de r ad io carb ón, tod o é so, y a n os han i ndi cad o. Co mo
la cron ol og ia po d emo s m a nej ar s obr e e l F uert e?

Mas, afinal, o que justificaria esta disputa? Não seria possível que cada
parte se ocupasse com a fração da história que mais lhes interessava e deixasse
que a outra parte trabalhar em paz? Para além das questões orçamentárias –
que, em teoria, podem ser r esolvidas com a liberação de mais verbas – havia, a
meu ver, uma série de questões “estruturais” que não podiam ser contornadas.
A primeira delas já foi mencionada, tinha a ver com a justaposição das ações
históricas. Quando os Incas levantam, por exemplo, um muro de pedra sobre a
rocha talhada, é necessário tomar uma decisão, de uma vez por todas, entre
manter ou eliminar uma construção que, no fim das contas, descaracteriza o
sentido que os habitantes anteriores conferiram ao espaço como um todo. Em
segundo lugar, determinar quais objetos e quais construções pertencem a quais
culturas é muito mais complicado do que pareceria à primeira vista. Embora
existam constantes estilísticas, uma leitura superficial sobre a literatura
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arqueológica do Fuerte já mostra as dificuldades de se determinar os limites
entre as ações de uma cultura ou de outra. O arqueólogo alemão Albert Meyers,
que trabalhou no Fuerte no que viria a ser a fatídica “Expedição de Böhn”,
percebia a dificuldade de se definir a procedência cultura l de um artefato ou de
uma gravura na rocha. Por mais que houvesse diferenças com o estilo andino,
Meyers notava que esse estilo estaria demasiadamente vinculado ao material
encontrado em Cusco e seus arredores
Prá ct ic ame nte com o re su lt ado de e st a s itu ac ió n, la ci enc ia ha t en ido
que co nte ntar se c om una vi sió n r ela ti vam ent e est an dard iza da de l a
cul tura ma ter ial In ka . Es te “mod elo s tan dard ” t ien e l a ve nta ja de un
mejo r c ono ci mie nto so bre todo em el co nte xto de la prov in ci a. Per o
tamb ién t ien e l a d es ven ta j a de qu e o utro s p os ib le s elem ent os In ka
no sea n r ec on o ci dos e m e l con tex to es tud ia do (Me y ers, 19 99. p ág.
239)

Tendo em conta o fato dos Incas terem se expandido muito além dos limites
da capital de seu Império e sofrido influências diversas no curso de sua
expansão, fazia -se imperativo romper com o que Meyers chamava de
“embotellamiento del estilo Inka ”. Para tanto, o Fuerte poderia fornecer um ótimo
material empírico. Mas a falta de um critério mais rígido para categorizar o
incaico e diferenciá -lo do não incaico tornava ainda mais problemática a tarefa
de determinar a origem cultural de cada coisa nas ruínas.
Por último, mas não menos importante, havia ainda o problema de
determinar a origem dos povos pré -incaicos que atuaram na rocha talhada. O
nome original do patrimônio, Samaipata (hoje usado para se referir à cidade
adjacente às ruínas), poderia nos fornecer uma pista. Sendo ele derivado, como
se supõe, de dois étimos quechuas a formar o termo “descanso nas alturas”,
poderíamos deduzir a origem andina d estas populações. No entanto, não faria
sentido falar em alturas em se tratando de uma civilização que desce do alto das
cordilheiras. Por outro lado, convém lembrar que, para se chegar ao monumento,
faz-se necessário subir um morro...
Discussões sobre a origem do nome são complicadas uma vez que, na falta
de uma documentação escrita, as palavras se perdem no ar. Contudo, coisas tão
sólidas quanto as figuras esculpidas na rocha nos levam à mesma indagação: o
jaguar e a serpente, teriam elas parentesco dire to com os animais cultuados nos
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altiplanos ou seriam descendentes das culturas amazônicas? Um guia turístico,
publicado em 1994 pelo mesmo Meyers, em co -autoria de Cornelius Ulbert,
seguia a primeira orientação: “Toda la secuencia en la espalda de la roca tiene
la apariencia se (sic) una escena mítica: la serpiente y el felino cuidando o
peleándose por el sol. En la mitología incaica, el felino y la serpiente están
estrechamente relacionados com el sol” (Meyers e Ulbert, 1994. pág. 19). Quase
20 anos mais tarde, um outro guia turistico publicado quando estava prestes a
partir da cidade, somava a avestruz aos outros dois animais e explicava sua
presença de uma forma completamente diferente “ Algo que podemos notar es
que en toda la mitología de los grupos etno gráficos del oriente boliviano (tierras
bajas); la Serpiente, el Jaguar y el Piyo (avestruz) son animales fantásticos y
poderosos que definen el origen o juegan un papel muy importante en la
formación de los distintos grupos étnicos asentados em estas tier ras” (Santa
Cruz, 2013. pág 6). E concorriam não apenas em filiação cultural, como também
no tipo de culto: a primeira citação indicava uma adoração ao astro rei,
tipicamente andina, enquanto a segundo se orientava em direção às estrelas:
“Al Jaguar lo aso cian com la Noche, las Estrellas y la Luna; Al Piyo también con
la Noche y las Estrellas; Y la Serpiente com el Agua y la Piedra ” (ibidem, pág.
20).
A falta de consenso sobre tudo isso deixava em suspenso a possibilidade
de se escrever uma narrativa única sobre o Fuerte, coisa que os pesquisadores
locais pretendiam resolver com uma reunião onde estariam presentes os maiores
especialistas de cada área que ficariam responsáveis por determinar, de uma
vez por todas, “aquilo que realmente teria acontecido no lu gar”. Enquanto estive
lá, a reunião foi postergada diversas vezes. No fim, não tive ocasião de
participar do encontro – e não sei sequer dizer se ele de fato aconteceu. Pelo
que pude perceber, ao mesmo tempo, ele não seria um encontro pacífico e a
própria determinação de quem seriam os “especialistas que mereceriam ser
escutados” já era altamente controversa.

Cadernos NAUI Vol. 6 , n. 11, jul-dez 2017
126

HISTÓRIA ÚNICA E IDEOLOGIA SIMÉTRICA: DISPUTAS PELA NARRATIVA
HISTÓRICA HEGEMÔNICA EM UM PATRIMÔNIO BOLIVIANO

A Outra História
Ainda que os pesquisadores Orientais e Ocidentais discordassem sobre
uma série de coisas, havia, como já disse, consenso entre ele s sobre o fato de
seu objeto de investigação serem “ações humanas incubidas de sentido” –
embora discordassem sobre quais ações deveriam ser tratadas como
cientificamente relevantes. A “outra” vertente narrativa fazia frente a este
postulado na medida em q ue incluia, em sua narrativa, a intencionalidade de
agentes não humanos como extra -terrestres e feiticeiras.
Vejamos, por exemplo, este depoimento que recolhi de um ex -guia:
(...) M e d ecí a m i ab uel it a [... ] “[n o Fu erte ] ha y u n en can to ”[ ... ] Y yo
le pr egu nta ba [ ... ] “¿ Por q ue, a bue la , ha y un enc ant o en e l fu erte ? ”
[... ] “Por que en lo s di as de na v ida d se es cu ch a b anda de mus ic a,
bon ito s ue na ” de cí a. Mí a bue la[ …] [ n]o se ha p od id o p rov ar na da.
Yo h e c ono ci do d os p ers on as qu e e sta n a fre nte de l f uerte [… ] H av ia
haí en e l Al to un señ or[ …] El de cía “Al lá e n a que ll a p i edra[ …] as ent ó
[…] una co sa r edo nda , d e cía , co n l uc es de t odo s co lore s y he cha ba
fueg o por d e aba jo ”. A ut omat ic ame nte u no s e ima gin a un p lat il lo
vol ador qu e a terr iz a o im p uls a con l lamp a d e f ueg o, com o son mu y
fuert es . En ton ce s, ¿qu e pas a? E ste s eñor y a ten í a s u e dad mu y
ava nza da, e nfer mo, p os tra do en ca ma. Q uan ta ge nte lo e sc uc har ia,
aque ll as ver sio ne s de é l. Per o nad ie lo to ma p or co sa s eria [.. .] Lo
toma n por l oc o. (. ..) O tro señ or de cia , ig ua l que vi v e e n es ta z ona .
[…] de cía el hom bre “h ac e tiem po, de cía , a ll á en aqu ell a p iedr a pa sa
cad a ve z, pa sa u n co le ct i vo ” e so s e r efe ria a un b us, a u na f lot a
“con l uce s de tod os c olor e s p or lo men os 10 0 p ers on as ll eva ” d ecí a
(...) e nto nce s un o se p on e a p en sar: e sa g ent e, p uede ser qu e le
fal le la memo ria , u n ra to dic e u na cos a, un r ato di ce o tra, e sto es
norma l en u na per so na muy ma yor . P ero qu e r e pit a cad a ve z lo
mis mo, es una co sa que él t uv o qu e v erl o. Yo me he q ued ado co n
much as du das e n el fu erte des de el año 74 . Y s on co inc id enc ia s q ue
no p ue den s er coi nc id enc ias . ( ...) En un a d e la s t eori as qu e d ic e
sobr e los d os ca na les (. ..) hay un a t eor ia qu e d ic e q u e e ste s can al es
fuera n ya hec ho s p or l o s In ca s p ara he char ag u a o san gre de
anim al e s ( ...) y e sta pi edr a la t en ían com o un tem pl o al a ire li bre .
[Er ic h vo n] D äni ke n di ce e n u na te oría t amb ié n de q ue es os c ana le s
eran r amp la s p ara la nza mi ento s e sp ac ia les , p ara pl at il los v ola dore s.
Per o, com o u ste d no ha p odi do ingr esa r y no va a p oder por q ue ya
est a pro ibi do d esd e 92 , h ay un d eta ll e mu y im port a nte qu e ah i no
enc aja con m i i dea . ( …) E sos can al es t ien en 26 met ros de larg o, 4 0
cen tim etro s m ás o men os d e a nc ho, 10 , 1 2 cen tim etro de
profu nd ida d te nía qua ndo noso tro s l imp ia vam os d e tie rra ( …) A l
term inar arr ib a, si f uera , si hu bie se s ido , com o di ce D äni ken , r amp as
para e xpu ls ar un v eí cul o aer eo, arri ba ter min ari a l is o y el can al
term inar ia en na da. Arri b a te rmi na en par ed! Eso , par a q ual qu ier
tip o d e n av e p ued e ser un p el igr o (. ..) en ton ce s es un a s imp le s
teor ia. Y la te ori a que má s se ac erc a ahor a sob re e sos c ana le s es
que fuer an ca na les ut il iz a d os por lo s In cas pa ra la v ar or o
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E não eram apenas OVNIs que compunham o arsenal de narrativas
“alternativas” do passado. Havia também o caso de um sujeito que fora guiado
por uma cholita mágica em direção a um túnel que, na realidade, era um portal
para uma realidade temporal paralela de onde saiu poucas horas depois para
encontrar uma humanidade envelhecida; ou os tantos te sousos enterrados,
alguns amaldiçoados que, caso descobertos, lançariam um gás tóxico que em
poucos dias acabaria com a vida de seu descobridor; ou as tantas histórias sobre
a Chinkana, um poço que alguns diziam servir como um calabouço incaico,
outros como um meio de comunicação que permitiria enviar aquele que ali
entrasse diretamente a Cusco…
Estes contos eram tratados como “ charlas”, ou narrativas sem qualquer
valor de “verdade”. Era aí que entrava o já mencionado esforço do CIAAS para
impedir a difusã o de tudo que dissesse respeito ao Fuerte e não fosse
“rigorosamente científico” e garantir a manutenção do controle narrativo sobre
aquilo que poderia ou não ser informado com respeito à história do sítio
arqueológico. Primeiro, era necessário assegurar q ue apenas guias cadastrados
e que tivessem recebido o treinamento dado pelo CIAAS pudessem trabalhar no
Fuerte. Não sei dizer até que ponto a medida já vinha sendo colocada em prática,
mas sei que alguns treinamentos, não apenas em história e arqueologia, mas
também de biologia e de aspectos mais “instrumentais” - distância da cidade,
altitude em que se encontrava – haviam sido feitos. Desse modo, para usar a
linguagem de Latour (2005) o desafio seria transformar os guias em
“intermediários”, ou seja, em pe ssoas (ou coisas) que são capazes de
transportar algo de um lugar a outro sem modificá -lo. A contra-partida do
“intermediário” seria o “mediador”, aquela, aquele ou aquilo que transporta
modificando seu objeto. Para dar um exemplo, seria a diferença entre uma
máquina fotocopiadora (que funcionaria como intermediária) e um copista
medieval (um mediador que deixa as marcas de sua caligrafia, de seus erros
gramaticais, de suas omissões acidentais, etc.).
A segunda medida era a distribuição de “guías turística s” elaborados por
arqueólogos que gozassem de prestígio institucional. Descobrir um fato que
lançasse nova luz sobre o papel do espanhol e dos nativos americanos na
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história boliviana não teria lá grande repercussão caso a informação
permanecesse restrita a um círculo acadêmico de curto alcance. A maior “ charla ”
prosseguiria muito mais influente e muito mais efetiva. Não obstante, não
bastava fortalecer a narrativa científica: era preciso eliminar, como uma erva
daninha, tudo aquilo que desvirtuasse do cami nho reto da história única.
Conclusão: Três perspectivas, três formas de dominação
Apesar de ter feito algumas referências ocasionais à obra de Bruno Latour
com o correr deste artigo, gostaria de dedicar minha conclusão a uma crítica à
sua “Teoria do Ator Rede” (TAR) ou, mais especificamente, àquilo que identifico
como sendo a “pseudosimetria” de sua “Antropologia Simétrica”.
Segundo Latour, o que faria de seu método verdadeiramente simétrico seria
o fato de tratar a natureza não como uma coisa exterior que existiria em si
mesma (e que algumas culturas conseguiriam apreender melhor do que outras),
mas como algo que “se cria” junto com a cultura que lhe corresponde, uma
servindo de suporte à outra – por exemplo, os microorganismos teriam sido
“inventados”, no século XIX, junto com a ciência moderna. Desse modo, a cultura
aparentemente “mais sofisticada” estaria em pé de igualdade com a cultura
aparentemente “mais rudimentar” na medida em que cada uma delas criaria uma
natureza específica à qual corresponder ia suas práticas e especulações
intelectuais.
No entanto, na hora de descrever a maneira de proceder da “Antropologia
Simétrica”, um curioso paradoxo aparece. Afinal, se ao nativo é permitido todo
tipo de interpretação (desde as “mais racionais” dos cienti stas até as mais
“místicas”) ao sociólogo ou antropólogo não é permitido outra coisa senão uma
“descrição” dos fatos, isso porque, no fim das contas, o que realmente importa
é a construção da rede por onde “circula” o social.
Para além do problema mais fi losófico de tentar entender se uma tal
“descrição não interpretativa” seria possível, o problema que vejo nessa
proposta é o de diferenciar “interpretação” de “descrição”. A pretensão de
imaginar que o pesquisador poderia ter um acesso às coisas “não media do” o
colocaria numa posição privilegiada (e, portanto, assimétrica) em relação ao
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nativo, pois a construção da rede continuaria sendo o monopólio do
antropólogo/sociólogo – afinal, é ele quem irá “descrevê -la” em sua tese,
dissertação, livro ou artigo. La tour parece sugerir que a construção desta rede
é parte de um jogo tão inocente quanto o de ligar os pontos e que, no fim, com
a rede já pronta, tudo permaneceria igual nas partes conectadas. O cientista
social, o qual, segundo o próprio Latour, deveria ag ir como um diplomata, não
seria mais do que um intermediário que poderia, inclusive, garantir a paz dentro
da rede, mesmo porque os conflitos que por ventura aparecessem ali não seriam
mais do que meros acidentes. Portanto, a “totalidade” monopolizada pelo
antropólogo/sociólogo

seria

totalmente

inofensiva

em

relação

a

seus

componentes.
Olhando para o caso do Fuerte, tendo a discordar completamente de
Latour.
Em teoria, a “História Única” que se estava tentando escrever poderia dar
conta dos Mojocoyas, dos Chanés, dos Incas, dos Guaranís e dos Espanhóis.
Inclusive, nada impediria que uma seção fosse reservada às “superstições” e às
“curiosidades” (Discos Voadores, Feiticeiras, etc.). Mas, deixando de lado todas
as dificuldades técnicas que já citei –em especial, a dificuldade de saber que
artefatos teriam sido produzidos por quais culturas – não podemos ignorar que,
permeando esta diversidade, estaria o “sentido” da história, este que não apenas
não pode ser extraído do material arqueológico ou dos documentos históricos,
como, ainda, determina o valor da própria preservação dos artefatos. Voltando
à discussão que fiz na terceira parte do artigo, vale a pena perguntar: qual seria
o limite temporal que demarcaria as ações humanas relevantes das irrelevantes?
Não há dúvida de que qualquer intervenção sobre as ruínas feitas hoje, salvo a
do trabalho dos escavadores, seria considerada um ato de vandalismo. Mas até
onde vão os atos de vandalismo? Até os espanhóis? Até os Incas? Para que seja
possível uma determinação sobre isso, será preciso responder, antes, mesmo
que tacitamente, qual o sentido de salvaguardar os vestígios do passado.
E mesmo que a resposta seja, em princípio, estritamente pragmática,
mesmo que se diga que a preservação do Fuerte só servirá para sat isfazer as
demandas de turistas sedentos por excêntricidades, esta aparente neutralidade
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seria, na minha opinião, apenas mais um exemplo daquele tipo de ideologia para
a qual Zizek chama frequentemente a atenção, que é a ideologia que se pretende
“a-ideológica”. Afinal, ainda que a história do lugar seja apresentada como uma
“mera”

sucessão

de

acontecimentos,

é

interessante

entendermos

esta

“neutralidade” contra o pano de fundo da leitura que o mesmo Zizek faz das
“Teses da Filosofia da História” de Walter Benjamin:
Nó s, n o en tan to, est arí am os f al sif ic and o o sen ti do d est as lin ha s ao a
lerm os [… ] com o [ si gn ifi ca ndo] o dir ei to do ve nce dor de ‘es cre ver s ua
própr ia h ist óri a’ , de im pôr s ua ‘p ers pe cti va ’ [… ] E nt re [ dom in ador e
domi nad o] ex is te uma as s imet ria fu nd a men ta l q ue B enj ami n d es ign a
atra vés de d oi s mo do s d e tem pora li dad e: o t emp o v azi o, hom ogê neo
da c on tin ui dad e (pr ópr io d a hi st ori ogra fi a o fi cia l r ei nant e) e o tem po
‘pre enc hi do ’ da d es con tin u ida de (qu e de fin e o ma ter i ali smo hi stór ic o).
Ao se re str ing ir a o ‘je it o c omo as co is as rea lme nte aco nte cer am’ [t o
'the wa y i t rea ll y was '], a o con ce ber a hi stór ia co mo uma su ce ss ão
fec had a,

h omo gên ea,

re til íne a,

con tín ua

de

ev ento s,

o

o lha r

his tor iogr áf ico tr ad ic ion al é a pr ior i, form alm ent e, o ol har ‘d aqu el es
que ven ce r am’ : e le e nx erg a a h is tóri a c omo uma co nt inu ida de f ec had a
de um a ‘pr ogr es são ’ qu e con du z ao r ei no da q uel es q ue h oje
domi nam . ” ( pág . 1 53 – 1 5 4, tr adu çã o m inh a)

Nesse sentido, a meu ver, não será uma mera casualidade o fato de muitos
turistas, após fazerem seu tour pelo Fuerte, sairem do sítio arqueológico
pensando “como eram bárbaros estes nativos!” Por mais que o o conquistador
espanhol seja retratado como um saqueador insaciável, é ele que é identificado
com a sociedade européia que domina hoje, ou seja, sua história será a história
“fechada, homogênea, retilínea e contínua” e mesmo seus abusos serão, de
algum modo, justificados (ou “redimidos”, para falar em termos benjaminianos)
pelo presente como uma espécie de “meio necessário” para atingir a civiliza ção.
Todas as outras culturas anteriores, ao contrário, tanto as que eram
identificadas como “culturas altiplânicas” quanto as das “terras baixas”
simbolizam uma história interrompida, mas cuja interrupção, por mais bárbara e
cruel que seja descrita, será implicitamente tratada como uma coisa necessária.
Não há, portanto, como fingir que “vencidos e vencedores” estão em pé de
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igualdade quando uns representam, segundo a ideologia eurocêntrica, um passo
em direção ao futuro, e os outros, um passo em direção a o passado.
O “princípio simétrico” da TAR, portanto, nada mais é, para mim, do que
uma tentativa de ocultar esta assimetria que só pode ser percebida quando
observamos as coisas em outra escala. Latour se orgulha em afirmar que o
pesquisador que adota a TA R é míope (o termo é do próprio autor), no sentido
de que ele se vê obrigado a observar as coisas sempre de perto. A construção
de sua rede, portanto, se faz através destas encontros “cara a cara” com os
atores envolvidos, seu famoso pressuposto de “seguir os agentes” nada mais
sendo do que um jogo de Lego onde as peças menores vão se encaixando,
harmonicamente, umas nas outras até formar algo de maior, a Rede.
Contra este princípio, eu lembraria um outro pressuposto metodológico,
este proposto por Andre Gunder Frank (1998), que afirma que o “todo não é
apenas maior do que a soma das partes. Ele também molda as partes e suas
relações de umas com as outras, estas que, em contrapartida, transformam o
todo” (pág. XXVII, tradução minha). No caso de Latour, a impressão que temos
é que a rede que ele pretende construir (a qual, a meu ver, seria o equivalente
deste “todo” a que se refere Gunder Frank) é, justamente o con trário: uma soma
das partes, neutra e incapaz de exercer qualquer influência sobre seus
componentes. Mesmo sem descartar os sentidos que os atores locais impõe aos
objetos, estes “sentidos” só servirão como mais alguns conectores da rede que
o pesquisador deseja construir. No entanto, com a “rede” já pronta, fica faltando
entender o sentido desta própria totalidade. O inocente “joguinho de Lego” que
a TAR propõe equivale, aqui, à tentativa de se construir um fio narrativo da
história global onde todas as cu lturas consigam ser devidamente encaixadas.
Quem, a meu ver, efetivamente ganha com esta construção são os centros de
poder acadêmicos dos quais brotam a teoria que será consumida internamente
e exportada para a periferia, a qual, por sua vez, retribui, or a abrindo as portas
para os pesquisadores estrangeiros, ora com material empírico que será
exportado para o centro. A divisão entre “corpo e espírito”, tão fundamental,
como mostrou Marilena Chauí (1980), para a reprodução do modo de produção
capitalista, aparece aqui na forma do intelectual de primeiro mundo como o
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cérebro que pensa a teoria que o intelectual do terceiro mundo reproduz do modo
mais fidedigno possível, uma dicotomia que também se reproduz na relação
“mais local” entre cientistas (espírito) e guias (corpo).
Ora, se, no plano mais “míope”, a liberdade dos guias está cerceada pelo
poder dos que receberam o aval das instituições de conhecimento (e ainda será
possível “seguir” os rastros desta forma de dominação até chegar aos grandes
centros de cultura), nenhuma anedota “pseudo -científica” ou “sobrenatural”
sendo autorizada a ser repassada aos visitantes, acredito que é preciso tomar
algum cuidado para não restringir este jogo político a um localismo que, no fim
das contas, ignora, por exemplo, o fato das anedotas sobre os discos voadores
que estariam atuando nas ruínas do Fuerte e alhures não serem tão inocentes
quanto poderiam parecer caso a tratassemos como uma mera curiosidade local.
Ponce Sanginés, o “padrinho da arqueologia boliviana”, sobre isso fez uma
crítica que me parece fundamental: afinal, não será verdade que haveria um
certo evolucionismo racista implícito nesta hipótese? Por que pensar que os
nativos

das

civilizações

não

o cidentais

ou

pré -capitalistas

seriam,

simplesmente, incapazes de construir monumentos tão grandiosos?
Desse modo, o discurso do “oprimido local” não deixa de reproduzir uma
ideologia que se sustenta na imensa desigualdade econômica, política e militar
(global) que existe entre o norte e o sul geopolíticos, uma ideologia que esconde
a exploração de uma parte sobre a outra com explicações culturalistas do tipo
“são povos muito católicos, com pouca apreço pelo trabalho, etc.” É nesse
sentido que a perspectiva nacionalista, apesar de estar, efetivamente,
exercendo

um

tipo

de

opressão

através

de

sua

“homogeinização

multiculturalista” (um oxímoro curioso) tambe ḿestá, por outro lado, garantindo
que a Bolívia faça frente à dominação cultural eurocentrica e estadoun idense.
Não há, portanto, neutralidade nem na história “marginal” do Fuerte, nem
nas narrativas das duas vertentes científicas em jogo. Colocadas cara a cara,
cada uma podia enxergar os fios ideológicos que movimentavam as ações da
tendência oposta. O que não podiam enxergar, porém, era o fato desta
constatação só ser possível graças ao fato de serem, elas próprias, motivadas
ideologicamente.
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Quanto mais o Fuerte fosse associado às culturas dos altiplanos, mais
profundamente arraigada estaria a história d o Oriente à história do Ocidente. Ao
mesmo tempo, quanto mais fosse associado à culturas das terras baixas, mais
autonomia os Cambas teriam sobre as culturas andinas – uma autonomia que
poderia se converter, em última instância, no fortalecimento da já exi stente
ideologia separatista e, até, racista de pensar os índios como sendo “os outros”.
No

fim

das

contas,

quando

o

Império

Inca

e

seus

“descendentes

contemporâneos” sáo vistos por seus conterrâneos das terras baixas como mais
sagazes e ambiciosos do que os próprios invasores europeus, cabe perguntar:
quem efetivamente ganha com este jogo clássico de dividir e dominar?
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