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Nas uitimas dCcadas, hOllve um consistente debate sobre a natureza e a
especificidade das chamadas antropologias "perifericas" ou "nativas", ll1uitas
vezes, na esteira de ques16es como a "constru930 nacional" (nation building), a
identidade dos intelecluais de pafses "perifericos", a domesticac;:ao clos saberes
disciplinares fora do contexto de origem (em outros term os, a universalida-
de/singularidade do valor do conhecimento cientffico) e, ale mesmo, a globali-
zac;:ao(Cardoso de Oliveira 1988, Fahim 1982, Peirano 1992). Esse debate
confluiu na constata9ao de uma possfvel "eslilfstica da anlropologia" e na
proposta de uma etnografia dos varios "estilos de antropologia" (Cardoso de
Oliveira e Ruben 1995).

No Japao, tambem, diversos autores procuraram entender e anal ism' as
caracterfsticas da antropologia feita nesse pafs, primeiro e unico nao-ocidental
a se transformar em potencia Illundial (por exemplo: Nakane 1 974, Terada J 98 l,
Eades ]996, Funabiki 1996, Yamashita 1996, Sekimolo 1996, Yamamoto
]996). 0 processo hist6rico de formac;:ao dessa clisciplina mantem af certa
paralelismo com 0 Ocidenle, embora os antecedentes historicos, polfticos e
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Depois de adotarem 0 sistema chines de escrita, os japoneses se manti veram
eximios compiladores de materiais dispersos, registradores de fatos, produtores
ativos de sua "hist6ria" atraves da escrita. Come~ando pelo Kojiki ou "Registro
de Coisas Antigas" do ana 712, passando peJos FCtdoki (registros sobre 0 clima,
a geografia, a hist6ria e as tradi~6es regionais que vieram a ser editados
esporadicamente a partir do ana de 713), chegamos aos dias de hoje, em que e
muito freqi.iente encontrarmos comissoes de voluntarios ou de pessoas ligadas
a determinadas prefeituras, com 0 prop6sito de pesquisar e publicaI' compilar;oes
sobre a hist6ria, os costumes e a economia regionais.

Nos perfodos Tokugawa (1600-1868) e Meiji (1868-1912), entretanto, ire-
mos encontrar dados mais significativos para melhor contextualizarmos a gene-
se e 0 desenvolvimento da antropologia no Japao. Na era Tokugawa, houve uma
produ~ao razoavel de ensaios do tipo zuilzitsu, que podiam consistir de notas de
viagens, registros sobre os costumes de uma dada regiao ou mesmo hist6rias
oficiais. Obras como Slzokoku FCtzoku Toij6 Kotae ("Respostas a Inquisir;6es
sobre Costumes em Varias Provincias"), cle Hanawa Hokiichi (1746-1841),
tomaram-se, posteriormente, Fontes preciosas de informar;6es para folcloristas
e etn6grafos. No periodo "pre-moderno", aincla ha que serem Jembrados os
exploraclores cia porr;ao norte do arquipelago (Hokkaid6 e Ilhas Sakalinas),

incentivados pelo xogunat03
, que alimentava interesses economicos e estrategi-

cos na regiao. Um desses pesquisadores, Mamiya Rinzo (J 775-1844), cxplorou
e fez lllll mapa bastante preciso da area, incluindo a cosla siberiana, e escreveu
um relat6rio sobre os Ainu e oulros povos.

o interesse pelo ex6tico foi exacerbado pela situar;ao cleprofu ndas mudanr;as
vivida pelos japoneses a parlir de meados do seculo passado. Cedendo as
press6es das potencias ocidentais, 0 xogunato japones abriu as port as do pals
ap6s uma auto-reclusao de quase dois seculos e meio. Para evilar que a nar;ao
se tornasse mais lima colonia ocidental na Asia, os Ifderes protagonistas da
Restaurar;ao Meiji (1868) e do go verno subseqUente partiram para uma posir;ao
agressiva, implementando uma polftica de anexa~ao e coloniza<;ao de seus
vizinhos. Se, por umlado, houve nessa epoca uma so frega importar;ao ciacultura
ocidental no pafs4, por outro, 0 governo manleve uma politica de incentivo ao
conhecimento do "outro conquistado": varios pesquisadores receberam apoio a
suas pesquisas ou foram convocados para coletar informar;oes sobre os nativos
das novas aquisi~6es coloniais do Japao.

Uma das estrategias do governo Meiji para modernizar 0 pals foi 0 recurso
intensivo ao intercambio tecnico-cultural <;omas potencias ocidenlais: contra-
tava professores estrangeiros para abrir rlovos curs os nas entao recem-cria-
das "universidades imperiais" e enviava promissores estudantes para se
especializarem no exterior. Um desses professores eslrangeiros que se nota-
bi Iizou como marco nos estudos antropol6gicos no Japao foi 0 amcricano
Edward Sylvester Morse (1838-1925). Esse zo610go e diretor clo Peabody
Museum. em Salem (Massachusetts) ensinava darwinismo e, interessaclo nas
origens do povo japones, descobriu lml sHio arqueo16gico em T6quia, em
1877 (que ficou conhecido como Oomori Shell Mounds). Inspiranclo-se no
trabalho de Morse, um grupa de jovens pesquisadores japoneses criou, em
J 884, uma associar;ao de antropologia em T6quio e, cm J 886, j1uhlicou 0

primeiro volume de sua revista antropol6gica, treze anos anles do lanr;amen-

s6cio-culturais tenham indicado expectativas distintas c conflitos bastante
particulares. Tributaria de uma contextualiza<;ao feuclal em que 0 governo
incentivava incurs6es pelo interior do pais que, por sua vez, rcsultaram em
verdadeiros relat6rios etnograficos, a antropologia japonesa retrocede seu
marco cle funclar;ao a clecada cle 1880, chegando hoje a uma das primeiras
posi~6es em numero de antrop610gos. Este ensaio apresenta uma descrir;ao
resumida do desenvolvimento cia antropologia no Japao e aponta algumas de
suas caracteristicas, direcionanclo 0 foco para a trajet6ria intelectual cle
Yanagita Kunia (1875-1962).

2 Essa tentativa de reconstru~ao hist6rica da antropologia no Japao baseia-se em Morse (1990),
Kawada (1993), Funabiki (1996), Yamashita (1996) e Sekimolo (1996).

3 Xogunato e 0 regime polftico-administralivo hereditario implantado pelo xogum
(" generalfssirno") Tokugawa leyasu (1543-1616), no inicio do seculo XVI I, e que perdurou
ale 1868, ano ern que 0 poder imperial foi restaurado e que eonslilui 0 marco hist6rico do
processo de moderniza~ao do "Pais do Sol Nascente" .

4 Ja tive a oportunidade, em outro lexto (Pereira 1992: 135), de fazer men~iio a unl possivel
paralelo enU·eessa importa~ao cia cullura ocidental pelos japoneses e os corgo CII/IS.



to da Arnerican Anthropologist (J 899).5 Uma das figuras centrais dessa
associa~ao foi Tsuboi Shogoro (1863-1913), que se tarnou 0 primeiro professor
de antropologia na Universidade Imperial de T6quio, em 1892. Alguns c1esses
pesquisadores assumiram posteriorl11ente as primeiras cadeiras de uma especie
de etnologia (dozoku-jillshugaklt, Iiteral mente, "esllldo das ra~as e costumes
locais") criada em universidades coloniais (Universidade Imperial de Seul, na
Coreia, em 1926; Universidade Imperial de Taipei, em Taiwan, 1928).

Dada a grande int1uencia de Morse, os pioneiros da anlropologia japonesa
priorizavam temas relativos a antropologia ffsica. Entretanto, as primeiras
decadas deste secula testemunhavam um novo desdobramento na disciplina:
surgiram novos grupos de estuclo e associa~oes com lJl11perfil mais identificado
com 0 campo elnol6gico e folcl6rico.

o sucessor de Tsuboi na Universidade de T6quio foi lUllde seus alunos, Torii
Ryuzo (1879-1953): enquanto seu mestre se interessava pOl'lemas concernentes
ao Japao, Torii manteve uma extensa atividade de pesquisa de campo, basica-
mente no exterior, seguindo a trajet6ria das conqllistas mililares japonesas
(Taiwan, China, Coreia, leste da Siberia, Manchuria e Mong6Iia). Aqui e
inleressante chamar a aten~ao para dois fatos. Em primeiro lugar, vinte anos
antes de Bronislaw Malinowski (1884-1942) tel' feilo lrabalha de campo entre
os trobriandeses (1914/1918), Torii 0 fez entre os aborfgenes de Taiwan, em
1895. Em segundo lugar, Torii, embora priorizanclo suas pesquisas no exterior,
tambem era figura central do "Grupo de Estudo dos Coslumes Locais" (Dozo-
kukai), cujo interesse maior eram as subculturas regionais japonesas; esse grupo
era ligeiramente int1uenciado pela etIlologia de Edward Burnett Tylor (1832-
1917) e James George Frazer (1854-1941).

Alguns estudiosos associ ados a Tsuboi fundaram, em 1912, a Asssocia~ao
Japonesa de Estudos Folcl6ricos (Nilzon Minzoku Gakkai). Em 1914, essa
Sociedade passou a publicar 0 jornal Minzoku, que leve vida curla, com apenas
cinco edi~6es.

Em 1934, foi criada a Associa~ao Japonesa de Elnologia (Nihon Minzoku
Gakkai), a qual, no ana seguinte, deu infcio a publica~ao do Minzokugakll-ken-
kya (Iiteralmente, "Estudos EtnoI6gicos"; 0 tftulo em ingles Japanese Journal
of Ethnology foi incorporado posleriormente). A prop6silO, e preciso esclarecer,
os term os 'etnologia' e 'folcIore', em japones, sao homonimos, scndo escritos
com diferentes ideogramas. Essa Associa~ao constitui hoje uma das maiores
associa~6es do genera, com mais de 1600 associ ados. Seu primeiro presidente,
Shiratori Kurakichi (1865-1942), e considerado 0 "pai dos esludos hist6ricos do
Oriente" (Toy6shigaku). Diz-se que esse historiador sin61ogo deu infcio a versao
niponica do "orientalismo", por pautar suas atividacles academicas pela cren~a
cle que os pesquisadores asiaricos (cle fato, ele se referia basicamente aos
japonescs) estariam mais habilitados a compreenclcr a cultura asiMica que seus
pares ocidentais.

Uma Figura clegrande proje~ao nesse estagio inicial de forma~ao da clisciplina
foi Yanagita Kunio (1875-1962), consiclerado 0 pai clos estudos folcloricos no
Japao. E sobre ele que passamos a tratar na se~ao seguinle.

Yanagila Kunio nasceu em 1875, na provfncia de Hyogo, no seio cia familia
Matsuoka que, apesar de economicamente pobre, tinha uma lradi<;:aoclepessoas
letradas em medicina chinesa, estudos confucionistas e poesia (ele pr6prio
come~ou a escrever poemas em estilo chines aos nove anos). Ap6s ter-se
graduado em polflica agricola na Universidade Imperial de T6quio, entrou, em
1900, para 0 Ministerio cia Agricultura e Cornercio (Departamento de AgricuI-
tura, Se~ao de Polftica Agrfcola). Foi adotado e se caSOllna abaslada familia de
um juiz da Alta Corte, Yanagita Naohei; construiu uma bcm-sucedida carreira

5 Nas tres primeiras reuni6es, em l884, esse grupo de pesquisadl1l"es se aUllHlenominou
Ji/l/"uigaku-no-ronw (que podemos traduzir aproximadamenle POl''' Reuniao de Amigos para
o Estudo da Antropologia"), mudando depois. sucessi\,amenle, para Jinruigaku Kenknl-kai
("Grupo de Pesquisas AnlropoI6gicas") e Jin/"uigakkai (" Associa~i\o de Antropologia"). A
partir de junho de 1886, essa associa~iio passou a se chamaI' 7,3kv6 Jinruigakkai (" Associa~ao
Antropol6gica de T6quio"), mudando uma vez mais. em 1941. para Nilwn Jiul"uigakkai
(" Associa~ao Antropol6gica Japonesa"). 0 primeiro peri6dico dcssa Associa~i\o foi
publicado em l886. sob 0 nome de Jinl'lligaku H6koku ("Bolelim AnlropoI6gico"); dcpois
de algumas n\lldan~as temporarias no nome. ficou com a denomina~i\o derinitiva de
Jillruigaku Zasslti (" Revista AnlropoI6gica"). Estas in formaq,)es foramoblidas pessoalmenlc
com 0 anlrop61ogo Furuya Yoshiaki, em a ril de 1998

6 As infonJla~6es sobre a vidae a obra de Yanagita Kunio foram reliradas basicamenle de Morse
(1990), Kawada (1993) e Funabiki (1996).



de burocrata, mantendo-se bastante envolvido com 0 servi<;:opublico e a polftica
ate 1919, quando decidiu dedicar-se exclusivamente a atividade de pesquisa.
Entre os varios cargos que exerceu, podelllos citar os de secretario cia Agencia
cia Cas a Imperial e secretario-geral cia Camara clos Nobres.

Nos primordios desse seculo, quando 0 Japao preparava as bases para suas
investidas imperialistas mais ambiciosas apos travar lutas contra a China (1894-
95) e a Russia (1904-5), as principais potencias ocidentais mantinham uma
acirrada clisputa par possessoes coloniais. Nesse alllbiente, Yanagita, motivado
por urn forte sentimento nacionalista, devotou-se cle maneira mais objetiva e
calculada ao estudo da polftica agricola. Nessa epoca, ele desenvolveu uma
teoria do protecionismo econamico e comercial, centrada na cren<;:anum possf-
ve! desenvolvimento paralelo e harmonico da agricultura, da inclustria e do
comercio. Yanagita concedia um papel especial a agricultura no clesenvoJvimen-
to do pafs, por consiclera-Ia "0 fundamento da solidarieclade entre os compatrio-
tas e a fonte da consciencia nacional". Interessava-lhe precisar 0 modo como 0

Japao devetia, simultaneamente, tidar com as potcncias ocidentais e engendrar
sua propria prosperidade, como uma entidade unificada e independente. Nesse
processo de modernizac;:ao, seguindo 0 raciocfnio de Yanagita, seria imprescin-
dfvel manter-se a unidade do povo par meio do cultivo de um senso de
pertencimento a uma tradic,:aoparticular comum. Frente a essa constatac;:ao, ele
se pas a estudar as crenc;:aspopulares, entendenclo que este estudo revelaria
muitos aspectos da historia japonesa e do "carater nacional", ao mesmo tempo
em que a conscicncia dessa tradic;:aoreligiosa comum contribuiria para nutrir
sentimentos nacionalistas entre 0 povo e para formar os pilares centrais cia
unificac;:aoespiritual do Estado.

Para esse pesquisador, 0 culto comunitario dos ujigollli, divinclades protetoras
de cada vilarejo, era 0 principal elemento representativo das crenc;:aspopulares
japonesas. Embora houvesse muita variac;:aono que tange a forma, fun<;:aoe
significado closujigami (muitas vezes, estes nao tinhamuma identiclade ou nome
proprio), 0 importante para Yanagita seria investigar os elementos comuns a
todos os cultos dos ujigami, ate se chegar a reconstru<;:aodo prototipo desses
cultos atraves de compilac;:oesciatradic;:aooral e de lenclas e da an<llisede objetos
mais "tangfveis" como tumulos, cavernas, objetos ritualfsticos, etc .. Esse estuclo
era cuidadosamente acalentado porque Yanagita percebia a rapidez das mud an-

c;:asque traziam desagregac;:aoe desestruturac,:ao dos padroes tradicionais de vida,
ou melhor, das formas tradicionais de solidariedade. As crenc;:as populares
deveriam, pois, ser amplamente compreendidas e preservaclas para que a na<;:ao
mantivesse a ordem interna e a unidade em meio as colossais muclanc;:as
estruturais, tendo em vista que 0 culto dos ujigallli, em particular, eram tidos
como depositarios dos elementos centrais da moralidade nipanica.

Seu engajamento era tal que suas pesquisas e a divulgac;:ao clo resultado
das mesmas eram concebiclas como lima "missao" com prazo delimitado.
Suas preocupac;:oes conduziram-no a ideia de desenvolver uma area de estudo
das crenc;as e das tradic;:6es populares no Japao. Entre 1914 e 19] 8, Yanagi ta
publicou 0 jomal Ky8do Kenkyft ("Estudos das Comunidades Locais") cujos
temas lidavam exatamente com 0 modo de vida, as crenc;:as religiosas e os
costumes clos vilarejos agrfcolas do Japao. Alias, uma intensa capacidacle
editorial e caracteristica de Yanagita e seus discfpulos, que edilaram inume-
ros jomais e periodicos como: Minzoku (£tlulOs ]925-29); Minzoku-gaku
(Estuclos Folcloricos 1929-33); Minkan DenshO (Tradic;:6es Populares 1935-
52); e Nihon Minzoku-gaku (Revista da Associac,:ao Japonesa de Folclore
1956 ate 0 presente).

Como ja foi dito anteriormenle, na era Meiji, ocorreu ullla importac;:ao
desenfreada de tudo 0 que trazia a marca ocidental. Entretanto, era de se esperar
que tal tendencia provocasse uma reac;:aopolftica e intelectual a mesilla. Um dilo
bastante difundido na epoca sugeria os Jimites desse fenameno: II·akol1 y8sai,
que pode ser tracluzido aproximadamenle como "aprendizado ociclentalmanten-
do 0 espfrito japones". Intelectuais mais voltados para a compreensao ciacultura
ocidental, nessa epoca, usavam de maneira recon-ente 0 termo bUl1mei, que se
referia tanto a civilizac;:ao ocidental quanta ao pensamento iluminista europeu.
Fazendo contraponto com essa percepc;:aomais elitista e acaclemica, jornalistas
e ensafstas nao-academicos foram influenciados pelo crescente interesse 11a
"cultura" apos a I Guerra Mundial. No Japao, referia-se a esse novo campo de
inleresse pelo termo bUl1kashugi (culturalismo); freqUentemente, 0 vocabulo
bunka (cullura) era usaclo quando se desejava enfatizar a "niponiciclacle,,7. E

7 0 leflno bUllmef e composto pelos ideogramas bUll ("lexlo litenirio, lileralura, eSlilo, senlem;a;
arle") e mef ("ilumina~ao, clareza, brilho, discernimenlo"); e bWlka, pelos ideogralllas bUll
e ka ("lIlfluencia; mudal1~a, IraJlsfonl1a~ao"). Hoje, os dois lerlllos podelll ser. evenluall1lenle



interessante notar que este epis6dio apresenta um paralelo com a discussao de
cultura e civiliza~ao no Ocidente. Norbert Elias nos ensina que 0 conceito de
civiliza~ao, originariamente frances (civilization), e mais abrangente, transna-
cional, dinamicamente evolutivo, processual, podenda se rererir tanto a fatos
polfticos quanta econ6micos, religiosos, tecnicos, morais ou sociais; cultura,
seguindo a concepr,;ao alema de kultur, e mais restrita e pontual, enratizando,
par um lado, as diferen~as nacionais e a individualidade/ldentidade particular
de grupos e, par outro, os aspectos intelectual, artistico e religioso, como sendo
o que ha de mais peculiar e significativo nas realiza<;:6eshumanas (Elias 1994:
23-27; ver tambem Peirano 1992: 238-39). Ou seja, mantendo essa distin<;:ao,
consciente ou inconscientemente, as intelectuais japaneses do cOl1le<;:ado seculo
pensavam em tennos de um contraste entre a "civi liz<li;;ao"ociclental e a "cultura"
japonesa.

Foi nesse ambiente inteleclual que Yanagita rorjou lUll arcabou<;:olearico e
metodo16gico que satisfizesse seus anseios academicos e preocupa<;:6es sociais.
Enquanto alguns cle seus colegas estavam mais interessados em desvelar as
icleias e valores ocidentais, ele se identificava mais com 0 segundo grupo do
"culturalisl1lo" igualado ao "niponismo". De modo geral, Yanagita se alinhava
mais a autores e escolas de colora<;:6esnativistas na tradi<;:aointelectualjaponesa.
Dentre suas principais influencias naLivas, podem ser citados 0 esLudo literario
e a analise filolagicacla Escola Kokugaku CEstudo dos Classicos Nacionais");
o "antiquarismo"feudal de coleta de elementos populares e/ou ex6ticos; e alguns
de seus contemporaneos, como Nitobe Inaz6 (1862- J 933), fundaclor clo grupo
Ky6dokai CGrupo de ESLucloc1asComuniclades Locais"), a que pertenceu 0

pr6prio Yanagita e cujo objetivo era a investiga<;:ao cia historia economica e
social dos vilarejos agrfcolas. POl'em, foi no Ociclente que Yanagita encontrou
fundamentos para sistematizar suas pesquisas.

Dorninando varios idiomas estrangeiros (pelo menos 0 ingles, alemao, fran-
ces e holandes), ele teve uma farma<;:aoauLodidata em antropologia e estudos
folcl6ricos ocidentais. No entanto, tarefa arclua e saber com precisao os autores
que 0 inJ1uenciaram, uma vez que ele evitava deliberadamente incluir notas e

referencias a teorias estrangeiras em seus escritos. Mas ha sugest6es de certos
autores cujas obras tiveram relevancia na forma<;:ao intelectual de Yanagita;
por exemplo, Heinrich Heine (The Gods in Exile 1836 e 1853), Charlotte
Sophia Burne (The Handbook of Folklore 1914), William Halse Rivers
(Psychology and Ethnology J 926), Wilhelm Wundt (Elements of Folk Psv-
chology 1916), Edward B. Tylor (Primitive Culture 1889), B. Malinowski
(Sex and Repression ill Savage Society 1927), James Frazer (The Golden
Bough 1900), George Laurence GOl1lme (Folk-Lore as an Historical Science
1908) e diversos outros.s

E~1tre 1921 e 1923, Yanagita fez parte da delega<;:aojaponesa na Liga clas
Na~oes (Genebra). Sua esLada na Europa serviu-Ihe para visitar museus e
universidacles, viqjar e contatar pesquisadores estrangeiros; enfim, trouxe-Ihe a
op~rtunidade cle se alualizar com reJa<;:aoas tendencias academicas europeias e
abnr novas perspectivas para 0 seu pr6prio trabalho. Tambem tirou bastante
proveito clo tempo em que trabalhou no Ministerio da Agricultura e Comercio
~la,Agencia da Casa Imperial e na Camara dos Nobres, quando pocle fazel:
lIlumeras palestras e incurs6es par diferentes partes cloJapao e de suas col6nias
(Taiwan, China e Coreia). Na transi<;:ao cia carreira burocratica para a de
pesquisador, Yanagita trabalhou no jomal Asahi ShillbulI, 0 que tambem Ihe
pel1l1itiu viajar e conhecer melhor seu pais. Sua passagem pelo jomal Uulho de
1923 a setembro de 1930) resultou em aproximadamente, 380 ensaios, abarcan-
do sobretuclo temas culturais, sociais, politicos e eclucacionais. Este foi LUll
perfodo em que ele se mostrou particularmente interessaclo nas origens japone-
sas: ta.lvez influenciaclo peJos estudos de James Frazer, pesquisou a rela<;:aoentre
o CUJtIV~~o aITOZe os rituais religiosos japoneses. Esse tema veio a aparecer
em sua ultlma obra Sea Routes in the Diffusion of Rice ClIltllre to Japan (Kaij6
110 michi 1961).

Na segunda metade cla decada de 20, Yanagitaja tinha mais ou menos claro
o objetivo e 0 tema cle suas investiga<;:6es, faltando, no entanto, a defini<;:aocle

Yanagita reconheceu, em 1940, que Frazer foi 0 aulor que mais 0 influenciou. Entrelanto
conta-se que ele se op6s a que llln de seus discfpulos, Oka Masao (1898-1982), traduzisse ~
bvro Lectures o~IThe EO~'lyHisto:)' oj the Kingship, de Frazer, pOl' inlerpretar que 0 livro
~ontlllh.a un~a cntl~a I~n,~bclla ao sIstema imperi?/ do Japiio. A/em desse autc)!",0 metoda de

leCOnslJU~dOhlslcJilca de G. L. Gamme tambem exerceu grande influencia sabre 0 grupo
de YanagJla.

intercmnbiaveis. Entretanto, bunlllei e usadn. preferenciallllcnte 110 sentido generico de
"civiliza~iio" (civiliza~iio francesa, civiliza~iia chinesa, elc.), enquanto que bunko passau a
significar "cultura", sem a ant.iga associa~iio direta com luda ()que e especificamenle japones.



uma metodologia e 0 nome para esse novo campo de eSludo que queria
implementar no Japao. 0 que ele almejava era uma discipJina academica
baslante pnitica voltada para a vida do "povo comum" (do Japao), que pudesse
responder quesl6es da vida diaria moderna e que nao se limilasse ii pesquisa de
materiais escritos; ao contnirio, que priorizasse toda a diversidade de maleriais
nao escritos e a observa~ao direta do topico pesquisado. 0 lema desse estudo
seria fundamentalmente a arle e os costumes nos vilarejos, 0 que incluiria a
linguagem, modos de pensar, costumes, eslilo de vida, praticas religiosas e
outros. Nas palavras do proprio Yanagita, suas investiga<;6es iriam examinar a
[undo "0 modo de vida que foi transmitido por nossos anlepassados de gera~ao
a gera~ao", "para encontrar conlinuidade entre a vida passada e a vida presenle
nos vilarejos", e "salvar nossos conterriineos dos sofrimenlos da vida cliaria"
(Yanagila apud Kawada 1993: Ill).

Yanagita era crftico tanto dos estudos folcloricos quanlo dos historicos na
forma como eram desenvolvidos na epoca. Estes ultimos, em particular, linham
a sua obje~ao por nao priorizarem a vida diaria do "povo COllum". 1::1 na
etnologia, ele encontroll lima grande fonte de inspirar;ao para seu trabalho; mas,
como esta disciplina se tinha originado e desenvolvido no Ocidente, Yanagita
entendia que precisaria adapla-la para 0 conlexto japollcs. Em sua crflica, ele
reconhecia a nao existencia de "uma" etnologia, mas uma diversidade de escolas,
cada uma com sua tematica prioritaria e lima metodologia clistinla. Apesar de
ter encontrado grande inspirac;:aona obra de James Frazer, Yanagita tirou mais
proveito da antropologia do come~o deste seculo e chegou mesilla a crilicar os
"antropologos de gabinete" e seus proprios conterraneos que trabaJhavam ins-
pirados neles.

A sua "etnografia" apresenta, de fato, mllitos paralelos com a de Bronislaw
K. Malinowski. Em primeiro lugar, assim como Malinowski, Yanagita sempre
enfatizoll que 0 cerne de seu trabalho era a documentac;:ao sistematica e minu-
ciosa da vida do povo all-aves da observa~ao direla: au seja, em ambos, 0 trabalho
de campo e fundamental e inclissociavel cia prMica cia clisciplina. Em segunclo
lugar, Yanagila tambCm estava em sintonia com a aborclagem funcionalisla ao
conceber a sociedacle como um todo organico, cujos elemenlos estao, necessa-
riamente, relacionados uns com os outros. Entre J934 e 1937, elc pas em pratica
seu projeto de pesquisa, tentando reconstruir a "lotalidade" cia vida dos habitan-

les de um vilarejo numa regiao montanhosa do Japao. Em terceiro lugar, assim
como Malinowski identificava tres focos centrais na pesquisa antropologica
(estrutura bclsica do sistema social; os "imponderaveis" cia vida, observados no
cotidiano dos nativos; e a esfera psicologica e mental), Yanagita lambClll previa
a mesma estrutura tridimensional da pesquisa (que, em seu caso, seria composta
de cultura material, arte verbal e fenamellos psicoI6gicos). Ambos privile-
giavam 0 aspecto psicol6gico, sobretudo, no que diz respeito a cren<;ase praticas
religiosas. A quarta afinidade refere-se ao metodo: ambos previam a acumuJa-
c;:ao,a c1assifica~ao e a compara<;ao dos dados. Por ultimo, pode-se abstrair de
seus trabalhos, cada um a seu modo, 0 pressuposlo basico do relativismo
cultural, tao caro a antropologia da primeira metade deste seculo. No caso de
Yanagita, sua postura relativista era uma especie de rear;ao as ideias evolucio-
nistas que alocavam 0 homem branco (de origem europeia) na dianteira da
historia humana:

A invasao do hOlllem branco foi ullIa gllinada slibila e acidentalna hislliria. Ninguem
poderia saber que t.ipo de sociedade singular essas iIhas do Pacffico Cenl ral leriam
desenvolvido se nao tivesse aconlecido esta invasao.
A hisl6ria dos selvagens tem Ulll profundo significado e revela ullla civiliza~ao
complelamenle distinta da do povo branco. E.~laciviliza~iio cstava evoluindo nUllla
dire~ao pr6pria, JIlas foi interrolllpida c parciallllcntc deslrufda (Yanagita apud
Kawada 1993: 129).

Entretanto, Yanagita manteve uma postura crftica e diferenciada em rela~ao
a antropologiaeuropeia. Embora sua abordagem seja semelhante iide Malinows-
ki quando se tratava de uma pesquisa de campo em parlicular, sua mela era obter
lllll "raio-x" de seu proprio pafs; seu objeto de estudo era a "totalidade" do Japao.
Como estrategia de pesquisa, ele selecionou algumas comunidades (sobretudo
agrfcolas) representantes de cada regiao para, junto com uma equipe de colabo-
radores, obter uma visao global do pafs; entre esses colaboradores estavam tanto
seus discfpulos diretos quanta intelectuais do interior como professores de
primeiro grau e servidores publicos. Ele chamava sua abordagem de ikkoku-lIIin-
zokugakll ou "estudo folcl6rico de um unico pais". Para Yanagita, 0 folclore era,
na prMica, 0 "estudo do Japao"; estudos comparativos deveriam ser fcitos
posteriormente, nUIllestagio de maiorconsolidac;ao da disciplina no pafs. Assim
como os pesquisadores da Kokugakll, Yanagita almejava alingir 0 cerne, a



Alraves da observa~ao de remanescenles feslivais de colheita, riluais agrfcolas,
magias domeslicas, costumes funebres e llIalrill1oniais, e narrativas de divindades
clegeneradas, Yanagita e seus discfpulos se esfor~avalll para retirar os acrescimos
hisI6ricos posteriores do Budismo importado e do Xinlofslllo oficial, para chegar ao
cerne primordial clas cren~as cosmol6gicas. Todos as ensaios no volume Studies in
Japanese Folklore (1963) giravam em torno des sa abordagem (apud Morse 1990:
148].

Para que se tenha uma ideia mais clara do panorama academico vivido por
Yanagita, e preciso dizer, de passagem, que ele nao foi um pioneiro isolado em
sua especialidade. Na decada de 30, surgiram tres movimenlos distintos de
estudos folcloricos. 0 mais organizado e ativo era 0 de Yanagita, cujo objetivo
era a reconstrU<;ao historica do mundo "folk", popular. 0 segundo grupo era
lideraclo pOl'um clos mais refinados estudantes de Yanagila, Origuchi Shinobu
(1887-1953), da Universidacle Kokugakuin, que mantinha a tradiyao liteniria-
filologica cia Escola Kokugaku, mencionada acima. 0 terceiro Illovimento,
encabeyado pOl' Yanagi MUlleyoshi (1889-1961) e Shibusawa Keizo (1896-
1963), priorizava a "cultura material", ou seja, acoleta e a preSerVay30de objetos
e propriedades culturais do Japao.

Dado 0 seu calisma e 0 apelo de sell discurso nativista, Yanagila agilltinou
pessoas de toclas as formayocs academicas e tenclencias polflicas. COIllOescritor
prolffico qlle era, deixou lima obra vastfssima: entre 1962 e 1964, sua obra foi
publicada em 36 volumes intitulados Yanagita Kunia ZellsMi, com uma media
de 500 paginas cada. Muitos de sellSdiscfplllos, como Oka Masao (1898-1982)
e Ishida Eiichiro (1903-1968), tiveram papel destacado na restrulurayao da
disciplina no pas-guerra.

essencia da tradiy30 cultural japonesa, para revela-la em seu estado "puro",
cleixando de lado tudo 0 que era acessorio e alienfgena. Como escreveu Richard
M. Dorson:

Outro ponto de divergencia era que, para Yanagita, a vida interior do povo
s6 podia ser compreendida pelo pesquisador que parlilhasse a mesma tradiyao
cultural dos "nativos". Essa sua reserva com relayao a etnologia ocidental
relaciona-se com Olltra crftica que fazia a Iimitay30 clo objeto da etnoJogia aos
"selvagens":

Hfi, entre as pesquisadol'es na Europa, uma especie de inibi~ao psicol6gica em tornar
suas pr6prias culturas 0 objeto de uma pesquisa etnologica, Na verdade, islo se deve
ao falo de a elnologia tel'-se originado como uma disciplina que invesliga as vidas
dos selvagens. Parece, tambem, tel' havido uma compreensiio generalizada [entre os
academicos europeusJ de que elesjfiestavammuilo familiarizados com suas pr6prias
culturas para realizar pesquisas sobre elas [...J.
Na minha opiniao, qualquer local na terra pode-se lornar objelo de investiga~ao
elnol6gica. Mesmo no Japao, ha lugares sobre os quais sc conhece muilo pouco. [...J
~ que se sabe sobre esses locais pode ser menos do que se sabe sobre uma regiao na
Africa Central (Yanagita apud Kawada 1993: 113-14).

POl' fim, enquanto 0 fUllcionalisrno de Malinowski se detinha muito na
revelay30 da vida presente dos povos tribais, presumindo que as mudanyas
s6cio-culturais desses povos s6 ocorreriam apos 0 contato com as culturas
europeias, Yanagita encarava 0 passado como sendo laG imporlante quanta
o presente. Aqui, ele se aproxima mais de James Frazer par demonstrar
interesse nas origens historicas de certos tra~os culturais e se opor a ViS30
unilinear da propria historia. Isso talvez se cleva ao ral.o de Yanagita estar
lidanclo com sua propria sociedade, que era lell'ada e delenlora de uma
tradi~ao milenar.

A antropologia no Japao, como ja foi dito, e se considerarmos todas as suas
sub-areas, tem a sua origem oficial no seculo passado. Na primeira organiza~ao
predominavam temas ligados a antropologia ffsica, porem, os pesquisadores
mais interessados por topicos socio-culturais conseguiram, pOl' fim, fundal' a
Associayao Japonesa cle Etnologia em 1934 e manter um peri6dico ale os dias
de hoje (esse ainda e 0 principalmeio de publicay30 dos antropologos japoneses;
entretanto, ha outros bastante conhecidos como 0 Kikon Jinruigaklf ou Anthro-
pology Quarterly da Universidade de Quiolo). U1l1adas caracterfsticas desse
perfodo que vai ate a 11 Guerra Mundial e a grande influencia exercida pela
Europa, a comeyar pelo nome da asSOCiay30("de Etnologia") e pelo [al.o de
varios expoentes da disciplina terem estudado em Viena (Ok a Masao, Ishida
Eiichiro e Obayashi Taryo, pOl'exemplo) e, em menor escala, em Londres (como
Tsuboi Shogoro).



A II Guerra Mundial foi um divisor de aguas em lodos os senlidos para as
japoneses. Fato amplamente sabido, esta foi a primeira vez na sua hisl6ria
multi-milenar que 0 pais dos kmni (divindades xintoislas que, na origem, criaram
e habitaram 0 Japao, enviando, posteriormenle, seus dcscendenles, da atual
famnia imperial, para 0 governarem) era invadido e dominado por oulro pais au
povo. No ambito da antropologia, porem, significou um renascimenlo em novos
patamares, com a ampliayao dos temas de pesquisa, com uma maior abertura
para a disciplina feita nos demais paises e, sobretudo, com a criayao dos
primeiros cursos de graduayao e p6s-graduayao de antropologia.

No perfodo do p6s-guerra, urge notar 0 relevante pape! de pessoas como os
ja mencionados Ishida Eiichiro e aka Masao. a primeiro coordenou, em 1948,
os "encontros para discussao" ou "oficinas" (zadankai) sobre "as origens da
cultura e a formayao do estado japones" que marcaram a renascimento da
disciplina no pais (Yamashita 1996).

Desde 1892,ja havia cadciras ou disciplinas de antropologia el1lumas poucas
universidades tanto no arquipelago quanlo nas col6nias. Porem, 0 primeiro curso
de graduayao em antropologia "cultural" foi aberto em 1952, na Universidade
Nanzan, instituiyao privada crista, na cidade de Nagoya. No ana seguinte, a
Universidade Metropolitana de T6quio criou a primeira p6s-graduayao em
antropologia social. Em 1954, Ishida Eiichiro criou na Universidade de T6quio
(ex-universidade imperial) a prillleiro desses cursos numa universidade publica
clo Japao. Sinal dos tempos, as novos cursos recebiam enlao 0 nome de
"antropologia" au Jinruigaku (geralmente, complementados pelos adjetivos
"cultural" ou "social") e nao de "etnologia". Ao justificar a escolha do nome para
o seu departamento (de "antropologia cultural"), Ishida expressou um senti men-
to part iIhado por varios de seus colegas da epoca: era uma reayao contra a pape!
da "etnologia" (l1Iinzokugaku) e dos "estudos etnicos" (l1Iinwkl/-kellkyu) no
perfodo do agressivo impelialismo japones, e nao tanto um sinal de afinidade
academica com 0 paradigma culturalista ciaantropologia americana9. Embora a
associayao dos antrop610gos japoneses ainda mantenha a denominayao "de

EtnoJogia", atualmente, ja se encontram vozes conclamando a mudanya para
"Associayao Japonesa de Antropologia Cultural" (Yamashita 1996).

Assim como houve 0 "milagre econ6mico" japones nos anos 60-70, a
anlrapologia tambem teve um desenvolvimento quase "milagroso" nos ultimos
25 anos. Apesar clesse crescimento espetacular, uma das principais estrelas da
antropologiajaponesa, Nakane Chie (nascida em 1926), reconheceu, num artigo
de 1974, que, entre os mais de 1000 membros da Associayao Japonesa de
Etnologia daquela cpoca, menos de 50 mantinham um desempenho academico
de produyao de teses e/ou monografias baseadas em trabalho de campo em outras
sociedades, a exemplo cle seus pares americanos (Nakane 1974:58). Hoje em
dia, essa Associayao conta com mais de 1600 membros, a que faz deja lima clas
maiores e mais ativas associay6es no mundo.

9 Entretanlo, h:i que se tembrar 0 ctima de predominancia e a alt.a popularidade da cullura
all1ericana no Japao logo ap6s a guerra. No caso particular de Ishida, ele havia visitado
algumas universidades americanas entre 1952-1953 e c!legou a passar seis meses na
Universidade de Harvard.

No Japao h:i uma vasta Iiteratura cujo prop6silO e a explicayao do que c ser
japoncs e do que e 0 sistema socio-cultural niponico. Essa lileratura e conhecida
por varios term os alternativos, como nihonjinron (tratados sobre os japoneses),
shinfildoron (estudos contemporaneos sobre 0 c1ima e os costumes locais),
nihonbul1karon (tralados sobre a cultura japonesa), nihonshakairon (tratados
sabre a sociedadc japonesa) ou simplesmente nihonron (esludos sobre 0 Japao).
Nihonjinron (literalmente, nihonjin, "japoncs"; C ron, "estudo, tratado, teoria"),
num sentido mais restrilo, refere-se a um boom de publicay5es de estudos sobre
o carater nacional no Japao nos ultimos 40 anos. as autores clesses lralaclos nao
sac apenas academicos mas tambem jornalistas, empresarios, polfticos, arlistas,
poetas, ramancistas e outras. Portanto, a conteudo dcsses textos pode tanto eslar
funclamentaclo em pesC)uisa empirica quanta na expcriencia cxistenciaJ e
posicionamento politico do autor, ou mesmo nos desvarios de sua imaginayao.

Em termos gerais, as nihonjinfOn partilham algumas caracteristicas basicas:
a) acredita-se que as japoneses constiluem uma enlidade "racial" hOlllogenea
s6cio c culturaIlllente, cuja csscncia e virtual mente imutavel desclc a pre-hist6ria
ate os nossos dias; b) tem-se a convicyao de que osjaponcses diferclll de lodos
os povos conhccidos porque sac frutos cle uma sociedacle singular, inigualilvel,
muito diferente (para expressar esse carater llllpar de sua socieclade, os japoneses



usam diversas palavras como dokutoku ou distinta, dokl(ji ou original, tokuyr1
ou singular, tokuslzu ou peculiar, tokusei ou caracteristico, koyr1 ou intrfnse-
co/inato); c) seus mentores sao, na maioria, conscientelllente nacionalistas,
tendendo a menosprezar e, as vezes, hostilizar qualquer analise extern a
(nao-japonesa) de sua cultura; d) a sociedade e a cultura san tidas como uma
entidade holfstica que pode ser explicada a partir de uma au varias caracte-
risticas (dal ser muito freqliente a curiosa publica~ao de textos e livros sobre
temas como 0 cerebro, 0 nariz ou 0 sangue dos japoneses para "provar" que
eles "realmente" san muito distintos dos outros povos). Aqui ha uma inversao
do esquema teorico marxista, uma vez que a cultura e considerada a infra-
estrutura, enquanto os fenomenos sociais, economicos ou politicos san
sintomas dessa cultura imanente. Em outras palavras, ha llll1"determinisl11o"
ou "reducionismo cultural".

Trabalhos folcloricos e antropologicos, como os de Yanagita Kunio e Ishida
Eiichiro, tem sido l11uitoutilizados para justi ficar certas teorias sobre a especi-
ficidade dos japoneses. Mas, poclemos dizer tambem que muitos desses acade-
micos nao deixam de se inscrever nessa tradic;:aoclas nihonjinron.

Se tentarmos um pm'alelo entre Yanagita e um dos expoentes cia acima
mencionada Escola Kokugaku ("Estudo dos Classicos Nacionais"), Norinaga
Motoori (1730-1801), em terrnos cle contexto s6cio-cultural-politico e cle pro-
du~ao intelectual, encontraremos algumas semelhan~as revelacloras. Essa Esco-
la era mais do que um 11l0dismointelectual. Projetando seu foco de interesse l1a
exegese dos livros c1assicos antigos, COIllO0 Kojiki ("Registro cle Coisas
Antigas"), a Kokugaku tornou-se um movimento nativista, de resistencia, de
restaura~ao da traclic;:ao"pura" do Japao diante da inFluencia "contaminadora"
cia China.1O Norinaga afirmava que tuclo 0 que e genuinamente japones e puro
e tal pureza foi contalllinada e desvirtuacla pelo preclolllfnio chines. Vivendo em
epoca bem mais recente, Yanagita se debalia, nao COIlla China, Illas com a

10 Ate a lIIlirnaglaciayao, 0 arquipelago japones estava ligado fisicalllcnte ao continente asiatico.
Ap6s a formayao do arquipelago, 0 contato de seus habita:ltes COIlla I:.arteconli:lental parcce
que s6 roi relolllacio tillSpoucos seculos antes cia era crista. Oescle cntao, a Innuencla.chlllcsa
sobre os japoneses foi extremamente marcante em lodos os aspectos, cia politico ao
Illftico-religioso, da escrita as tecnicas de cultivo e cle Illetalurgia, clas artes ao urbanismo. Oai
que 0 principal alvo de crfticas por parte dos nativistas do passado era essa inquestionnvel,
continua e profuncla aquisiyao de elementos cia cultura chinesa.

rnoderniza~ao avassaladora advincla com a inHuencia ocidental. Oulra eviclencia
de seu alinhamento com a Kokugaku e 0 fi,lIOde ele usar fartamente a lileralura
e se maravilhar com a "forc;:aemotiva" da tradic;:aopopular. Como os eslucliosos
clos Classicos Nacionais, Yanagita tambem se consiclerava Ut11representante
publico e apoHtico da vontade do povo marginalizado. As semelhanc;:as sao
tantas que h3. quem clenomine 0 trabalho de Yanagita de "Novo Kokugaku"
(Morse J990, especialmente capftulo 4).

E Illuito important.e fazer esta menc;:ao as teorias nihonjinron e a EscoJa
Kokugaku quando se prop6e reconstituir e en tender a hist6ria ciaantropologia
japonesa, Em primeiro lugar, as Ilihonjinron, que no fundo constituem uma
clara ideologia da niponiciclade, SaDbastante difundidas e tendcm a ser parte
do "senso comum" japones, nao apenas do japones comU1ll(do "populacho"),
mas tambem clo academico, do politico, clo empresario: para muitos, essas
teorias dao conta e explicam todos os elementos cOl1stitutivos da iclenticlade
niponica, Diversos academicos, como Yanagita, nao sao refratarios as 1Ii/1On-

jinron, quando nao SaG eles proprios produtores e/ou divulgaclores clesses
discursos. Em segundo lugar, por lllll lado, 0 Estudo clos Classicos Nacio'nais
estabeleceu sua identidade, simultaneamente, ao denul1ciar e rejeitar 0 ethos
chines (kara-gokoro) e buscar num passado longinquo a essencia japonesa
e, nesta essencia, orientac;:6es para varios aspectos da vida dos japoneses; par
outro lado, Yanagita tambem fOljou suas icleias na tentativa de resistir a
inundac;:ao da cultura ocidental sobre a sociedade japonesa na passagem para
este seculo, e procurou nas crenc;:as aut6ctones os elementos que seriam elos
para unificar 0 povo japones no contexto de bruscas e rapidas mudanc;:as
rnodernizantes, Em ambos ha 0 intento de desvelar 0 que tracluz a essencia
da niponiciclacle, expressa em termos nativos C0l110Ymllato-da/llashii (Ya-
mato, Japao; damashii ou tamashii, "alma" ou "espfrit.o"). YalJlato e 0 nome
antigo da regiao das planfcies entre Quioto e Nara, onde a familia imperial
cleu infcio ao processo de unificac;:ao do povo japones nos primciros seculos
da nossa era. Yamato tambem e 0 nome da familia imperial e, por extcnsao,
significa 0 proprio Japao, (Agui e possivel perceber uma tentativa POlflico-
ideologica de iclentificar 0 Japao e as japoneses COIlla familia imperial.) Em
terceiro lugar, uma das primeiras e principais tarefas que os antropologos e
folcloristas japoneses se auto-atribuiram foi precisamente a busca clasorigens



I J Em 1964, dois anos ap6s a morte de Yanagita, 0 lapao sclou sua filia<;ao a esse "Clube dos
Ricos", ao ser admitido na OCDE (Organiza<;ao para Coopera<;ao e Desenvolvimenlo
EconOmico); no meslIlo ano, os japoueses puderam exibir sua pujan<;a economica e
tecnol6gica nos logos Olflllpicos de T6quio.

lambem esta presente aqui, com seu discurso complementar da Illoderniza<;ao e
do progresso, Essa ideologia pode ser depreendida cia obra cle Yanagita. Inter-
pretando que a modemiza<;ao era um processo inevitavel e "tracliciocida", ele
fez propostas a nivel ciapolitica agrfcola e pesquisou as tracli<;6espopulares para
fins pragmaticos. Seu raciocfnio era mais ou menos 0 seguinte: essas tradi<;6es
populares seriam 0 unificador espiritual do povo, 0 elemento necessario nUIll
processo cle Illoderniza<;ao selll traumas, cis6es intern as, perda cia iclentidade e
selll 0 rOlllpimento desse tcnue fio que ligaria 0 japoncs cle hoje as suas rafzes
etnogeneticas e espirituais; nessas tradi<;6es0 pesquisador e 0 pol ftico encontrariam
Ulllethos comum para seus conterraneos; por conseguinte, nenhulll projeto nacional
poderia ignorar tais tradi<;6es.Yanagita vislumbrava Ulll Japao Illoclerno que, ao
preservar suas tradi<;6es,seguiria lllll rUllloproprio, diferente das pOlcnciasociclen-
tais. Num nfvel mais imediatista, ele tinha em Illente os problemas do camponcs
pobre e do habitante das ciclades (para ele, as grancles cidades eram "0 deserto clas
emo<;6es humanas"); seu objetivo, porlanto, era aliviar 0 soflimento de seus
conterraneos num l1lOl1lentode Jl1udan<;a,transi<;ao,inseguran<;a: "...embora nao
haja tempo suficiente, eu decidi dar 0 melhor de mim para usaI'o material que coletei
e aqueles que ainda coletarei atI'aves de meu metoda proprio clepcsquisa, c assim,
tentar chegar a certas conclus6es ... que 1/0Sirao prover COllialgulllas l'e.\pOSfaSaos
problemas de /lossa epoca" (apud Kawada 1993: 112; minim cllfase). Nesse
aspecto, Yanagita nao se distingue Illuito de OUU'oscientistas sociais europeus do
final do seculo XIX e illfcio do XX: eles buscavalll, essencialmente, sol1L(;6espara
os problemas sociais de suas respeclivas sociecladesno caminho para a 1l10dernidade
(ver, pOl'exemplo, Peirano 1992: 198-99).

No Japao, esse debate fez surgirem as angustias e os conflitos que se refIetem
nas antinomias presentes na forma<;ao da antropologia [,1. Alelll das antinolllias
debatidas pOl'Cardoso de Oliveira (J 990: 23-27) como sendo parli Ihadas pelas
antropologias "perifericas" (cenlro/periferia, Volkskunde/ Vokerkunde, idenli-
clade/diferen<;a), ainda haveria outras no caso japoncs. Novamcntc, voitalllos a
obra de Yanagita oncle se pode clelectar antinomias como particular/universal, .
tradi<;ao/modernidade, etnologia/folclore e VolkskundeiVokerlwnde.

o paralelo que tracei anteriormente ent.re Yanagila e Norinaga revela um
conflito implfcilo entre 0 universal (as culturas chinesa e ocidcnlal) e 0 particubr
(a cullura japonesa). Esse conflito apresenta do is aspectos daros: primeiro, e a

do Japao e a compreensao da "totalidade" e/ou "esscncia" da cultura japonesa,
topicos centrais tanto na Kokugaku quanta nas nihonjinl"On.

o contexto vivido por Yanagita foi 0 da moderniza<;:ao de seu pafs. Alias,
sua vida testel1lunhou todo esse processo: nascido no seculo passado, perfodo
em que 0 governo Meiji arquitetou e deslanchou a industrializa<;ao do pais,
Yanagila faleceu em 1962, quando 0 Japao estava para ser aceito no restrito
"Clube dos Ricos". II Sua tenlativa de encontrar fundamcntos morais e tllll
unificaclor espiritual para 0 povo, a partir cia tracli<;50 rcligiosa (popular)
japonesa, tambem pode ser historicamente situada nesse processo de lllod-
erniza<;ao, tendo em vista que este era llln dos temas-chave dos intelecluais
cia epoca. Fukuzawa Yukichi (J 834-1901), por exemplo, autor clo famoso
"Esbo<;o cle uma Teoria da Civiliza<;ao" (Bunllleiron no Gairyaku), debatia
a "moral publica" (k6tolw); Nakae Chamin (1847-1901), Heier liberal e
principal interlocutor do "Movimento pelas Liberdades e Direitos cia Pes-
soa", lan<;ou a ideia de rig; ("razao e relidao"); Ita Hirobumi (1841-1909),
ex-Primeiro-Ministro e dos principais cxpoentes na COllslitui<;ao Imperial de
1889, tambem apresentou 0 conceito cle na;lIIel/.-feki kijiku ("eixo inlerno")
como uma CJuestao vital para 0 desenvolvimenlo nacional (Kawada 1993:
170). Dessa forma, Yanagila e tllll exemplo nol,l.vel de como icleologias
nacionais se imiscuem nas teorias socio-culturais.

Em diversos paises em processo de moderniza<;ao e industrializa<;ao, esse
debate girou em tomo cia "constru<;ao nacional ou cia nacionalidade" (nation-
building). No caso japones, 0 curso da historia nos aconselha a falar em
"reconstru<;ao" ao inves de "contru<;ao nacional", lendo em visla que 0 pais ja
havia sido unificaclo sob 0 xogunalo, no seculo XVII, apos sucessivas elisputas
mililares. Entretanlo, na passagem para 0 seculo XX, a icleia de na<;aoe de povo
(sua "niponiciclade") e que estava posta em jogo; lratava-sc agora, diante da
magnitude sedutora e do fmpeto colonialista do Mundo Ocidenlal, de reorgani-
zar 0 pais nos moJdes de uma sociedade modern a, onde ja 11aovalialll mais as
estruturas herdadas do feudalismo. Nesse senlido, a ideologiaclenafion-buifdillg



peculiar importancia da relac;ao de alteridade na identidade do povo japones, que
leva a uma forte consciencia da linha que divide 0 "nos-japoneses" e os "outros-es-
lrangeiros/nunorias"; segundo, os japoneses tendiam a se sentir nas franjas da
dominadora civilizac;ao chinesa, 0 mesmo se repetindo COIllrelac;ao a civiJiza<;ao
ocidentaJ. A enfase no "pm1icular" (ou seja, na cultura japonesa) era uma resposta
diante dessa ameas;a de serem engolidos pOl'estas civiliza<;6es "antropolagicas".

Essa tensao tomou uma forma particulmizada na obra de Yanagita quando ele,
embora nao descartando a modernidade (ou, pelo menos, se conformando com sua
inevitabi liclade), enfatizava a necessidade de se perpetuar a tradi<;iio(Ieia-se: tradi<;ao
japonesa) no processo de moderniza<;ao(Ieia-se: ocidentalizas;ao) de sua terra natal.
Em suma, 0 particular aqui e a tradic;ao japonesa, enquanto que 0 universal e a
"modernizante" civilizac;ao ocidentaJ. Nao obstante ser testelllunha ocular da
modernizas;ao e ascensao economica de seu pafs, Yanagita se interessava pelas
coisas que estavam desaparecendo e/ou sendo marginalizadas ao longo desse
processo. 0 conhecimento e 0 reconhecilllento da traclis;iio nativa seria a
"salva<;ao" dos japoneses (sua meta era a obten<;ao de uma tradis;ao "construf-
da", sfntese de toclas as tradis;5es regionais). Oaf 0 papel fundamental clo
folclore, entendido como disciplina teorica e pratica. Como qualquer outro
saber acadcmico, 0 folclore deveria estar baseaclo elll metodologia e teoria
proprias, mas, no entender de Yanagita, deveria tambem estar comprometido
com uma praxis, com uma militancia elll prol cianas;ao. Ele tinha a conscicncia
de que seu trabalho ia contra a marcha do relogio. Urgia conhecer a
especificidade dos costumes locais para se chegar a um denolllinador cOlllum
da "tradis;ao popular japonesa" e torna-Io conhecido por lodos. Ha ainda outra
razao pela qual Yanagita enfatizava esse denominaclor coml1m das tradic;5es:
ele tinha lUll espfrito crftico 0 suficiente para perceber que os vilarejos apre-
sentavam valores que impediam a formac;ao de uma nac;ao moderna. Suas
regras valiam apenas para seus habitantes (COIllOno popular dito brasileiro:
"Para os amigos, tudo! Para os inimigos, a lei !"); os vilarejos eram, pOI'
natureza, muito fechados e exclusivistas, com praticas radicais de ostracismo
social para os infratores ou estrangeiros (mum hachibll); sua estrutura de
classes preservava a verticalidade do sistema feudal. Por conta disso, Yanagita
interpretou que as crens;as religiosas, particularmente 0 cullo aos ujigami,
poderiam cimentar a uniao nacional, ao demonstrar para cada compatriota que,

embora havendo variar;ao regional nos costumes (0 que selia exemplificado nos
cullOSaos l~iigal11i), todos pertencem a mesma fonte cultural.

Nesse caso, a explicitar;ao e fortaJecimento da "niponicidade" eram trabalhados
nos termos da religiosidade japonesa. Nao somente Yanagita, mas uma grande
pm"celados nacionalistas japoneses tambem iguala cultura, nacionalidade, etnia e
religiao. 0 Shillto ou Xintofsmo e um campo plivilegiado oncle sc sobrep6em essas
vlliias instancias: aqui se encontra a expressao maxima do etnocentlismo niponico.
o Xintofsmo e uma religiao etnica, tida como a mais antiga e autoctone religiao
japonesa, apesar de ter sido formada exatamente COIllOrea<;aoa introdus;ao olicial
do Budismo na Corte japonesa, em meados do seculo VI, e de ser lUllamalgama de
elementos nativos e estrangeiros. 0 proprio termo Shinto (shin ou kami, "deus,
esphito"; to, do oumichi, "via, caminho") so comec;oua ser utilizado para distinguir
as crenc;asnativas frente ao Bukkyo ("0 ensinamento ou a via de Buda") e ao Jllkyo
("0 ensinamento ou a via de Confucio"). Nao tendo uma data de fundac;ao, UJ11
fundador ou uma "bfblia", 0 Xintofsmo concede um papel central a mitoJogia da
genese do Japao. Segundo essa mitologia, os kami superiores crim"am0 universo (0
Japao) e nele vieram moraL Ao se reti.rm"empara as "pl~nfcies celestiais", eles
delegaram aos descendentes cia deusa do sol, Amatemsll Omikami, 0 governo da
terra; esses descendentes, como se poderia preyer, san os chefes da famnia imperial
que se perpetuam no posto ate os dias de hoje. Oaf a identidade, manipula~a
ideologica e politicamente ao longo da histOlia, entre a famnia imperial e as delll3ls
famflias do Japao (durante 0 regime militarista, usava-se a expressaofm1li1y slate);
daf 0 carater divino dos soberml0s japoneses (apesar do anuncio, sob pressao
americana, em que 0 imperador Hiroito se decJarou homem como qualquer outro,
muitos japoneses ainda nao desvincularalll a aura divina da figura imperial). .

E sobretudo nessa e atraves dessa religiao que h3.a "sacraliz3l;:ao" do povo e
da terrajaponesa. Oiferentemente da "sacraJizac;ao do pova catalao Ique] passa
pela dOlllesticac;:aode sua natureza grac;as a ac;aoda Igreja [Cat6Iica]", segundo
interpretac;ao de Cardoso de Oliveira (1995: 18), na sacralizac;ao do japoncs, nao
houve a domestica<;ao de sua natureza par Olltracultura ou religiao estrangeJra:
originalmente, muito antes da existencia dos chineses e do Budismo, as japone-
ses foram criados pel os deuses supremos (kami); san descendentes desses
deuses; e, ao morrer, todo japones se torna Ulll kami ou hotoke, venerado
particu]armente por seus proprios descendentes na esfera dOlllestica, ou comu-



nitariarnente, no caso dos que tiverem destaque na socieclade; algumas pessoas
san ticlas, ainda em vida, como "divindades/Budas vivos" (ikigallli ou ikibotoke),
como acontece com alguns lfderes religiosos e como <lconteceu com 0 proprio
imperador ate a II Grancle Guerra (ver Pereira 1992: 30; 42, nota 14; 9 1). I-Ia
quem, consciente dessa dimensao do Xintoismo e jogando com as palavras se
refira ao Shinto, nao como a "Via dos deuses", mas como a "Vi<ldos japoneses".

Yanagita criticou a ultima tentativa oficial de ressurreiC;ao da uniao entre
"igreja" e estado (saisei itchi) sob a forma de 1ll1lXintoisillo Estatal (Kokka
Shinto), durante a fase militarista do Japao. Essa foi uma tentativa de reorganizar
a nac;ao numa estrutura hierarquica, centrada no culto ao imperador, para facilitar
e centraJizar 0 processo de moderniza<;ao. Recorria-se ao passaclo, it tradic;ao
para prom over 0 progresso, a moclernidade. Yanagita, por sua vel., concebia a
ich~iade uma unifica<;ao nacional atraves clo fOlialecimento clos la<;os comuns e
cia rela<;ao de natureza "horizontal" entre as comunidades. Para ele, esse Xin-
toismo era uma "religiao fabricacla" que, pecava pelo descaso com as traclic;6es
religiosas populares, particularmente, a mais basica clentre elas, 0 cullo COI11U-
nitario aos £~iigGini(0 qual, como era de se esperar, se alinha l11aiscom 0 universo
religioso xintoista). Essa religiao artificial, pOl·tanto, nao poderia representar "a
fe do povo do Japao". Yanagita reconhecia na famnia imperial ullla rnanifesta<;ao
das crenc;as mais antigas do pais e, pOI' esse motivo, seria capaz de unificar os
japoneses. Essa famflia nao precisava, necessariamente, ter poderes politicos,
bastando sua natureza simbolica de famflia centralna organiza<;ao estatal.

Yanagita dislingue a tracli~ao cia Familia Imperial das tradi<;oes cle toclas as oulras
famflias exislenles no Japao e reconhece 0 status especial cia divindacle guardia cia
Familia Imperial, a Deusa clo Sol Amaterasu. Assim CUIlIOela e a divindade suprema,
a Falllflia Imperial ocupa a posi<;50 cenlral entre as comunidades de cullo aos ujigall1i
no Jap50. Alem disso, Yanagita refere-se a tudus os ujigallli como sendo clescend-
enles cle AllIalerasu, alegando clesse modo quc lodos os ciclatlaos japoneses saD,
teoricamente, do "mesmo sangue·' (Kawacla 1993: <lo-47).

Esse aspecto do trabalho clo pesquisaclor japoncs nos tra7. a memoria 0

interlocutor de Mariza Peirano na antropologia indiana, 1. P. S. Uberoi. Ao
relatar que Uberoi Ihe havia "mostrado como sua visao 'religiosa' elo munelo
infoll11aVaseu trabalho antropologico", Peirano (1992: 190) levanta a "possi bilielacle
cle uma antropologia qualificada em tennos ele religiao": ainda dialogando com 0

mesillo antropologo, eIa nota "como a identidadeelaantropologiaindiana trazia a marca
do dialogo com oOcidente" (: 191).0 que foi clito anteliormente sobre Yanagita inclui
esses dois aspectos apontados pOl'Peirano. 0 dialogo de Yanagita com 0 Ocidente era
em termos de uma afimlaC;ao cia niponiciclade, da "tradi~ao popularjaponesa" frente a
modemidade ocidental. Em segundo lugar, ele come<;ou seu trabalhn com uma
profunda convic<;ao sobre a impOt1ancia das cren<;as populares e encelTOU suas
ativiclades concentrando suas pesquisas no culto aos antepassaclos (senzo sO/wi). Mas
isso ele 0 fazia com base em sua visao "religiosa" do muneln e pOl' seu extremo
engajamento na vida cultural e polftica do pais.

Ele operava na fronteira entre a polftica (publico) e a academia (privado):
trabalhava convencido de que os polfticos iliam reconhecer lllll dia 0 valor de sua
obra e a usariam de modo adequado. Daf a sua insatisfa<;ao e crftica quando isso nao
ocorria ou quando os polfticos manipulavam as tradi<;6es populares de forma
pragmatica, parcial e descontextualizada. A primeira vista, essa expectativa e
motivaC;ao de Yanagita em assessorar academicanlente a vicla polftica de seu pals
nos faz reJembrar a epoca dos reis "iluminados" e "esclarecidos" europeus, mas,
como observa Morse (1990: 156), esta e uma visao bastante confucionista, na
meclicla em que 0 Confucionismo, filosofia etico-religiosa chinesa bascada nos
ensinamentos de Confllcio ou K'ung-fll-tZll (55 I -470 a.c.), enfatiza a 'via' (tao) da
aC;aosocial e ordem polftica e ensina que 0 govemante atua melhor se estiver em
sintonia com os sentimentos do povo e se implementar a harmonia e a estabilidacle
na vida de seus governaclos.

Yanagita tambem atuou na linha divisolia enIre a antropologia e 0 fo1clore,
muitas vezes, transitando de urn terreno para 0 outro. Ao buscar 11111nome para a
nova disciplina que vislumbrava, Yanagita oscilou entre folclore, etnologia e
anlropologia. Sua escolha recaiu sobre 0 (erlllo "folclore" (como ja vimos, homo-
nimo de etnologia, em japones), dacla sua identifica<;ao com 0 prop6sito dessa
disciplina, que e 0 cle investi gar a cultura do proprio pesquisador, em contraste com
a etnologia da epoca cujo enfoque estava voltado para as culturas "primitivas"
nao-Ietradas, distintas da do pesquisador. Essa oscila<;ao de Yanagita refiele outra
antinomia mencionada pOI' Cardoso de Oliveira: VolkskundelViilkerkunde, "duas
modalidades de fazer antropologia, uma voltada para dentro - no que se liga com
a 'constrUl;ao da na<;ao' -, outra voltada para fora, para os povos ex6ticos e
clistantes" (Cardoso de Oliveira J 990: 24).



Comparativamente, 0 Japao nao e tao heterogeneo parajustificar a oPS;aopelo
Volkskunde ou estudo exclusivo do "n6s", como ocorreu em certos palses em
desenvolvimento. Yanagita tampouco estava preocupado com 0 "outro interno":
ignorando os grupos minoritarios do Japao, sua obsessao era com a jOll1in, a
populas;ao relativamente homogenea, cultivadora de arroz, que compunha mais
de 70% da populas;ao total do paIs ate as primeiras decadas desse seculo
(Yamashita 1996: 2; Morse 1990: 87_90).12 Interessava-Jhe clar uma resposta a
modernizas;ao=ociclentalizas;ao, que poclia extinguir a "traclis;aopopular japone-
sa", ticla pOl' ele como 0 baluarte da niponicidacle. Ele assumia essa posis;ao de
forma tao radical que, se um dos seus discfpulos estudasse Olttra coisa que nao
fosse 0 Japao e 0 folclore, isso seria interpretado como ullla afrollta e oposis;ao
a sua alltoridade de mestre. Como afirma Ishida Eiichiro,

aspira~6es antropol6gicas despertavam pouco interesse nos folcloristas que consti-
tuiam seus discipulos mais tieis: uma estranha ideia taJllbem veio a prevalecer entre
eles de que extrapolar as fronteiras do Japao ou clo folclore ao considerar um
problema, era, cle certa forma, ir cle encontro aos genufnos desejos do mestre (apud
Morse 1990: lJ2).

Esse posicionamellto cle Yanagita e reJlexo das relas;oes verticais da socie-
dade japollesa descritas par Nakalle Chie em seu livro "Japanese Society"
(Nakane 1970). Um dos prillcfpios quase defillidores clessa verticalidade e que
a autoridade do superior nao deve ser questionada. Alguns cliscfpulos cle Yana-
gita, como 0 pr6prio Ishicla, tiveram que se "rebelar" para aclerir as fileiras dos
que se propuseram a implantar os estlldos antropol6gicos no pafs. Esse dilema
tradis;ao/moderniclade, Japao/Ocidente, vivido por Yanagita, conduziu-o a um
tipo particular de ansiedacle mellciollada por Funabiki (J 996): era necessario

12 J;i foi observado anteriormente que, par um lado, uma clas caracterfslicas clas nihonjinl'On e 0

fato cle sustentar a tese cia hOlllogeneidade etnico-cultural dos japoneses: pOI'outro, muitos
acadcmicos subscrevem ou produzem esses cliscursos idcol6gicos. Enganam-se aqueles que
acreclitam que tais acadcmicos sao apenas os cia "velha guarda", como Yanagita Kunio. A
antrop61oga Nakane Chie, pOI'exemplo, e uma clas que, volta e meia, relaciona algum aspecto
particular cia socieclacle japonesa sua alegada "homogeneiclacle". Veja 0 exemplo: "0 Japao
e lJln dos pafses oncle a antropologia social e \IIn tanto quaJlto subdesenvolvida. Is/o se de\'e
parcia!lIlenle aofalo de a sociedade sercolllposiaporllllln popl.t!nr;fio !lOlIwgcnen e, pOI'outro
laclo, ao fato cle a tradi~ao inlelectual f1uir numa clire~ao diferenle cia dos povos angl6fonos"
(Nakane 1982: 54: minha cnfase.

conhecer 0 Japao antes que fosse apropriado pelo "Outro" (Ocidente). Acumular
informas;oes detalhadas antes que entrassem os pesquisadores ociclentais "no
pareo" seria uma maneira de formal' uma trincheira clefensiva cle conceitos e
categorias aut6ctones e de exercer uma hegemonia figurada sobre os outros.
Entretanto, e curioso notal' que, ao reagir a ocidentalizas;ao de seu pafs, Yanagita
voltou-se para 0 pr6prio Ocidente na busca do instrumental te6rico e metoclol6-
gico para sistematizar suas pesquisas e sua militancia. Consciente cia pocler
analftico da alltropologia, ele optou cleliberaciamente pelo folclore e vetou os
estudos comparativos de seus discfpulos enquanto nao conhecessem "realmente
os detalhes e a totalidacle da tnidi<;aojaponesa".

Sua estrategia era a de que nos precisamos "conhecer-nos" antes cle sennos can he-
ciclos pelos outros, para evitar que nossa totalidade seja dissecada.
[...] Os escritos de Yanagita poclem ter funcionado como lun meio cle resistir a
hegemonia cultural externa sobre os japoneses; entretanlo, podem igualmente tel'
resultado numa forma cle hegemonia sobre eles proprios, na qual as japoneses
adotaram a imagem que tinham de si mesmos a partir de seus cOllceitos e categorias
como, par exemplo, as da popula~ao rizicultora ou os cia familia cultuadora dos
antepassaclos.
Nesse sentido, vejo as vers6es japonesas da etnologia e cia folclore como nao sendo
baseadas em pontos de particla intelectuais externos, mas como senclo auto-referen-
tes. Dado 0 fate de que podemos detectar nessas clisciplinas uma perspectiva
orientalista com rela~ao tanto aos povos circunvizinhos quanta as popula~6es
regionais do Jap30, essas caracterfsticas da antropologia e do folclore cia Japao
podem ser denominadas "orientalisl11o reflexivo" (Funabiki ] 996: 4).

Esse "orientalismo japones" remete, pOI'urn Jaclo,ao tema ciaetnogenese dos
japoneses e, por outro, as teorias (icleologias) nihonjinrDn. Diferente da relas;ao
dos europeus com os africanos no perloclo neo-colonialista, os japoneses procu-
raram conhecer seus vizinhos nao apenas para exercer uma hegemonia colonial
sobre eles, mas porque, conhece-Ios, seria tambem uma forma de se conhecerem
a si pr6ptios, tendo em vista as ligas;oes hist6ricas e culturais que os uniam aos
demais povos asiiiticos. Por isso e que uma das questoes basicas ciaantropologia
japollesa, desde os prim6rdios, e a da origem nip6nica. 0 pr6prio Yanagita
interessou-se, nessa linha de motivas;ao, por culturas vizinhas e/ou minoritarias
em relas;ao a japonesa (ainu, coreana, indonesia, micronesia), mas, ao chegar a
faixa etaria dos 50 anos, passou a pesquisar exclusivamente seu paIs que veio a



conceber como "uma entidade basicamente harmonica, historicamente con-
tinua e homogenea" (Funabiki 1996: 3), bem na linha das nihonjinron e da
orientac;ao governamentaJ, prevalecente ate meados clessa clecaclade 90 (sic),
de que 0 Japao e uma sociedacle mono-etnica. Pocle-se afirmar que 0 folclore
de Yanagita era uma especie de "antropologia nacional clo Japao", na qual 0

"outro etnografico" e ao mesmo tempo sujeito e objeto do conhecimento. Por
essa e outras razoes, Yanagita conseguiu agJutinar em torno de si, ao longo
de sua carreira intelectual, pessoas interessadas nas raizes culturais e na
identidade dos japoneses.

Durante 0 perfoclo colonial, portanto, a maioria dos antropologos japoneses
mantinha uma ambivalente postura "orientalista" frente aos asiMicos: por um
lado, eram os "povos nativos" (dojin), portadores de uma cultura "inferior e
atrasada", que estavam Iii para serem pesquisados por representantes de uma
cultura "superior e mais avanc;ada"; por outro, esses povos poderiam conter as
chaves para 0 misterio da origem japonesa, quer dizer, poderiam fazer parte do
mesmo estoque etnico e cultural do dos japoneses. Embora Nakane Chie (1974:
68) tenha reconhecido hii mais de duas decaclas que a possfvel contribuic;ao da
antropologia japonesa sejam os frutos de estudos comparativos do Japao com
sells pafses vizinhos, somente agora tem apareciclo aUlocriticas cia relac;ao
"onentalista" do Japao com a Asia e a proposta de uma agenda comum de
trabalhos como a Asian Network of Anthropological Studies, que tem como um
dos objetivos a especulac;ao sobre uma possfvel antropologia distinta na Asia
(Yamashita 1996).

Como vimos anteriormente, Yanagita, talvez por seu ardor e vies nacio-
nalista, acreditava que somente 0 pesquisador "nativo" poderia penetrar a alma
de sell povo. Destoando da concepc;ao dumontiana, que afirma so existir "um
tipo de antropologia e ela e 0 procluto cla ideologia ociclental com sua caracte-
rfstica tendencia para 0 pensamento comparati vo em termos universais" (Peirano
1992: 245-46), Yanagita se interessava pelo folclore como uma especie cle
etnologia do Japao e para 0 Japao. Nakane Chie nao chega a tanto, mas
chama-nos a atenc;ao para a particulariedacle das pesquisas em sociedacles
complexas e letraclas, com historia multi-milenar, como e 0 caso do Japao, China
e India. (Entre os "paises importadores" da antropologia, Cardoso de Oliveira
(J 990: 2J) tambem reconhece que as antigas nac;oes asiriticas se distinguem cle

dois outros grupos: as nac;oes europeias mais antigas, de profunda tradic;ao
ocidental, e as "novas nac;oes", sobretudo da America Latina, Caribc e Africa.)

No caso de lllna sociedade complexa de larga escala, com lima longa Iradi\Oao
liten\ria, os anlrop610gos nalivos lem com cerleza lima vanlagem; adqllirir 0 conhe-
cimenlo de tais sociedades pode ser diffcil, ale mesmo impossfvel, para lIIn anlrop6-
logo estrangeiro. Nestas sociedades, encontramos normaJmenle ll111profundo
slrall/11/. de intelectuais que manlemalradi\Oao inlelectual, como e 0 caso na india,
China, Japao; e uma situa\Oao similar poderia, em certa medida, ser enconlrada em
oulros pafses. Nestas circunslilncias, 1II11anlrop610go cujos melodos sao allamente
inlluenciados pOI'uma Iradi\Oaoangl6fona teria que ajustar sua abordagem it Iradi\Oao
intelectual local (Nakane 1982: 53).

Nesse aspecto, nao hii como discordar de Nakane, porque a dificuldade de se
trabalhar a informac;ao em nac;oes como a japonesa advem tanto da distinta
traclic;aointelectllallocal quanta da barreira lingiHstica e do excesso de informa-
c;oes, conceitos e metodologias proprios; e, tudo isso, involucrado num meio
particularmente icleologizaclo. Os neofitos no estudo de tais sociedades nao
podem passar sem a assessoria de especialistas "nativos" na selec;ao e aniilise
das informac;6es. Nesse caso, pOI·tanto, a cooperac;ao e a sfntese das visoes de
dentro e de fora seriam a combinac;ao ideal. Por sua vez, esses especialistas
"nativos" talvez tenham a dificuldade cle, simultaneamente, reconhecer, preser-
var e superar a sua trad"ic;aointelectual de oligem, quando se poem a manipular
o instrumental teorico ocidental. Ou seja, a dificuldade e 0 desafio maior e
precisamente 0 de produzir algo original que seja uma sfntese clas visoes de
dentro e de fora, do nativo e do estrangeiro. Esse tambem foi 0 clesafio enfrentado
por Yanagita, ao reagir contra a "antropofagia" ocidental e mergulhar na tradic;ao
intelectual e popular japonesa: ao imp0l1ar seletivamente os metodos das
ciencias sociais, ele procurou adaptar essa metodologia a sua tradic;ao intelectual
de origem (Kokugaku, "antiquarismo" feudal, etc.). Como afirma Kawaua:

A originalidade dos estudos de Yanagita encontra-se principal111enle no rato de
que ele tentou superar os problemas causados pela illlporta\Oao direla de conceitos
emopeus no Japao ao focalizar as caracterfslicas singulares da vida japonesa. Sua
obra exa111ina0 Japao a parlir de uma perspecliva inlema, islo e, de U111ponto de
vista pr6ximo da vida real do povo japones, das tradi\Ooes e da nalureza de seu
pafs (1993: I).



Atualmente, a antropologia japonesa mantem suas especificidades, embo-
ra nao deixando de perpetual' pontos em comum com os autros "estilos" de
antropologia. Quanto a antinomia que opoe a antropologia dos "pafses do
centro" (isto e, paises que deram origem cientifica e academicamente a
disciplina: Inglaterra, Fran<;a e Estados Unidos) as demais antropologias,
podemos dizer que os antropologos japoneses se assemelham parcial mente
a seus pares da "periferia", na medida em que estiveram, por muito tempo,
mais "interessados com 0 que acontece em seu proprio pais e numa ou mais
antropologias metropolitanas" e normalmente dao pouca aten<;ao ao trabalho
de colegas da "periferia", salvo nos casas em que estes sao reconhecidos
pelas antropologias metropolitan as (Nakane 1974: 70). Esse fato provoca 0

desequilfbrio previsivel que se constata tambem em oulros lugares da "peri-
feria": os japoneses cons om em e conhecem melhor as Irabalhos de autores
ocidentais do que 0 oposto.

Contrastando, no entanto, COI11seus pares de pafses em desenvolvimento, os
antrop610gos japoneses, de modo geral, nao fazem parte do poder decisorio a
nfvel nacional. Embora tenha havido antropologos bastante engajados na vida
politica do pais (como Yanagita) ou que prestam assessoria a varios ministerios
e outros orgaos do governo (como Nakane), quando os antrop610gos japoneses
san convidados para participar de uma comissao ou assessoria, nao 0 san na
qualidade de especialistas (antropologos), mas na de pessoas publicamente
reconhecidas que possuem um profundo conhecimento geral e ideias estimulan-
tes (Nakane 1982: 56).

A antropologia japonesa esta hoje estreitamente ligada e em sintonia com a
antropologia que se faz nos grandes centros (sobretudo nos EUA, InglatelTa e
Fran<;a). Isso quer dizer que ha a coexistencia de todos os paradigmas da matriz
disciplinar. Mais do que uma simples coexistencia, ha a aplicac;:aode pratica-
mente todos os paradigmas. Somente a tftulo de ilustra<;ao, quando la estive
estudando (1985-1990), 0 chefe do Departamento de Antropologia Cultural da
Universidade de T6quio, que era respeitadlssimo por sua intensa produc;:ao
academica sobre 0 tema da origem japonesa estudada a panir da perspectiva da
mitologia comparada, estava muito ligado a pesquisas para ll1useus; para tal, ele
usava uma metodologia que nos fazia lembrar 0 difusionismo ao ten tar mostrar
o caminho percorrido por certos trac;:osculturais, do sudeste-asi:itico ate 0 Japao.

UIll outro professor, afeito a estudos comparativos do parentesco e da religiosi-
dade na Coreia e no Japao, usava metodos funcionalistas para analise (a propria
Nakane Chie tambem recebeu muita influencia do funcionalismo britanico).
Outro pesquisador mais jovem, que tinha seu "campo" na Indonesia, era um
grande entusiasta em proll1over 0 debate em torno de textos e autores afinados
com 0 movimento hermeneutico da antropologia. Meu orientador fez parte da
liltima turma de alunos de E. R. Leach; portanto, ao menos em lese, estava mais
sintonizado com a antropologia britanica.

Uma caracterlstica mencionada por varios pesquisadores no Japao e a ten-
dencia que a maioria dos antropologos niponicos tem de trabalhar com temas
reconhecidos na disciplina como "classicos" ou "pmos", que podem ser agrupa-
dos em tres grandes blocos: religi1'1o/ritual,mudan<;a socia-cultural e estrutura
social. Embora a situa<;1'1otenda a mudar, SaD poucos as que trabalham em
contextos urbanos, havendo preferencia por grupos "nativos", minoritarios e/ou
rurais; e e ainda menor 0 numero dos que fazem pesquisa na Europa ou na
America do Norte.

Outro aspecto peculiar que tem sido levantado e 0 recorrente descaso com a
teoria. A grande capacidade editorial dos antropologos japoneses esconde dos
menos avisados que, boa parte dessas publica<;oes e apenas "dados brutos" de
pesquisas. Entretanto, aqui tambem ha uma tendencia a Illudan<;a: se antes os
profess ores de antropologia produziam suas teses de doutorado num perfodo
mais avan<;ado da carreira (quando as produziam, pois essa nao era a tendencia
mais usual), agora h:i uma pressao para que se fac;:amessas teses 0 mais rapido
possfvel. E ainda ha outro fator a se considerar: cada vez mais, jovens antrop6-
logos japoneses estudam ou estagiam em universidades do "centro", ande estao
mais expostos a influencia te6rica extema.

No Japao atual, a forma<;1'1odo antrop610go e majoritariamente feita no
pr6prio pais, enquanto que 0 trabalho de campo e feito no exterior, sobretudo
em palses em desenvolvimento (da Asia, Africa e America Latina). Esse
costume contrasta, por exemplo, com 0 Brasi I,onde a regra e se fazer a formac;:ao
e a pesquisa de campo no proprio pafs; mesmo quando 0 antrop610go vai fazer
a p6s-gradua<;ao no exterior, costuma desenvolver sua pesquisa no Brasil.

Esse recente "internacionalismo" da antropologia japonesa tem recebido
explicac,:oes geralmente parciais ou contradit6rias, J11uitasvezes, centraclas na



afluencia jap~nesa das u!limas decadas. Aparentemcnte, essa anlropologia pa-
rece ter confmnado a observa~ao de Ruth Benedicl (1946, especialmente
~apitulo 3: "Taking one's proper station") de que uma das principais caracteris-
tlcas dos Japoneses e a de manter um esfor~o para que cada coisa e pessoa
permane~a no seu "devido Jugal''' (one's proper station), em consonancia com
uma exacerbada enfase na ordem e na hierarquia. Na esfera academica tambem
se podia perceber um consenso velado de que a tradi~ao s6cio-cultural do Japao
era ass unto para os folcloristas, sua hist6ria era ocupa~ao dos hisloriadores sua
economia era 0 campo especffico dos economistas, e assim por diante. R~stou
par: os ~ntrop610gos japoneses a pesquisa do "oulro-estrangeiro". Assim, 0
J~pao. fO! estudado de modo mais sistematico e continuo pOI' folcloristas,
hlstonadores da religiao, soci610gos, arque610gos, economistas, entre oUlros, e
men os por antrop6logos. Esse argumento faz sentido, pOI'em, e uma verdade
parcial, :m~a v~z que, no entre-guerras e logo ap6s a n Guerra, estudar 0 pais e
suas colomas tmha UJ11 grande apelo na academia, com 0 fito de se desvendarem
as o~'igens e a identidade japonesas, Depois, surgiu lIIn novo panorama com a
reonentar,;ao da disciplina no p6s-gueITa. A pesquisa nas ex-col6nias esbarrava
na restrir,;ao dos nativos que, naturalmente, passaram a hOslilizar seus ex-senho-
re~ (~sse clima deve ter perdurado por, pelo men os, duas decadas ap6s a guerra).
AI, sl.m, as n~v~s ~era~6es tiveram que se apegar, literahnente, a orientar,;ao
classlca da dlsclphna, ou seja, aquela que diz que 0 objetivo primordial cia
antropologia e 0 estudo do outro, do ex6tico, do diferentc.

Assim, fatores variados contribufram para essa "tendencia centrifuga" (nas
palavras de Sekimoto TenlO) que fez com que os antrop610gos japoneses
optassem pOI'campos de pesquisa em areas cada vez mais distantes. Esse mesmo
autor afirma que, na tensao entre as duas tendencias, a centrfpeta (caracterizada
pelo i~teresse na origem do sistema s6cio-cultural japones) e a centrffuga
(pesqLIIsa cada vez mais distante do Japao), prevaleccu a ultima (Sekimoto
1996). E a transir,;aopara a segunda tendencia fez-se acompanhar de outras duas
transir,;oes. Em primeiro lugar, houve uma transi~ao concernenle a instituciona-
lizar,;aoda antropologia: 0 periodo pre-guerra se distingue peJos estuclos multi-
discipl.inares sobre a etnogenese niponica, pela existencia cle antrop610gos
auto-chdatas e com forma~ao em outro campo do saber (medicina botanica
literatura, poHtica, elc.) e pela inexistencia de cursos de antropolog;a; a partil:

dos anos 50, foram criados os cursos de gracluar,;aoe de p6s-gradua<;ao, surgindo
com isso novas gera~6es de antrop610gos com uma forma<;ao especffica e
orienlados para uma pr<itica cle trabalho de campo intensivo. A outra transi~ao
diz respeito a mudanr,;a no status economico e polftico do Japao. E 6bvio que a
opulencia geracla pelo poder economico do pafs nas ultimas decadas fez com
que houvesse verbas para pesquisas em qualquer parte do globo; para atual iza~ao
constante clas bibliotecas; pai'a se convidar gran des nomes cia antropologia
mundial para irem ao Japao debater suas obras e suas ideias com antJop610gos
e estuclantes do pais; etc. Agora, se a nova opulencia lem contribufclo para 0
internacionalismo cia antropologia japonesa, pode-se dizer lambem que esse
internacionalismo, com tocla a infonnar,;ao gerada, nao deixa de ser importante
para 0 ESlado e, particularmente, para as empresas niponicas.

Para concluir, os antrop610gos niponicos que oscilaram entre as lendencias
centrfpeta e centrffuga, praticamente, se omitiram em relar,;ao as inumeras
minorias do pafs (ainu, bllrakumin, chineses, coreanos, vftimas da bomba
atomica, trabalhadores tempoHl.rios nipo-Iatino-americanos au dekasegi, etc.).
Aqui, 0 "outro-interno" e secundario na disciplina tanto quanta 0 e na sociedade
nacional. Aqui, a razao academica se mistura a ideologias nacionais. Talvez a
rea~ao contra a "antropofagia" ocidental nao tcnha permitido que se reconhe-
CeSsea diversidade interna.
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