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Apresentação

Olá, pessoal! É com prazer que apresentamos neste livro alguns temas relevantes 
para que você possa ter uma dimensão atual da realidade. 

Na primeira unidade, a “Introdução à Antropologia e seus princípios 
fundamentais”, estudaremos a constituição da Antropologia e suas principais 
linhas teóricas, assim como o evolucionismo social que deu início à conformação 
da disciplina antropológica como ciência. Perpassaremos assim pela história 
do pensamento antropológico; etnografia: o método antropológico; e o lugar 
da Antropologia nas ciências sociais. O que se pretende é levar o aluno à 
compreensão sobre o que é a Antropologia, por que estudá-la e qual o seu lugar 
no campo das ciências sociais.

Na segunda unidade, estudaremos a “Antropologia cultural: conceitos e 
definições”, cujo objetivo é apreender as principais características da Antropologia 
cultural. Neste estudo se propõe compreender a constituição da Antropologia 
americana e da Antropologia cultural, verificando seus principais precursores, Lewis 
Morgan e Franz Boas. Estudaremos ainda autores como Ruth Benedict, Margaret 
Mead, entre outros. 

Na terceira unidade, perpassaremos pela Antropologia social; a divisão interna 
da área do conhecimento – Antropologia social e Antropologia cultural – que se 
tornou comum no mundo todo. 

Enfim, na quarta unidade, tem-se como objetivo as noções de pessoa e de 
corporalidade na Antropologia; o processo de individualização nas sociedades 
modernas; teorias do sujeito: processos de subjetivação, resistência e agência. 
Neste sentido, iremos apresentar os desenvolvimentos e as reflexões surgidas a 
partir dos estudos de Marcel Mauss, e outros autores clássicos, sobre a noção de 
pessoa e a corporalidade. 

Finalizando, dentro desta temática, o que os autores deste livro alvitram, 
portanto, é ampliar os conhecimentos relacionados às mais diversas termologias 
dentro do tema proposto, assim como a sua devida aplicação. Desejamos um 
excelente estudo aos nossos estudantes e leitores.

Prof. Sergio de Goes Barboza





Unidade 1

INTRODUÇÃO À 
ANTROPOLOGIA E SEUS 
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Nessa Seção você irá conhecer a história da disciplina e a origem dos 
princípios fundamentais de ordenação do pensamento antropológico.

Nessa Seção você irá aprender o método etnográfico, sua importância e 
problematizações na construção do saber antropológico.

Aqui você será levado a apreender as especificidades da Antropologia 
em relação às demais Ciências Sociais e a importância de seus princípios 
epistemológicos e metodológicos para a compreensão e pesquisa das 
experiências sociais.

Seção 1 | A construção do pensamento antropológico

Seção 2 | Etnografia: o método antropológico

Seção 3 | O lugar da antropologia nas ciências sociais

Objetivos de aprendizagem: 

Nesta unidade você será levado a apreender a constituição da Antropologia 
e suas principais linhas teóricas. Você conhecerá o evolucionismo social como 
teoria que deu início à conformação da disciplina antropológica como ciência. 
Também conhecerá questões que envolvem o método antropológico, como 
a etnografia. Por fim, irá entender a importância da Antropologia como um dos 
saberes que compõem as Ciências Sociais, suas características diferenciais, 
campos de atuação e principais objetos de reflexão social.

Maria Carolina de Araujo Antonio
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Introdução à unidade

O que é Antropologia? Por que estudar Antropologia? Qual seu lugar no campo 
das Ciências Sociais? Qual a diferença entre Antropologia e Sociologia? Estas são 
algumas das questões que você responderá ao longo desta Unidade. Enquanto parte 
introdutória do presente livro, a ideia é apresentar os princípios fundamentais da 
Antropologia, o percurso histórico de sua constituição como disciplina científica e os 
elementos metodológicos que possibilitaram seu desenvolvimento até os dias de hoje. 

O conhecimento antropológico cada dia ganha mais espaço e importância no 
campo das Ciências Humanas, justamente por oferecer uma perspectiva sobre 
o humano e suas relações com o outro que escapa às determinações do saber 
hegemônico e universalista que caracteriza as ciências ocidentais. É um saber 
construído pelo próprio objeto de investigação, ou melhor, pelos próprios sujeitos 
pesquisados, a partir da relação que se estabelece no momento da pesquisa entre 
observador e observado. Assim, a Antropologia não consiste tanto em uma ciência 
do humano, mas, sim, em um saber construído com humanos, que leva em conta 
suas múltiplas formas de experiências de vida. Você verá que a diversidade, principal 
objeto de reflexão da Antropologia, é o que permite a construção de conhecimentos 
não só do “outro”, como de nós mesmos, de nossa própria organização social. A 
experiência de alteridade é, portanto, uma das principais ferramentas do pensamento 
antropológico, e o principal legado que esta disciplina imprime às Ciências Sociais.



Introdução à antropologia e seus princípios fundamentais

U1

10



Introdução à antropologia e seus princípios fundamentais

U1

11

Seção 1

A construção do pensamento antropológico

Introdução à seção

O ser humano sempre refletiu sobre si e sua relação com o outro. Em muitos 
agrupamentos sociais encontramos mitos, histórias e narrativas sobre a origem dos 
seres humanos e da vida social, como uma espécie de tentativa de fornecer sentido 
e explicação a questões como “O que é o humano?”; “Qual a diferença entre o 
humano e os animais?”; “Por que os seres humanos vivem em coletivos?”; “Por que o 
coletivo organiza-se de determinada forma?”. Neste contexto, a sociedade ocidental 
moderna elaborou um projeto que se fundamentou em uma “ciência do homem”, 
uma anthropo + logia, que busca, justamente, sistematizar e organizar os saberes 
sobre os humanos e suas diferentes formas de relações sociais.

Foi no final do século XVIII que se começou a constituir este saber que toma o 
humano como objeto de conhecimento, e não mais a natureza e seus fenômenos. 
Pela primeira vez, o próprio humano torna-se objeto de estudo, e nele são aplicados 
métodos até então utilizados nas áreas de Física, Biologia e Química. A antropologia 
estabeleceu a passagem do humano da condição de sujeito produtor de 
conhecimento para a de objeto de estudo. Segundo Foucault (2010), a Antropologia 
surge como um dos maiores expoentes das chamadas Ciências Humanas, 
justamente porque propõe dissolver o homem, no intuito não de “reencontrá-lo 
melhor, mais puro e como que liberado; mas sim, porque remonta em direção ao 
que fomenta sua positividade” (FOUCAULT, 2010, p. 525). 

Este início do pensamento antropológico surge concomitantemente às 
descobertas de novos territórios e, consequentemente, de novos agrupamentos 
humanos espalhados pelo globo, descoberta proveniente do período da 
colonização. É com o período das navegações, e a partir dos relatos dos viajantes 
que acompanhavam as explorações colonizadoras, que a Antropologia configurou 
seu objeto empírico de pesquisa: as sociedades ditas “primitivas” ou “selvagens”, 
classificadas assim em contraposição às sociedades civilizadas europeias.

O conhecimento científico, ao menos neste período, só se legitimava enquanto 
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tal, a partir de uma separação entre o observador e seu objeto de estudo. Enquanto 
esta separação estava dada em disciplinas como a Física, a Biologia, a Química e até 
mesmo a História, em que a distância temporal separa o historiador do período ao 
qual dedica seu estudo, a Antropologia constitui-se como saber científico ao pautar-
se na separação geográfica entre o sujeito da pesquisa e os sujeitos pesquisados 
(LAPLANTINE, 2000).

Logo após a Antropologia ter firmado o estudo das populações não ocidentais 
como objeto de estudo, no início do século XX seus pesquisadores detectaram 
que tal objeto estava em vistas de desaparecer: o próprio universo das sociedades 
“primitivas” não resistiria aos avanços avassaladores da colonização e às mudanças 
que a exploração de seus territórios pelos europeus submetiam-nas. A Antropologia 
vê-se, com isso, diante de um dilema: o fim das sociedades primitivas significaria o fim 
da ciência antropológica? Após intensos debates sobre esta questão, colocada por 
influência da perspectiva evolucionista, observou-se que as sociedades consideradas 
objetos de estudos não deixavam de existir, as transformações que enfrentavam não 
dizimavam a diversidade com que se apresentavam, pelo contrário, deixavam-nas 
ainda mais evidentes, salientando os diferentes modos de conceber e experienciar 
a vida social. 

Assim, a Antropologia amadurece como ciência ao se dar conta que seu foco não 
está nas sociedades não ocidentais, mas na própria diversidade humana, presente 

O filósofo Michel Foucault, no livro “A palavra e as 
coisas: uma arqueologia das ciências humanas”, 
analisa a origem das ciências humanas, provenientes 
de um processo de transformação da produção de 
saber entre os séculos XVIII e XX. No livro, Foucault 
salienta a construção ocidental da ideia de humano 
e suas consequências no desenvolvimento dos 
saberes sobre a humanidade, como os postulados 
universalizantes que postulam uma ideia totalizante 
de humano. A seguir, há o link de uma interessante 
resenha do livro:
CANDIOTTO, Cesar.  Notas sobre a arqueologia 
de Foucault em as palavras e as coisas. Rev. Filos., 
Aurora, Curitiba, v. 21, n. 28, p. 13-28, jan./jun. 2009. 
Disponível em: <www2.pucpr.br/reol/index.php/
rf?dd99=pdf&dd1=3227>.  Acesso em: 20 jan. 2016.

Fonte:<www.saraiva.com.
br>.  Acesso em: 05 maio 
2016

Figura 1.1 | Livro As palavras 
e as coisas, de Michel 
Foucault
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em toda parte, inclusive no interior das sociedades ocidentais. A Antropologia não se 
caracteriza por seu objeto específico de estudo, mas, sim, pelo olhar que imprime 
aos fenômenos sociais. A Antropologia consolida-se como um saber dinâmico, 
que acompanha as mudanças da/na humanidade. Por que esta dinamicidade? Ora, 
justamente porque o produto do saber antropológico faz-se a partir de uma relação 
dialógica, intersubjetiva, pautada no encontro entre sujeito pesquisador e sujeito 
pesquisado. 

No entanto, para chegar neste patamar, percorreu um longo caminho de 
desenvolvimento, problematizações e reinvenção de seus postulados. E se tem uma 
característica que a particulariza no campo das Ciências Sociais, é justamente esta 
capacidade de transformação, de problematização de seus conceitos e métodos de 
estudo. Isto posto, vamos ver as origens do pensamento antropológico, já que uma 
das melhores maneiras de se conhecer uma área do conhecimento é reconstituir 
sua história, mostrando como suas bases foram sendo construídas e quais pilares 
deram sustentação às suas transformações e atualizações.

1.1 A descoberta da diferença

No campo das Ciências Humanas, a Antropologia destaca-se por eleger como 
seu objeto de estudo a diversidade humana em seus aspectos biológicos, sociais e 
culturais. Enquanto a Sociologia dedicava-se à compreensão da sociedade europeia 
de sua época, a Antropologia voltava-se para o estudo dos povos em processo 
de colonização na África, Ásia e América. Durante o período que compreende os 
séculos XVI e XIX, na transição histórica entre o mundo feudal e o capitalista, houve 
a produção e o acúmulo de um grande volume de informações e descrições sobre 
as culturas não europeias, obtidas por meio dos registros feitos pelos colonizadores, 
missionários, comerciantes e militares europeus sobre os territórios situados fora da 
Europa. Nesse período, havia muitos interesses econômicos e políticos em jogo, 
levando os países exploradores a investir muito nessas viagens. Estes investimentos 
de caráter exploratório acabaram favorecendo a produção de conhecimentos sobre 
os povos nativos que viviam nas áreas colonizadas (LAPLANTINE, 2000).

Assim, a Antropologia é uma ciência que vem se desenvolvendo desde o século 
XIX, mas os primeiros “registros etnográficos” começaram a ser produzidos já no 
século XVI, quando os europeus começaram a viajar por terras distantes. A origem 
do pensamento antropológico resulta da exploração destes novos territórios até 
então desconhecidos, e que dá início à elaboração de discursos sobre os habitantes 
que povoam estes espaços. De acordo com a reconstituição histórica da disciplina 
feita por Laplantine (2000), neste período surgem duas ideologias concorrentes, 
simétricas, inversas uma da outra: a do “mau selvagem e bom civilizado” e a do “bom 
selvagem e mau civilizado”. A primeira é a recusa do estranho, apreendido a partir da 
concepção de sua inferioridade e da falta, marcando a postura de condescendência 
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e proteção paternalista do outro, assim como sua exclusão e exploração por parte 
dos colonizadores e missionários; a segunda, a fascinação pelo estranho, cujo 
corolário é a má consciência que setores intelectuais europeus têm de si mesmos 
e sua sociedade, vislumbrando nas sociedades primitivas uma inocência e o paraíso 
perdidos há muito tempo pela civilização. Essas ideologias, que marcam o início do 
pensamento antropológico, permanecem vivas até os dias de hoje, já que embasam 
uma série de estereótipos que impregnam a perspectiva sobre o outro, sobre o não 
ocidental.

Vale salientar que, apesar de opostas, tanto a representação do mau selvagem 
e bom civilizado quanto a do bom selvagem e mau civilizado constituem polos 
opostos de uma mesma estrutura de pensamento, a saber, a inferioridade do “outro” 
em relação ao ocidental, base do pensamento evolucionista que via as sociedades 
primitivas como estágios primeiros da humanidade, não desenvolvidas, e seus 
habitantes como ignorantes, ingênuos, embrutecidos, desprovidos das capacidades 
cognitivas dos civilizados cidadãos europeus. 

Neste contexto, compreender essas ideologias auxilia na compreensão do 
desenvolvimento do saber antropológico nos últimos quatro séculos, que ao 
ultrapassá-las propôs novas perspectivas sobre o “outro”.

A diversidade das sociedades humanas nem sempre pareceu aos olhos dos 
ocidentais como um fato a ser valorizado, mas, sim, como uma aberração da 
história da humanidade, que caberia ao progresso solucionar. Já na antiguidade 

Você com certeza já se deparou com grupos de pessoas 
que possuem um modo de vida, ou visão de mundo e 
comportamentos distintos do seu. Qual sua reação ao 
encontrar essas pessoas? Você busca estabelecer uma 
compreensão de seus modos de vida, pensamentos ou prefere 
se afastar? A diferença é para você algo estimulante e curioso 
ou uma ameaça? Observe como você reage à diferença 
e perceba de que modo o pensamento antropológico é 
fundamental para a construção de contextos de socialidades 
em que a diversidade é valorizada, potencializada e não 
reduzida e violentada.

1.1.1 O mau selvagem e o bom civilizado
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grega, os povos que viviam além dos limites da polis eram chamados “bárbaros”. 
Os termos “primitivo” e “selvagem”, que datam respectivamente do movimento Pós-
renascimento, entre os séculos XVII e XIX, indicam a distinção e desvalorização do 
outro, marcadas acima de tudo pela dicotomia constituída entre animalidade (não 
europeus) e humanidade (europeus) (LAPLANTINE, 2000).

A oposição natureza X cultura é o fio de raciocínio que expulsa da civilização 
todos aqueles que não participam da humanidade a qual os ocidentais (neste 
contexto, os europeus) julgam pertencer. Ao longo do século XVI, os colonizadores 
eram instruídos a verificar se os indígenas possuíam ou não alma, ou seja, a julgar 
se os índios eram ou não humanos. Se apresentando nu ou vestido com pele 
de animais e articulando uma língua inteligível, o “selvagem” é visto como uma 
espécie sub-humana, abrindo o leque de sua representação a partir das ausências: 
sem moral, sem religião, sem lei, sem escrita, sem Estado, sem consciência, sem 
razão, sem economia, sem passado. Esta perspectiva da falta foi por muito tempo o 
principal argumento para a exploração do território e das populações nativas pelos 
colonizadores, pois estes acreditavam que era possível fazê-los evoluir, seja pela 
ação missionária, seja pela ação administrativa do Estado colonizador. 

Nos relatos de viajantes deste período, mostrados por Laplantine (2000), 
encontramos o do missionário Oviedo, escrito em 1955, no qual ele descreve o 
seguinte sobre sua experiência na Índia:

No relato dos viajantes, os habitantes das Américas são descritos como 
estúpidos, embrutecidos, preguiçosos, os da Ásia não são representados de maneira 
diferente, mas é sobre os africanos que recai as piores representações, imputando 
aos “negros” a marca de inferioridade em relação aos brancos. Tal estereótipo é 
resquício do absoluto desconhecimento do modo de vida dos nativos retratados 
pelos colonizadores europeus. 

 Atualmente, é muito comum a designação dos indígenas como um povo 
preguiçoso, que não gosta de trabalhar e/ou é desprovido da mesma capacidade 
cognitiva dos brancos. Este raciocínio ainda vigora, principalmente, como 

As pessoas desse país, por sua natureza, são tão ociosas, 
viciosas, de pouco trabalho, melancólicas, covardes, sujas, 
de má condição, mentirosas, de mole constância e firmeza 
(...) Nosso Senhor permitiu, para os grandes, abomináveis 
pecados dessas pessoas selvagens, rústicas e bestiais, que 
fossem atirados e banidos da superfície da Terra (OVIEDO 
apud LAPLANTINE, 2000, p. 42).
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argumentações que defendem a exploração das terras indígenas, já que a recusa 
destes em se submeter ao modus operandi do “progresso” ocidental é justificado 
pela indolência característica dos indígenas.

Você já ouviu comentários pejorativos em relação aos 
indígenas? Quais são as características mais comuns que lhes 
são atribuídas? De que modo os qualitativos atribuídos aos 
indígenas expressam essa perspectiva do “mau selvagem” em 
relação ao “bom civilizado?

A perspectiva do “mau selvagem” é contrabalanceada pelo seu oposto: tudo 
o que se pensa como ausência, falta, inferioridade, torna-se pleno, superior. É 
a ideia do “bom selvagem” e do “mau civilizado”. Note que os termos colocados 
aqui são os mesmos da perspectiva apresentada anteriormente: selvagem e 
civilizado, animalidade e humanidade, mas com uma inversão de seus conteúdos: 
o que era menos, inferior, é visto como mais e superior. Apesar da inversão, ambas 
perspectivas compartilham de uma mesma estrutura de pensamento, fundamentada 
na construção estereotipada das populações nativas, radicalizando a diferença entre 
“nós e os outros” nos termos de uma oposição entre cultura e natureza.  

A figura do “bom selvagem” encontra sua formulação mais sistemática após o 
Renascimento, tendo como principal expoente o pensamento do filósofo político 
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) no século XVIII (principalmente com a obra 
Discurso sobre a desigualdade), e, em seguida, no Romantismo e sua ode à 
natureza, caso exemplar da obra de Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), escritor 
e estadista alemão.

A ideia nutria-se de um descontentamento com o mundo civilizado. O caráter 
inferior atribuído às sociedades além-mares, como as Américas e a África, e a 
precariedade com que caracterizam o modo de vida europeu, não era percebido 
como uma desvantagem, pelo contrário, o “selvagem” era visto como superior ao 
homem civilizado. Pela primeira vez, instaura-se uma crítica da civilização ocidental 
e um elogio ao “estado de natureza” em que julgam viver as populações nativas 
(LAPLANTINE, 2000).

Assim, a figura do “bom selvagem” surge na filosofia e nas artes exercendo um 

1.1.2 O bom selvagem e o mau civilizado
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misto de fascínio e curiosidade. Neste período, século XVI, ocorre a exibição de 
“selvagens” trazidos das Américas para figurar os salões das realezas europeias, como 
se fossem exemplares da diferença, da pureza da condição humana em detrimento 
da artificialidade do modo de vida da civilização europeia. Esta representação 
das sociedades indígenas como um paraíso perdido, exaltando a ingenuidade 
e bondade infinita dos indígenas ainda hoje persiste. Tal perspectiva vale-se, da 
mesma forma que sua simétrica inversa, de um desconhecimento dos modos de 
vida das comunidades tradicionais. É como se os indígenas fossem de uma espécie 
supra-humana, não tivessem vícios, defeitos, ambições, enfim, fossem desprovidos 
de afecções e sensibilidades humanas. Este imaginário do “bom selvagem” faz 
agravar a percepção errônea e os mal-entendidos dos brancos diante de fatos e 
acontecimentos que envolvem as populações nativas.

Michel de Montaigne, filósofo francês do século XVI, escreve em seu 
livro “Ensaios” uma série de elucubrações sobre a vida selvagem, em 
que aponta as distinções positivas desta em relação à vida na civilização. 
A motivação para essa escrita veio da exibição de índios tupinambás 
trazidos da costa brasileira para a corte francesa, em 1560.  No texto “Dos 
canibais”, em que ele descreve a conversa travada com os tupinambás 
por meio de intérpretes, salienta:

Fonte: <http://aiyelujara.blogspot.com.br>.  Acesso em: 14 fev. 2016.

Figura 1.2 | Retrato dos índios na corte francesa no século XVII.

“[...] creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem 
nessa nação, a julgar pelo que me foi referido; sucede, 
porém, que classificamos de barbárie o que é alheio aos 
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nossos costumes; dir-se-ia que não temos da verdade e da 
razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das 
opiniões e usos do país a que pertencemos. Neste, a religião é 
sempre perfeita, perfeito o governo, perfeito e irrepreensível o 
uso de todas as coisas. Aqueles povos são selvagens na medida 
em que chamamos selvagens aos frutos que a natureza 
germina e espontaneamente produz; na verdade, melhor 
deveríamos chamar selvagens aos que alteramos por nosso 
artifício e desviamos da ordem comum. [...] Podemos, pois, 
achá-los bárbaros em relação às regras da razão, mas não a 
nós, que os sobre passamos em toda a espécie de barbárie. 
Sua guerra é toda nobre e generosa e tem tanta desculpa e 
beleza quanta se pode admitir nessa calamidade humana; seu 
único fundamento é a emulação pela virtude. Não lutam para 
conquistar novas terras, pois ainda desfrutam dessa liberdade 
natural que, sem trabalhos nem penas, lhes dá tudo quanto 
necessitam e em tal abundância que não precisam de alargar 
seus limites. Encontram-se ainda nesse estado feliz de não 
desejar senão o que as suas necessidades naturais reclamam; 
o que for além disso é para eles supérfluo (MONTAIGNE, 2010, 
p. 139-142).

Vemos, com essas duas perspectivas desenvolvidas ao longo do século XVIII, que 
a imagem que o ocidente construiu da diferença oscilava entre fascínio e desprezo, já 
que pautadas apenas em relatos trazidos de viajantes de suas explorações, portanto, 
pautadas no desconhecimento da vida e das experiências sociais destes “outros”. 
Assim, não bastava apenas o recolhimento desses relatos para a antropologia ser 
reconhecida como ciência. Tais relatos abriram caminho, mas a sistematização e 
reflexão dessas informações por determinados intelectuais é que ensejaram as bases 
do saber antropológico que ganha força a partir do século XIX.

O saber antropológico passa a ser sistematizado enquanto ciência a partir 
do recrudescimento da teoria evolucionista. Essa teoria remonta os estudos de 
Charles Darwin (1808-1882), naturalista britânico que revolucionou a produção 
de conhecimento no Ocidente ao explicar a evolução a partir da teoria de uma 
ancestralidade comum e da seleção natural das espécies. Darwin argumentava que 
as espécies existentes haviam desenvolvido-se lentamente a partir de modos de vida 

1.2 O evolucionismo social 
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anteriores, teoria sacramentada em sua obra A origem das espécies, publicada em 
1859. O evolucionismo, como ficou conhecida a corrente de pensamento pautada 
nos estudos de Darwin, influenciou diversas áreas, inclusive as ciências humanas, 
principalmente a Antropologia. Os nativos de sociedades colonizadas não eram 
mais considerados “selvagens”, como nos séculos XVII e XVIII, mas “primitivos”, isto é, 
ancestral do civilizado europeu, como se fossem representantes do estágio primeiro 
da humanidade, e que deveriam seguir o curso da evolução da espécie humana até 
culminar na civilização europeia, ou então, desaparecer. Um dos fatores fundamentais 
para a aceitação da ideia de evolução era a sua associação com a ideia de progresso, 
ambas pautadas em uma hierarquia linear (CASTRO, 2005). Os colonizadores eram 
vistos de maneira positiva, como aqueles que auxiliariam as “sociedades primitivas” 
no seu processo de evolução. Com isso, a Antropologia surge como ciência na 
definição de um objetivo bem específico, compreender a origem da humanidade, 
ou das etapas evolutivas da humanidade: “a perspectiva antropológica baseava-se 
num raciocínio fundamental: reduzir as diferenças culturais a estágios históricos de 
um mesmo caminho evolutivo” (CASTRO, 2005, p. 27).

Com isso, ao longo do século XIX, constituiu-se verdadeiramente a Antropologia 
como disciplina científica, pautada na concepção de que formas simples de 
organização social e de mentalidade tenderiam a evoluir para as formas mais 
complexas das sociedades ocidentais. Uma visão linear da história que supunha 
uma mesma rota de desenvolvimento para todas as sociedades do planeta e 
que fornecia o quadro epistemológico necessário para a consagração do caráter 
científico da disciplina. A partir disto, convinha aos antropólogos descrever e analisar 
cientificamente a sequência dos estágios das transformações sociais, observando 
as sociedades primitivas como museus vivos da história da humanidade. Neste 
contexto, três intelectuais destacam-se e são considerados os fundadores da 
Antropologia: Lewis Morgan (1818-1881), Edward Tylor (1832-1917) e James Frazer 
(1854-1941). Tylor, antropólogo britânico, destaca-se com a obra Cultura primitiva: 
pesquisas sobre o desenvolvimento da mitologia, filosofia, religião, linguagem, arte 
e costume”, publicada em 1891, e na qual se encontra aquela que é considerada a 
primeira definição de cultura, a saber, cultura ou civilização, tomada em seu mais 
amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, 
crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos 
pelo homem na condição de membro da sociedade. Tylor (apud CASTRO, 2005, p. 
29) afirma ser “tanto possível quanto desejável eliminar considerações de variedades 
hereditárias, ou raças humanas, e tratar a humanidade como homogênea em 
natureza, embora situada em diferentes graus de civilização”. 

Já Frazer, antropólogo escocês, destaca-se pela publicação de O ramo de 
ouro, em 1890, em que realiza uma obra monumental, 12 volumes no total, na 
qual compara mitos e folclores de várias sociedades e levanta a tese de uma linha 
evolutiva do pensamento que parte do estágio mágico, passa ao religioso e culmina 
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no científico. Segundo Frazer (apud CASTRO, 2005, p. 29), “o selvagem é um 
documento humano, um registro dos esforços do homem para se elevar acima do 
nível da besta [...] um selvagem está para um homem civilizado assim como uma 
criança está para um adulto”.

Morgan, antropólogo americano, destacou-se com a obra Sistemas de 
consanguinidade e afinidade da família humana, publicada em 1871, e na qual 
apresenta um estudo do sistema de parentesco com base em suas pesquisas com 
diferentes comunidades nativas norte-americanas. Para Morgan (apud CASTRO, 
2005, p. 28), a evolução é um caminho natural e necessário, pois,

A imagem do antropólogo sentado em sua biblioteca 
era plenamente justificada na tradição da antropologia 
evolucionista, tanto pelos objetivos a que se propunha quanto 
pelos métodos que seguia. Embora o antropólogo devesse 
saber reconhecer a diferença entre um relato superficial 

como a humanidade foi uma só na origem, sua trajetória tem 
sido essencialmente uma, seguindo por canais diferentes, mas 
uniformes, em todos os continentes, e muito semelhantes em 
todas as tribos e nações da humanidade que se encontram no 
mesmo status do desenvolvimento

Na medida em que a diferença geográfica permitia uma evolução diferenciada 
aos grupos humanos, a variedade resultante era fundamental para a reconstrução 
dos diferentes estágios do processo evolutivo geral. Aliada a esta perspectiva, está 
a ideia de uma unidade cognitiva da espécie humana, ou uma uniformidade de 
pensamento. Era isso que permitia traçar a passagem das sociedades selvagens, 
para as primitivas, culminando nas sociedades ocidentais. Assim, o caminho para 
a compreensão do longo período de evolução cultural humana, do primitivo ao 
civilizado, deveria passar pelo método comparativo, aplicando-o a um grande 
número de sociedades primitivas. 

Nesta primeira etapa do saber antropológico, não havia uma grande preocupação 
com aspectos específicos e particulares de cada agrupamento humano, nem com 
a confiabilidade das descrições dos relatos de viajantes, que compunham os dados 
de pesquisa. Conhecida como “antropologia de gabinete”, esta fase consistia em 
recolher o máximo de relatos possíveis, dos mais variados contextos visitados, 
submetendo-os a um “teste de recorrência”:
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Assim, a Antropologia surge como ciência ao sistematizar dados, por meio dos 
quais construiu sua base epistemológica e a elaboração de conceitos; ao constituir 
um saber que não fosse apenas de reflexão, mas de observação e comparação; 
e ao definir uma problemática fundamental: a diversidade. A partir dessa base, a 
Antropologia seguiu se desenvolvendo ao longo dos séculos, repensando seus 
postulados teóricos, problematizando seus métodos de análise e reflexão, mas 
com uma base bem determinada, sempre buscando salientar a diferença, traçando 
conexões, relações entre diferentes experiências humanas de sociabilidade.

Na próxima seção, vamos apreender de que modo a Antropologia foi se 
consolidando como constituinte das Ciências Sociais a partir de sua metodologia 
própria, a saber, a etnografia e o trabalho de campo.

1. O avanço colonialista europeu sobre as Américas, grande 
parte da África, Ásia e Oceania, empreendido a partir do século 
XVI, resultou, além de dominações, em encontros com outros 
seres humanos, outras experiências de vida social, de visões 
de mundo, experiências que geraram relatos de viagens com 
narrativas descritivas sobre as populações nativas.

a) Antropologia surgiu como ciência a partir dos relatos 
de viagens de colonizadores, que traziam informações de 
populações nativas diversas que foram sistematizadas por 
meio de estudos científicos.

b) A Antropologia não possui relação com o imperialismo 
europeu no período das colonizações, uma vez que se 
constitui como um saber que se opõe às formas dominantes 
de exploração das populações nativas.

ou preconceituoso e um relato bem fundamentado e isento, o 
resultado final de seu trabalho, no geral, prescindia de uma grande 
atenção ao detalhe etnográfico: buscava-se compreender, como 
indicam os títulos dos livros de Morgan e Frazer, a sociedade antiga, 
a sociedade primitiva (CASTRO, 2005, p. 34).
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c) A Antropologia não se constitui como uma ciência, uma vez 
que é fundamentada em relatos de viagens de colonizadores, e 
carece de uma sistematização epistemológica que caracteriza 
uma ciência.

d) A Antropologia é uma ciência que busca identificar as 
igualdades, deste modo, surgiu apenas na década de 1970, 
com o início do desenvolvimento do método etnográfico de 
pesquisa, pautado na relação intersubjetiva entre pesquisador 
e sujeito pesquisado.

e) A Antropologia não é uma ciência, uma vez que se constitui 
como saber fundamentado apenas no relato de viagens dos 
colonizadores nos tempos das navegações.

2. O termo Antropologia designa “ciência do homem”. Escreva 
sobre o principal foco de atenção e objeto de estudo que 
caracteriza esta disciplina no campo das Ciências Sociais.
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Seção 2

Etnografia: o método antropológico

Introdução à seção

2.1 A experiência etnográfica 

A Antropologia consolida-se como disciplina constituinte das Ciências Sociais a 
partir da definição de seu objeto de estudo como a diversidade humana, focando 
nas diferentes formas de experiências e relações sociais. Assim, a distinção que 
estabelece entre a Sociologia e a Ciência Política surge não só por sua problemática 
fundamental, a diversidade, mas principalmente por sua metodologia própria, a 
saber, a etnografia, ou, o trabalho de campo. A construção do saber antropológico 
passa, necessariamente, pela relação direta travada entre pesquisador e pesquisado, 
relação esta que permite desestabilizar conceitos naturalizados nas Ciências Sociais, 
como os de “natureza” e “cultura”, “sociedade” e “indivíduo”, “sujeito” e “objeto”. O 
movimento de desconstrução de pressupostos, de desnaturalizações de certezas, 
faz-se no encontro com o outro, tornando a fala e o pensamento do outro, teorias 
tão legítimas e coerentes (ou muitas vezes, até mais), quanto as do panteão das 
ciências ocidentais modernas.

A etnografia define-se como um método de investigação por meio do qual se 
apreende a complexidade de determinada vida social. Esta prática pode ocorrer 
tanto no “campo” quanto no “gabinete”, mas nunca sem suscitar a experiência de 
alteridade, condição fundamental do fazer antropológico. Assim, nesta seção você 
irá apreender as problematizações estabelecidas pela própria Antropologia em 
relação à sua metodologia, a importância desta na construção do conhecimento 
e em que medida particulariza a pesquisa antropológica das outras ciências sociais.

O antropólogo britânico Bronislaw Malinowski (1884-1942) é considerado 
o grande fundador do método etnográfico, caracterizado pela incursão e 
permanência do antropólogo na vida social do grupo que pretende estudar. Até 
então, os antropólogos faziam suas análises com base em relatos de viajantes, ou 
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por meio de rápidas expedições às sociedades primitivas, nas quais se limitavam a 
interrogar apenas alguns informantes. Malinowski acreditava ser necessário dar um 
passo adiante nas pesquisas antropológicas, realizar um estudo profundo da vida 
real dos nativos, ou seja, de suas experiências cotidianas. A ideia de um pesquisador 
visitar pessoalmente a sociedade na qual estava interessado, em vez de ficar 
sentado em seu gabinete reorganizando os dados de outras pessoas, era um tanto 
revolucionária neste contexto. O antropólogo deveria ir até a sociedade, observar 
as cerimônias, encontrar informantes capazes de fornecer as informações mais 
importantes, aprender a língua local e escrever em seu caderno as anotações dos 
dados recolhidos no dia a dia. 

Com isso, Malinowski ficou conhecido por ser o precursor da passagem do 
gabinete para o campo que marcou definitivamente o fazer antropológico. Em sua 
obra Argonautas do Pacífico Ocidental, ele escreve sobre o método etnográfico 
que empregou na realização de sua pesquisa nas Ilhas Trobriand, arquipélago da 
Nova Guiné, onde permaneceu entre 1915-1916 e 1917-1918:

A etnografia é um trabalho de imersão total, interiorizando as significações que 
os próprios sujeitos atribuem a seus comportamentos, sentimentos e modos de 
vida. Consiste no método de apreensão da sociedade tal como é percebida por 
seus próprios integrantes, com os quais mantém uma relação direta. Portanto, o 
saber que resulta deste tipo de pesquisa faz toda a diferença que particulariza a 

Imagine-se o leitor sozinho, rodeado apenas de seu 
equipamento, numa praia tropical próxima a uma aldeia 
nativa, vendo a lancha ou o barco que o trouxe afastar-
se no mar até desaparecer de vista. [...] Suponhamos, além 
disso, que você seja apenas um principiante, sem nenhuma 
experiência, sem roteiro e sem ninguém que o possa auxiliar 
[...] Imagine-se entrando pela primeira vez na aldeia, sozinho 
ou acompanhado de seu guia branco. Alguns dos nativos se 
reúnem ao seu redor – principalmente quando sentem cheiro 
de tabaco. Outros, os mais velhos e de maior dignidade, 
continuam sentados onde estão [...]. É enorme a diferença 
entre relacionar-se esporadicamente com os nativos e estar 
efetivamente em contato com eles. Que significa estar em 
contato? Para o etnógrafo significa que sua vida na aldeia, no 
começo uma estranha aventura por vezes desagradável, por 
vezes interessantíssima, logo assume um caráter natural em 
plena harmonia com o ambiente que o rodeia (MALINOWSKI, 
1984, p. 20-21). 
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Antropologia das demais ciências do social.

O antropólogo evita uma programação estrita de sua pesquisa, bem como a 
utilização de protocolos fixos. A etnografia carrega um caráter um tanto errante, o 
pesquisador não sabe exatamente o que o espera “em campo”, quais caminhos sua 
investigação irá seguir, uma vez que são os sujeitos que irão lhe indicar as direções 
a serem perseguidas e, geralmente, são nos mal-entendidos, nos erros, nas falhas 
cometidas, nos imponderáveis e inesperados eventos que o trabalho de campo 
suscita que o pesquisador recolhe as informações mais preciosas, que expressam os 
dados mais relevantes que irão compor o estudo em questão.

No prólogo de seu livro Os Nuers: uma descrição do modo de subsistência 
e das instituições políticas de um povo nilota, publicado em 1940 sobre o 
povoado localizado no Sudão, na África, o antropólogo britânico Evans-
Pritchard fornece uma descrição das dificuldades que enfrentou no início 
do trabalho de campo, e como essas dificuldades foram relevantes para 
compreensão do modo de vida dos Nuer: 

Fonte: <http://southernsudan.prm.ox.ac.uk/details/1998.355.584.2/>.  Acesso em: 14 fev.  2016.

Figura 1.3 | Foto dos Nuers feitas por Evans-Pritchard em 1935

Os Nuer são peritos em sabotar uma investigação e, 
enquanto não se morou com eles por algumas semanas, 
ridicularizam firmemente todos os esforços para extrair 
os fatos mais corriqueiros e para elucidar as práticas mais 
inocentes. [...] Depois de algum tempo, as pessoas estavam 
preparadas para me visitar em minha barraca, fumar meu 
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tabaco e mesmo fazer brincadeiras e bater papo, mas não 
estavam dispostas nem a me receber em seus abrigos contra o 
vento, nem a discutir assuntos sérios. Perguntas sobre costumes 
eram bloqueadas com uma técnica que posso recomendar aos 
nativos que são incomodados pela curiosidade dos etnólogos. 
[...] Não obstante, se se escolhe morar em um acampamento 
nuer, é preciso submeter-se ao costume nuer, e eles são 
visitantes persistentes e infatigáveis. A principal provação era 
a publicidade a que todas as minhas ações estavam expostas, 
e levou bastante tempo até acostumar-me, embora jamais 
chegasse a ficar insensível, a executar as ações mais íntimas 
perante uma audiência ou em plana vista do acampamento. 
Uma vez que minha barraca estava sempre no meio de casas 
ou abrigos contra o vento e que minhas investigações tinham 
de ser feitas em público, poucas vezes pude ter conversas 
confidenciais e jamais consegui treinar informantes capazes 
de ditarem textos e fornecerem descrições e comentários 
detalhados. Esse fracasso foi compensado pela intimidade 
que fui forçado a ter com os nuer (...) Da porta da minha 
barraca, podia ver o que acontecia no acampamento ou 
aldeia e todo o tempo era gasto na companhia dos nuer. As 
informações foram, assim, reunidas em partículas, sendo cada 
nuer que encontrava usado como fonte de conhecimento” 
(EVANSPRITCHARD, 2002, p. 18-20).

O interesse da Antropologia está naquilo que foge à regra, na exceção, no 
que escapa dos modelos hegemônicos e padronizados, enfim, a Antropologia 
detém-se ao que se diferencia. A Sociologia e a Ciência Política dão prioridade à 
sociedade e suas formas instituídas, deixando a vida cotidiana, os fatos não escritos, 
não formalizados, não institucionalizados, como uma espécie de resíduos ou 
consequências de grandes fenômenos. Já a Antropologia consiste precisamente em 
dar atenção a estes materiais “residuais” negligenciados. Como afirma Lévi-Strauss 
(2012, p. 52), “os etnólogos se interessam principalmente pelo que não está escrito, 
nem tanto porque os povos que estudam não escrevem e mais porque aquilo que 
lhes interessa é diferente de tudo o que os homens geralmente pensam em fixar 
na pedra ou no papel”. Assim, a diferença entre Sociologia e Antropologia não está 
no fato da primeira dedicar-se às sociedades industriais e a segunda às sociedades 
tradicionais. 

As construções intelectuais, os conceitos, as doutrinas filosóficas são, nesta 
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perspectiva, menos iluminadoras do que objetos a serem iluminados, questionados 
(LAPLANTINE, 2000). Essa perspectiva, voltada aos fenômenos macrossociológicos, 
resulta em um deslocamento radical da visão das relações sociais. Atualmente, 
a Antropologia não possui um objeto que lhe seja próprio, como pequenas 
comunidades rurais, indígenas, tradicionais, mas visa desenvolver uma abordagem, 
uma metodologia e um enfoque único, que permitem a construção de um saber 
sobre a realidade social a partir de perspectivas outras.

2.2 Relação entre observador e observado

A neutralidade do pesquisador, exigência que atua como um corolário no campo 
do saber científico e diz respeito à imparcialidade, frieza e em não influenciar a 
pesquisa com convicções, sentimentos e pensamentos próprios ao pesquisador, 
na Antropologia torna-se uma questão constantemente problematizada. Como não 
se evolver, ou afetar e ser afetado pelos sujeitos da pesquisa, quando se precisa 
estabelecer um convívio de maneira próxima e prolongada?

Segundo o antropólogo Marcio Goldman (2006), o saber da Antropologia 
constrói-se na relação travada entre o antropólogo e o sujeito da pesquisa. Como 
se efetiva essa produção? Segundo o autor, no trabalho de campo, o saber do 
antropólogo é sempre diferente do saber do nativo, e isto não acontece porque 
trata-se de um saber mais objetivo, racional, totalizante da realidade, mas, sim, 
porque o antropólogo deve conferir o mesmo valor a todas as histórias, explicações 
e reflexões que escuta por meio da “observação participante”. Assim:

O saber que resulta da observação participante adotada no trabalho etnográfico, 
segundo Goldman (2006), é a chamada “teoria etnográfica”, teoria essa distinta da 
“teoria nativa”, muito presa às contingências cotidianas, e também distinta da “teoria 
científica”, imponente e determinista. A teoria etnográfica encontra-se no meio 

A observação participante que os antropólogos proclamam 
ser seu método por excelência, não consiste apenas em, de 
vez em quando, deixar a máquina fotográfica de lado, o lápis 
e o caderno para participar do que está acontecendo [...] Na 
verdade, o que ela operou na antropologia foi um movimento 
em tudo semelhante ao de Freud na psiquiatria: em lugar de 
interrogar histéricas ou nativos, deixá-los falar à vontade. 
A observação participante significa, pois, muito mais a 
possibilidade de captar ações e os discursos em ato do que uma 
improvável metamorfose em nativo (GOLDMAN, 2006, p. 170).
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termo, evitando os riscos de um subjetivismo e de uma parcialidade exacerbada, 
de um lado, ou de um objetivismo arrogante e soberbo, de outro. Esta teorização 
tem como objetivo a elaboração de modelos de compreensão de um objeto social 
que, mesmo produzido em um contexto específico, produza inteligibilidade para 
compreensão de outros contextos sociais. Assim, opera como o elo fundamental 
entre o saber nativo e o saber do antropólogo, o que permite que o saber sobre 
determinada diversidade faça sentido para nossa própria experiência social e nos 
leve muito além na compreensão sobre o humano, suas experiências e relações 
sociais.

Como salienta Velho (1999), no texto “Observando o familiar”, uma das mais 
tradicionais premissas das Ciências Sociais é a necessidade de uma distância mínima 
ante o objeto estudado, o que pode garantir a objetividade necessária ao observador 
na condução de seu estudo. É preciso que o pesquisador social seja imparcial 
diante da realidade observada, evitando envolvimentos que possam obscurecer 
suas análises e conclusões. Se é necessário estabelecer uma distância entre aquele 
que observa e o aquele que é observado, no ofício antropológico a ideia é que o 
antropólogo mantenha um cálculo em que permita tornar o que lhe é estranho 
em familiar, e o que lhe é familiar em estranho. Esta postura auxilia na manutenção 
de uma distância necessária entre pesquisador e sujeito pesquisado, favorecendo a 
neutralidade e imparcialidade do resultado de seus estudos, mas sem deixar de se 
envolver em uma relação intersubjetiva com os sujeitos da pesquisa, fundamental na 
condução da pesquisa.

A antropóloga Mariza Peirano escreveu um texto chamado “A favor da 
etnografia”, no qual salienta a importância deste método na construção 
do conhecimento antropológico, e fez uma ampla reconstituição teórica 
dos debates sobre a etnografia em diferentes autores da história da 
disciplina, como Malinowski, Evans-Pritchard, Victor Turner e Cliffod 
Geertz. Para ela, toda boa etnografia: 

[...] precisa ser tão rica que possa sustentar uma reanálise 
dos dados iniciais. Nela, os dados não são oferecidos 
apenas para esclarecer ou manter um determinado 
ponto de vista teórico, mas haverá sempre a ocorrência 
de novos indícios, dados que falarão mais que o autor, 
e que permitirão uma abordagem diversa [...]. Novas 
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Salientando a importância de se apreender o “ponto de vista nativo” mesmo 
quando imerso em um campo de pesquisa que não lhe é alheio, como o estudo 
dos centros urbanos, a postura do antropólogo é ainda mais problematizada e exige 
ainda mais cuidado por de sua parte. O distanciamento que deve nutrir em relação 
aos sujeitos da pesquisa não está dado de antemão, ou seja, não remete a uma 
distância geográfica, social, mas deve ser construída, elaborada com rigor, a fim de 
conseguir observar os detalhes, distinguir os hábitos e categorias nativas, sem correr 
o risco de assumir totalmente o ponto de vista de outro, e com isso não conseguir 
empreender uma análise efetiva da realidade observada. Segundo Magnani (2002, 
p. 17):

análises e reanálises virão para comprovar a fecundidade 
teórica do trabalho etnográfico. Elas certamente irão 
reforçar a convicção central dos antropólogos: a de que a 
prática etnográfica — artesanal, microscópica e detalhista — 
traduz, como poucas outras, o reconhecimento do aspecto 
temporal das explicações. Longe de representar a fraqueza 
da Antropologia, portanto, a etnografia dramatiza, com 
especial ênfase, a visão weberiana da eterna juventude das 
ciências sociais (PEIRANO, 1994, p. 218-219).

Segue o link do texto:
PEIRANO, Mariza. A favor da etnografia. In: Anuário Antropológico/92. 
Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1994. Disponível em:
<http://www.dan.unb.br/images/pdf/anuario_antropologico/
Separatas1992/anuario92_marizapeirano.pdf>. Acesso em: 15 jan. 2016.

[...] a natureza da explicação pela via etnográfica tem como 
base um insight que permite reorganizar dados percebidos 
como fragmentários, informações ainda dispersas, indícios 
soltos, num novo arranjo que não é mais o arranjo nativo 
(mas que parte dele, leva-o em conta, foi suscitado por ele) 
nem aquele com o qual o pesquisador iniciou a pesquisa. 
Este novo arranjo carrega as marcas de ambos: mais geral 
do que a explicação nativa, presa às particularidades de seu 
contexto, pode ser aplicado a outras ocorrências; no entanto, 
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é mais denso que o esquema teórico inicial do pesquisador, pois 
tem agora como referente o “concreto vivido”. Assim, o que se 
propõe inicialmente com o método etnográfico sobre a cidade 
e sua dinâmica é resgatar um olhar de perto e de dentro capaz 
de identificar, descrever e refletir sobre aspectos excluídos da 
perspectiva daqueles enfoques que, para efeito de contraste, 
qualifiquei como de fora e de longe.

No texto “De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana”, o 
antropólogo, professor da USP, José Guilherme Cantor Magnani defende 
um olhar distanciado, indispensável para ampliar o horizonte da análise 
e complementar a perspectiva de perto e de dentro que defende como 
fundamental na pesquisa dos antropólogos em suas próprias sociedade. 
Assim, ele contrapõe um olhar “de fora e de longe”, a outro que denomina 
de olhar “de perto e de dentro”.
MAGNANI, José Guilherme. De perto e de dentro: notas para uma 
etnografia urbana, Revista Brasileira de Ciências Sociais – RBCS, v. 17, n. 
49, jun. 2002. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v17n49/a02v1749.pdf>. Acesso em: 9 
jan. 2014.

O conhecimento antropológico constrói-se a partir da experiência de campo 
vivenciada pelo antropólogo. Suas impressões etnográficas não são formuladas apenas 
pelo intelecto, de modo racionalista e objetivo, mas passam por um impacto suscitado em 
si mesmo, em sua personalidade, resultante da relação entre diferentes culturas em uma 
mesma pessoa. O que a Antropologia coloca em perspectiva não são os fatos empíricos 
em si mesmos, recolhidos no campo, mas as relações que estes fatos estabelecem com 
outros, de outros contextos, que se apresentam sob uma mesma forma. “Em suma, 
as diferenças nunca são dadas, são recolhidas pelo etnólogo, confrontadas umas com 
as outras, e aquilo que é finalmente comparado é o sistema das diferenças, isto é, dos 
conjuntos estruturados” (LAPLANTINE, 2000, p. 165). 

A Antropologia é suscitada pelo confronto de conceitos e pontos de vistas 
entre pesquisador e nativo, por isso mesmo a pesquisa de campo leva a inevitáveis 
questionamentos da teoria acumulada da disciplina: na medida em que se renova 
por meio da pesquisa de campo, resiste aos modelos rígidos, hegemônicos. Deste 
modo, a etnografia não consiste apenas em uma técnica de coleta de dados, mas em 
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uma abordagem teórica específica, “no caso da antropologia a pesquisa etnográfica 
é o meio pelo qual a teoria antropológica se desenvolve e se sofistica” (PEIRANO, 
1994, p. 8).

O pesquisador não apenas se depara com a significação operada pelo nativo, 
como, ao descrevê-la nos seus próprios termos, é capaz de apreender esta lógica 
e incorporá-la de acordo com os padrões de seu próprio aparato intelectual e até 
mesmo de seu sistema de valores e percepção, assim:

Problematizações em torno da relação sujeito/objeto, colocar-se ou não no lugar 
do outro, dar voz ao nativo, os limites da participação na observação participante, 
se a autoria do texto etnográfico é do pesquisador ou dos sujeitos da pesquisa, 
enfim, estas são algumas das questões levantadas pela própria Antropologia nas 
problematizações que suscita em relação à sua própria metodologia. Isto porque a 
experiência do encontro com o outro é tão perturbadora para o antropólogo quanto 
para os sujeitos pesquisados. Aquilo que o pesquisador vive em sua relação com 
os interlocutores é parte integrante de sua pesquisa, e, diante disso, o antropólogo 
em campo deve constantemente estar atento para evitar certas armadilhas, como 
projetar no outro a imagem que tem de si mesmo, ou seja, colocar-se no lugar 
do outro a partir de suas próprias categorias de pensamento. O antropólogo deve 
ser capaz de colocar em suspenso seus julgamentos a fim de poder apreender os 
sentidos e lógicas do pensamento do outro. Também não deve se iludir na tentativa 
de “tornar-se nativo”, como se pudesse apreender totalmente os modos de ser e 
estar do outro. Faz-se necessário encontrar uma posição em que se mantenha uma 
identificação, ao mesmo tempo que preserve a distinção na relação intersubjetiva 
travada com os sujeitos pesquisados. 

Esta experiência, chamada de alteridade, fundamenta a produção do 
conhecimento antropológico e consiste não só em questionar por que aquilo que 
as pessoas fazem e falam lhes são coerente, razoável e lógico, mas até que ponto 
somos capazes de compreender as práticas e os saberes dessas pessoas com quem 

[...] a etnografia é uma forma especial de operar em que o 
pesquisador entra em contato com o universo dos pesquisados 
e compartilha seu horizonte, não para permanecer lá ou 
mesmo para atestar a lógica de sua visão de mundo, mas para, 
seguindo-os até onde seja possível, numa verdadeira relação 
de troca, comparar suas próprias teorias com as deles e assim 
tentar sair com um modelo novo de entendimento (MAGNANI, 
2002, p. 135).
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passamos a conviver e, principalmente, como podemos promover nossa própria 
transformação a partir da experiência de trabalho de campo, pois, como coloca Lévi-
Strauss (2013, p. 42), “é esse efetivamente o procedimento do etnógrafo quando vai 
a campo, pois – por mais escrupuloso e objetivo que queira ser – nunca é nem ele, 
nem o outro, que encontra no final de sua investigação”.

Apreender a diversidade, detectar a multiplicidade de modos de ser e estar no 
mundo, as múltiplas formas de pensamento e construção de sentido, enfim, valorizar 
e enfatizar a diferença humana em todas as suas manifestações, esta é a principal 
problematização da Antropologia. Para tanto, a construção do método etnográfico 
foi fundamental para possibilitar o encontro com o outro, suscitar confluências e 
contradições entre formas de pensar, questionar certezas e postulados hegemônicos, 
e, com isso, descobrir alternativas múltiplas de possibilidades de existência.

Você pode tentar exercer o olhar etnográfico ao observar 
e analisar grupos e fatos sociais à sua volta. Por exemplo, 
pode fazer uma etnografia de seu bairro, ou de seu trabalho, 
observando como esses contextos são organizados, como 
as pessoas relacionam-se, como os grupos formam-se, os 
hábitos, costumes, modos de vida que os caracterizam. Você 
pode iniciar descrevendo tudo o que observa, questionando 
as pessoas sobre seus comportamentos cotidianos, suas 
preferências. Com isso, você vai apreendendo a lógica local, os 
significados e sentidos articulados pelas pessoas, os conflitos 
sociais presentes. Este é um bom exercício para exercer um 
descentramento do olhar, desnaturalizar o que nos parece 
tão corriqueiro e evidente, e detectar problemáticas sociais 
relevantes em fenômenos que julgávamos sem importância.

1. A pesquisa de campo, ou etnográfica, constitui um marco 
fundamental no desenvolvimento da Antropologia. Com base 
nesta assertiva, assinale a alternativa correta:
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a) O trabalho de campo, ou etnografia, é por excelência o 
método de pesquisa utilizado pela Antropologia.

b) A etnografia consiste no método fundamentado em 
extensa pesquisa bibliográfica sobre determinada cultura ou 
grupo social, a fim de observar suas especificidades.

c) O trabalho de campo em Antropologia limita-se à 
observação, devendo o pesquisador manter distanciamento 
e não interagir com os sujeitos da pesquisa, a fim de garantir 
a neutralidade dos dados coletados.

d) A etnografia é o método de pesquisa que consiste na 
interação com os sujeitos de pesquisa, a fim de apreender 
apenas os aspectos subjetivos, íntimos e individuais de cada 
interlocutor.

e) Etnografia refere-se à maneira como um antropólogo 
desenvolve teoricamente suas reflexões sobre uma dada 
sociedade.

2. Quais as principais diferenças entre teoria etnográfica, 
teoria nativa e teoria científica?
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Seção 3

O lugar da antropologia nas ciências sociais

Introdução à seção

Em 1954, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, publica o texto “Lugar da 
Antropologia nas Ciências Sociais e Problemas Levantados por seu Ensino”, em que 
busca situar a disciplina antropológica em meio às demais ciências da sociedade. 
A preocupação do autor não foi tanto salientar os limites, mas, sim, os pontos de 
encontro entre o saber antropológico, a Sociologia e a ciência política. É com base 
nesse texto que iremos abordar nesta seção a importância da Antropologia e de seu 
ensino no campo das humanidades.

Como já vimos, a Antropologia não se distingui das demais ciências humanas 
e sociais por conta de objetos específicos ou de temas de estudo que lhe sejam 
próprios. Sua história remete ao estudo das sociedades ditas “selvagens” ou “primitivas”, 
mas tal interesse é também compartilhado por outras ciências, como a Geografia, 
a Arqueologia, entre outras. Atualmente ela tem demonstrado a pertinência de seus 
estudos na compreensão das sociedades complexas, dos centros urbanos, ou seja, 
da própria sociedade ocidental moderna. Isto implica afirmar que a Antropologia 
surge próxima às ciências da natureza, mas olha em direção às ciências sociais, à 
necessidade de compreender o humano em suas relações com o outro e com o 
contexto social em que está inserido. 

Ora, sendo assim, qual a característica diferencial da Antropologia? Na visão de 
Lévi-Strauss (2013, p. 491):

Por enquanto, digamos apenas que ela procede de uma certa 
concepção de mundo ou de um modo original de colocar 
as questões, ambos descobertos por ocasião do estudo de 
fenômenos sociais que não são necessariamente mais simples 
(como se costuma tender a crer) do que os que se apresentam 
na sociedade do observador, mas que – em razão das grandes 
diferenças que manifestam em relação a estes últimos – 
evidenciam certas propriedades gerais da vida social, que os 
antropólogos tomaram como objeto.
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O que diferencia a Antropologia das demais ciências sociais, portanto, não é seu 
objeto de estudo, mas o modo como concebe a realidade social, o modo como 
questiona, observa, problematiza os fenômenos humanos. 

O antropólogo brasileiro Luiz Fernando Duas Duarte escreveu um 
interessante texto sobre o estatuto de ciência conferido à Antropologia 
a partir do relato de um debate sobre este tema surgido em dezembro 
de 2010, em um documento publicado pela Associação Antropológica 
Americana (AAA). Duarte (2011) faz uma reconstituição do campo teórico 
das ciências sociais e da Antropologia, salientando seus principais 
autores, as influências do contexto romântico alemão e do iluminismo 
francês do século XIX na constituição do saber antropológico. 
Segundo o autor, a antropologia valoriza tanto o cientificismo, como o 
do sociólogo francês Émile Durkheim (à esquerda), quanto os modelos 
compreensivos, pautados na observação da ação dos indivíduos, como 
propõe o sociólogo alemão Max Weber (à direita). 

DUARTE, Luiz Fernando. Antropologia é ciência? In: Instituto ciência 
hoje, 2011. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/
sentidos-do-mundo/antropologia-e-ciencia>. Acesso em: 9 jan. 2016.

Fonte: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-mundo/antropologia-e-ciencia>. Acesso em: 18 
fev. 2016.

Figura 1.4 | Emile Durkheim (esquerda) e Max Weber (direita)

Lévi-Strauss (2013) destaca pontos de diferença metodológicas entre a Antropologia 
e a Sociologia. Segundo o autor, a Sociologia permanece estreitamente ligada ao 
pesquisador, isto é, ao campo social e epistemológico daquele que realiza a pesquisa. 
Os estudos são conduzidos sempre do ponto de vista do observador, e a partir deste 
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Para conseguir alcançar esta perspectiva analítica, Lévi-Strauss destaca duas 
características próprias do saber antropológico: objetividade e totalidade. Por 
objetividade não se está afirmando uma atitude de abstração por parte do 
pesquisador de suas próprias crenças, preferências e ideias pré-concebidas, pois 

é que se realiza as análises, com base nos postulados teóricos que constituem sua 
expertise. Deste modo, o pesquisador coloca-se como autoridade do saber sobre 
determinado assunto ou fenômeno social, são suas próprias perspectivas históricas 
e categorias lógicas que aplica ao contexto que busca estudar. A preocupação do 
sociólogo é estabelecer um estudo que faça sentido dentro do cabedal teórico da 
disciplina. Já a Antropologia irá se esforçar para formular um conhecimento que 
faça sentido tanto para a população nativa mais remota quanto para seus pares. Isto 
porque o saber antropológico é produzido com base nas lógicas de pensamento e 
racionalidade do outro. 

Na Sociologia, por exemplo, o observador coloca-se como externo à realidade 
pesquisada, adotando um ponto de vista “de fora” sobre determinado fenômeno 
social, condição vista como necessária para efetivação na neutralidade e objetividade 
científica que autoriza o sociólogo a estabelecer interpretações das realidades sociais 
analisadas. Já o antropólogo, apesar de também se posicionar como “externo” à 
realidade que se quer estudar, está voltado à compreensão do ponto de vista do 
observado, ou seja, busca as interpretações que este estabelece de sua realidade 
social. Com isso, a realidade, as categorias e os fenômenos a serem estudados não 
constituem algo a priori imputado pelo pesquisador, pelo contrário, são os próprios 
sujeitos pesquisados que indicam os fenômenos importantes, as realidades a serem 
analisadas e as categorias que devem ser levadas em consideração. Este é um 
movimento necessário para se compreender a diversidade de modos de ser, estar e 
pensar o mundo e as experiências sociais.

Assim, temos a célebre frase de Lévi-Strauss (2013, p. 513) que define bem a 
diferença entre Sociologia e Antropologia:

Enquanto a Sociologia trata de fazer a ciência social do 
observador, a Antropologia busca elaborar a ciência social 
do observado, não só quando visa atingir, em sua descrição 
das sociedades exóticas e afastadas, o ponto de vista do 
próprio indígena, como quando amplia seu objeto até incluir 
a sociedade do observador, mas, nesse caso, tentando extrair 
um sistema de referência fundado na experiência etnográfica 
que seja independente ao mesmo tempo do observador e de 
seu objeto. 
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essa objetividade faz-se presente em todas as ciências sociais. A objetividade que 
caracteriza a Antropologia vai um pouco mais além. Não se trata apenas de colocar-
se acima dos valores próprios à sua sociedade, mas principalmente de seus modos 
de pensamento, ou seja, o antropólogo faz mais do que colocar em suspenso seus 
próprios sentimentos e impressões, por meio da pesquisa ele fabrica novas categorias 
mentais, contribui para a apreensão de novas noções de tempo e espaço, novas 
oposições e contradições, mesmo que totalmente estranhas às noções cultivadas 
pela cultura ocidental. A realidade social buscada pelo antropólogo é aquela que faz 
sentido no plano da experiência vivida do sujeito, na confluência de suas experiências 
sensíveis e inteligíveis, na realidade concreta de suas experiências e reflexões, sendo 
necessárias, muitas vezes, torções comunicativas para se buscar palavras para 
descrever determinados fatos e dizeres sem incorrer no uso de noções abstratas que 
só fazem sentido à cultura ocidental e nada dizem respeito ao pensamento nativo.

Por totalidade compreende-se a tendência de observar a realidade e a vida social 
como um sistema cujos elementos estão organicamente ligados, entrelaçados. 
Isto implica que a pesquisa não deve centrar-se, por exemplo, ao entendimento 
da economia de determinado contexto apenas com base na organização e/ou 
no valor dos termos trocados, mas, sim, em como a política, a estética, as regras 
de parentesco e aliança, e a educação influenciam e determinam o modo como 
as trocas são organizadas e conduzidas. É claro que para se aprofundar em 
determinado fenômeno, faz-se necessário desmembrar uma realidade social em 
suas instituições, como faz a Sociologia e a ciência política. No entanto, o caminho 
feito pela Antropologia é inverso destas duas outras ciências do social: ao invés de 
partir de uma totalidade social dada e desmembrar essa totalidade em partes a serem 
focalizadas pela pesquisa, ela parte de um aspecto em relevância em uma dada 
realidade social e busca reconstituir as redes de conexão que permitem apreender 
as ligações entre esse aspecto e a totalidade social. Com isso, a Antropologia tem 
sempre por objetivo encontrar as conexões, reconstituir as linhas que permitem 
observar um fato como um “fato social total”, ou seja, apreensível em sua dimensão 
política, social, econômica, estética e cultural.

Assim, como coloca Laplantine (2000), o objeto teórico da Antropologia não está 
ligado a um espaço geográfico, cultural ou histórico particular, pois a Antropologia 
não é senão um certo olhar, um certo enfoque que consiste em estudar o humano 
em sua totalidade e em sua plena diversidade, assim:

Só pode ser considerada como antropológica uma abordagem 
integrativa que objetive levar em consideração as múltiplas 
dimensões do ser humano em sociedade. Certamente, o 
acúmulo de dados colhidos a partir de observações diretas, bem 
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Isto posto, a Antropologia consiste menos no levantamento sistemático de 
aspectos políticos, econômicos, estéticos, religiosos, simbólicos de um dado 
agrupamento humano, do que em mostrar a maneira particular com a qual esses 
aspectos relacionam-se entre si e fornecem a especificidade de uma sociedade. 

como o aperfeiçoamento das técnicas de investigação conduzem 
necessariamente a uma especialização do saber. Porém, uma das 
vocações maiores de nossa abordagem consiste em não parcelar 
o homem, mas, ao contrário, em tentar relacionar campos de 
investigação frequentemente separados (LAPLANTINE, 2000, p. 16).

3.1 A ciência da diversidade

O foco da análise antropológica está nos pontos de encontro e diferença que 
a humanidade apresenta em suas mais variadas formas de apresentação, nos mais 
variados contextos. Com isso, aquilo que costumávamos tomar por natural, inato, 
resultante da “natureza humana”, aparece-nos como fato culturalmente construído. 

A convivência em outros contextos de sociabilidade, como uma tribo 
africana, ou uma aldeia indígena, ou um laboratório de neurociência, 
suscita no pesquisador uma mudança de perspectiva fundamental: a 
perplexidade provocada pelo encontro com outras culturas e sujeitos 
gera uma modificação do olhar que se tem sobre si mesmo, sua própria 
organização social, seus hábitos, suas tradições. É a elaboração desta 
experiência que leva o antropólogo a observar aquilo que muitas vezes é 
imperceptível, naturalizado, dada a dificuldade que temos em fixar atenção 
ao que nos é habitual, familiar, cotidiano. A partir de seus pressupostos 
metodológicos específicos, a Antropologia provoca uma ruptura em 
relação a qualquer modo de conhecimento abstrato, especulativo, não 
fundamentado na observação direta e nas relações humanas. É a partir da 
observação direta de outras sociedades e culturas humanas e da relação/
comunicação travada com seus integrantes que o saber antropológico é 
construído. Tal experiência é chamada de alteridade, concepção que parte 
do pressuposto de que todo ser humano, apesar da diferença com que se 
apresenta nos mais diversos contextos, é capaz de interagir, de reconhecer 
uma unidade e relacionar-se. A experiência de alteridade consiste no 
respeito às diferenças, ao mesmo tempo que se reconhece uma unidade 
que não as anule, pelo contrário, que ative o potencial de comunicação 
entre diferentes sujeitos de diferentes contextos. 
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Na experiência etnográfica se estabelece o chamado “estranhamento”, ou a 
perplexidade provocada pelo encontro entre a cultura do observador e do observado, 
encontro que leva a uma modificação do olhar que se tinha não só sobre o outro, 
mas principalmente sobre si mesmo. Como bem define Laplantine (2000, p. 21, grifo 
nosso):

Assim, a Antropologia suscita uma verdadeira “revolução epistemológica” 
(LAPLANTINE, 2000) que decorre, justamente, de uma mudança de perspectiva 
decorrente da ruptura com a ideia de que existe um centro ordenador do saber. 
Confrontados com a multiplicidade, os antropólogos são levados a romper com a 
abordagem que opera de acordo com uma naturalização, por exemplo, da noção 
de sociedade conforme construída por teóricos e filósofos ocidentais do século 
XVIII. Existem tantas diferentes formas de organização social quanto teorizações a 
respeito da vida coletiva. A experiência da alteridade é que nos permite buscar as 
várias concepções de coletividade e não reduzir essas concepções a uma construção 
teórica restrita à intelectualidade europeia. 

A Antropologia reinventa-se constantemente por conta de sua autorreflexão 
sobre questões éticas e morais implicadas em sua prática de pesquisa. A posição de 
autoridade com que o antropólogo possa se colocar diante do saber do nativo é algo 
constantemente apontado como atitude a ser evitada no trabalho de campo: por 
conta de seu histórico atrelado às perspectivas evolucionistas, dispositivos retóricos 
que possam (re)atualizar hierarquias entre culturas não passam desapercebidos nos 
discursos e nas produções textuais dos antropólogos. Assim, segundo Goldman 
(2006), atualmente a Antropologia chegou a um ponto crucial: como não reproduzir, 
na produção de conhecimento antropológico, as relações de dominação a que 

De fato, presos a uma única cultura, somos não apenas 
cegos a dos outros, mas míopes quando se trata da nossa. 
(...) O conhecimento (antropológico) da nossa cultura passa 
inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas; e 
devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura 
possível entre tantas outras, mas não a única. Aquilo que, de 
fato, caracteriza a unidade do homem, de que a Antropologia 
(...) faz tanta questão, é sua aptidão praticamente infinita 
para inventar modos de vida e formas de organização social 
extremamente diversos (...) aquilo que os seres humanos 
têm em comum é sua capacidade para se diferenciar uns 
dos outros, para elaborar costumes, línguas, modos de 
conhecimento, instituições, jogos profundamente diversos: 
pois se há algo natural nessa espécie particular que é a espécie 
humana, é sua aptidão à variação cultural.
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os grupos sociais que estuda estão submetidos? A relação prática de pesquisa e 
produção de teoria deve ser problematizada no próprio fazer antropológico. A saída 
é tomar as teorias etnográficas como ponto de partida, e não de chegada da prática. 
Mas como?

Mais do que uma postura de humildade, o antropólogo deve aceitar que o saber 
que produz é uma síntese entre teoria científica e teoria nativa, portanto nunca de 
autoria apenas dele, podendo, inclusive, ser desconstruído por pesquisas futuras 
feitas por outros antropólogos ou pelos próprios nativos, cada vez mais ativos na 
produção de conhecimento sobre si mesmos. Nesta perspectiva, a Antropologia está 
mais preocupada com a prática de pesquisa do que com a teoria que a fundamenta e 
esta característica é o modo como sustenta um compromisso crítico com o mundo, 
mais do que uma explicação distanciada e determinista do mundo.

Cada vez mais os antropólogos começaram a aplicar “em casa” o que se 
costumava fazer nas sociedades supostamente mais simples. A intensificação de 
pesquisa nas sociedades ocidentais modernas ajudou, portanto, a dissolver muito 
do resíduo das próprias origens racistas e etnocêntricas que tanto embaraçam o 
histórico da disciplina. Isto se deve, justamente, pela metodologia que caracteriza 
a disciplina. O trabalho de campo produz um olhar diferenciado sobre as relações 
sociais, uma preocupação empírica que permite escapar de uma visão generalizante 
e que traz consequências determinantes para a compreensão e descrição extensa 
de determinado fenômeno. 

Além disso, o conhecimento antropológico está imediatamente aberto à crítica 
por parte daqueles sobre quem ele é produzido, até mesmo porque a tecnologia da 
comunicação chega aos mais recônditos contextos. Isto é visto cada vez mais com 
otimismo pela disciplina, pois fortalece a crítica social e política a que se propõe. 
A Antropologia situa-se entre uma ciência sobre os outros e um diálogo com os 
saberes desses outros. É um saber destinado a pensar a diferença, explicar o outro, o 
diverso. No lugar de excluir, interpretar ou apenas aceitar a diferença, a Antropologia 
imbui-se do compromisso de valorizar a diversidade, “de apreendê-la sem suprimi-la, 
pensá-la em si mesma como ponto de apoio para impulsionar o pensamento, não 
como objeto a ser simplesmente explicado” (GOLDMAN, 2006, p. 164), mas como 
mecanismo capaz de promover a crítica e a transformação social.

3.2 O fazer antropológico e suas vicissitudes

A Antropologia toma por princípio que nenhum antropólogo é capaz de 
conhecer melhor a vida do nativo do que o próprio nativo. Assim, não existe um 
fundo de realidade que só o pesquisador seria capaz de acessar. Sua tarefa, neste 
sentido, não é tentar extrair das populações que estuda questionamentos e reflexões 
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que lhes são alheios, mas ver quais são as questões que elas próprias colocam-se. 
Deste modo, o que os nativos falam e fazem ganha estatuto de conhecimento, suas 
reflexões, estatuto de teoria. A descrição etnográfica de formas de pensamento que 
não pressupõem, por exemplo, a divisão entre natureza/cultura, indivíduo/sociedade, 
tornou possível torções e justaposições de diferentes contextos sociais e culturais que 
reinventam o modo como pensamos nossa própria cultura a partir de outras culturas.

A antropóloga britânica Marylin Strathern (2006), ao estudar populações na 
Melanésia, observou que nestes contextos não entravam em operações concepções 
como indivíduo e sociedade, muito menos um antagonismo entre estas duas 
entidades. Para os melanésios, as pessoas são divisíveis, e não indivisíveis, ou seja, 
concebem-se não como indivíduos, mas “divíduos”: cada sujeito contém em si outros 
sujeitos. Assim, a partir da obra de Strathern, a tarefa de descrever do antropólogo 
tornou-se muito mais complexa, pois as consequências das práticas descritivas 
tornaram-se mais evidentes. O estatuto do conhecimento do antropólogo e do 
nativo sobre suas respectivas culturas não é o mesmo: o que faz do nativo um nativo 
é a pressuposição, por parte do antropólogo, de que a relação com sua cultura é 
natural, isto é, intrínseca e espontânea. Tal diferença não reside na assim chamada 
natureza das coisas; ela é própria do jogo de linguagem que utilizamos na descrição 
da experiência de campo.

Marylin Strathern (1941) é antropóloga inglesa cuja perspectiva feminista 
abriu novos caminhos sobre modos de pensar as implicações das 
tecnologias contemporâneas de reprodução e os papéis sociais de 
gênero a partir de seu trabalho etnográfico feito na Melanésia. Escreveu 

Fonte: <https://www.st-andrews.ac.uk/600/events/celebration/graduation/strathern/>. Acesso em: 18 fev. 
2016.

Figura 1.5 | Marylin Strathern
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Assim, é como se o antropólogo possuísse uma vantagem epistemológica sobre 
o nativo. O sentido que o antropólogo estabelece sobre determinado fato depende 
do sentido nativo que lhe é fornecido, mas é o antropólogo que define qual a 
lógica legítima de dada reflexão – é ele quem explica e interpreta, traduz e introduz, 
textualiza e contextualiza, justifica e significa esse sentido. Tudo se passa como se o 
antropólogo soubesse muito mais sobre os nativos do que eles mesmos.

O fato de as sociedades melanésias pensarem o mundo por meio de conceitos 
diferentes daqueles utilizados pelas sociedades ocidentais, e de nem sequer 
adotarem categorias como de indivíduo e sociedade, sugere a possibilidade de 
uma “Antropologia reversa”, que seria aquela produzida a partir da teoria própria aos 
melanésios, e que nos leva a repensar e questionar nossos próprios conceitos. É por 
nutrir esta perspectiva crítica que a Antropologia possui a peculiar capacidade para 
reconhecer e detectar que alguns dos binarismos dominantes da retórica ocidental 
moderna, como natureza/cultura, moderno/tradicional/, rural/urbano/, objetivo/
subjetivo, razão/crença, refletem uma realidade política determinada, e, assim, 
considera que tomá-los como pressupostos analíticos oferece pouco rendimento 
analítico para decifrar o mundo vivido e experimentado socialmente pelos sujeitos. 
A perspectiva antropológica deve partir da análise da confluência, inter-relação e 
atravessamentos que um domínio exerce no outro, por exemplo, como a cultura 
é atravessada por elementos da natureza, como o tradicional influi na percepção 
construída sobre a modernidade. 

Para minimizar a “hierarquia epistemológica” entre o saber do antropólogo sobre 
o nativo e o saber deste sobre ele mesmo, de acordo com Viveiros de Castro (2002), 
os antropólogos devem se fazer o seguinte questionamento: o que acontece se 
recusarmos ao discurso do antropólogo sua vantagem/superioridade estratégica 
sobre o discurso do nativo? O que acontece se ao invés de assumirmos que 
todos podemos ser nativos, partirmos da ideia de que todos são antropólogos? Tal 
problematização lançada pelo autor coloca o dedo na responsabilidade política 
inerente ao fazer antropológico, de modo que o antropólogo deve estabelecer uma 

o livro O Gênero da Dádiva que se tornou expoente de uma antropologia 
focada nas relações sociais e nos conceitos nativos que permitiram lançar 
novos entendimentos da sociedade inglesa. 
A seguir, há o link de uma entrevista realizada com a autora:

STRATHERN, Marilyn. No limite de uma certa linguagem. Mana,  v. 5, 
n. 2, p. 157-175, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131999000200007&lng=en&tlng
=pt>. Acesso em: 9 jan. 2016.
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escolha entre dois modos de produzir conhecimento: um que parte da aplicação de 
conceitos extrínsecos ao objeto de estudo, ou seja, busca observar como entidades 
como parentesco, indivíduo, sociedade, política, economia apresentam-se em um 
contexto etnográfico específico, como se os conteúdos nativos fossem as variáveis 
das formas determinadas pela vida ocidental; o outro parte da pressuposição 
fundamental de que os conhecimentos nativos são conceitualmente da mesma 
ordem que os do antropólogo, portanto, com suas próprias lógicas de ordenação e 
definição.

Neste sentido, a Antropologia deve buscar descrever os problemas postos por 
cada cultura, não tentar encontrar nela soluções para os problemas postos por nossa 
própria cultura. A ideia é que os problemas reflexivos dos nativos são radicalmente 
distintos dos problemas reflexivos dos antropólogos. Não há um problema universal 
e suas variadas soluções. Há que se considerar o nativo como ser pensante, mas 
que certamente não pensa como o antropólogo. É estabelecida uma diferença 
intransponível entre o que o nativo pensa e o que o antropólogo pensa que ele 
pensa. A boa etnografia deve descrever, justamente, o embate entre estes dois 
pensamentos.

O xamanismo é uma modalidade de conhecimento indígena 
operado tanto para a cura de doenças quanto para a 
comunicação com outros seres que habitam o universo, 
sejam estes animais ou espirituais. Consiste, portanto, em um 
saber nativo. De que modo este saber nativo pode contribuir 
em nossas próprias práticas médicas? Você conhece alguma 
prática de cura realizada na sociedade ocidental que seja 
influenciada por esses saberes nativos?

Fonte: <http://img.socioambiental.org/v/publico/institucional/slideshows/xamanismo/>. Acesso 
em: 18 fev. 2016.

Figura 1.6 | Pajé Kañî-paye com o aray e o charuto
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Segundo o antropólogo britânico Michael Herzfeld (2014), a Antropologia 
poderia ser definida como o estudo comparativo de senso-comum, seja em sua 
forma cultural, seja em seus efeitos sociais. Por senso-comum o autor entende a 
versão socialmente aceitável de cultura, que é tão variável quanto são as formas 
culturais e também as regras sociais – respectivamente objetos da Antropologia 
cultural e da Antropologia social. O senso-comum é a compreensão cotidiana 
de como o mundo funciona, portanto revela toda a diversidade humana. Mesmo 
a marginalidade de grande parte daquilo que os antropólogos estudam fornece 
as bases para um pensamento crítico em relação aos centros de poder, tanto da 
sociedade, de um modo geral, quanto da produção de saber das ciências sociais de 
um modo específico. E a tarefa da Antropologia torna-se tão mais difícil e criticada 
quanto mais perto sua prática de pesquisa chega dos centros de poder.

Deste modo, a Antropologia é mais uma provocação, um saber que coloca 
em cheque todos os cânones hegemônicos e dominantes da sociedade ocidental 
moderna, inclusive as epistemologias que regem suas ciências vizinhas, como a 
Sociologia, a ciência política, a História e a Filosofia. Assim, por exemplo, por que 
não estudar a ciência ocidental da mesma forma como por séculos estudou-se a 
magia nas sociedades primitivas? A intelectualidade ocidental costuma pensar a 
distinção ciência e magia/crença como uma distinção de ordem cognitiva, racional 
e real, pensamento atrelado às estruturas e circunstâncias da dominação colonial. 
No entanto, antropólogos cada vez mais observam esta diferenciação como uma 
distinção simbólica, em que se variam os conteúdos e termos colocados em relação, 
mas não tanto a forma como operam a produção de conhecimento e de verdades 
em um contexto social e outro, ou seja, há tanto elementos de crença no saber 
científico quanto racionalidade nas técnicas de magia. Com torções de perspectivas 
como esta, a Antropologia desenvolveu uma visão irônica do seu próprio contexto 
social e cultural, não só desnaturalizando certos fatos e fenômenos, como 
questionando certas regras e lógicas tidas como realidades ou verdades incontestes.

A ciência como objeto de investigação não é uma exclusividade do saber 
antropológico e faz parte de uma linha de estudos surgida nos Estados 
Unidos e que ficou conhecida como Estudos Sociais da Ciência e da 
Tecnologia (ESCT). Compõem essa área de estudo a Sociologia, a ciência 
política, a Antropologia, a História e disciplinas como Química, Física. 
Segundo Premebida, Neves e Almeida (2011, p. 23-24), os ESCT, apesar 
da multiplicidade abordagem de seus estudos:

[...] têm sua unidade no esforço de compreender 
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objetos de estudo cada vez mais destacáveis na sociedade 
contemporânea, a saber, a ciência e a tecnologia. Tais 
objetos se ramificam em muitos outros como: investigações 
acerca dos condicionantes sociais da estruturação e 
autonomia do campo científico; formação do conteúdo 
científico e tecnológico e sua compleição institucional, 
de acordo com diferenças culturais e regionais; relações 
com o complexo industrial e a caracterização do consumo 
contemporâneo das inovações tecnológicas; formas de 
decisão e escolhas sobre os grandes sistemas técnicos 
especializados que gerenciam a vida cotidiana; relação entre 
peritos e leigos no contexto de produção e difusão destes 
conhecimentos; mecanismos e condições institucionais e 
sociais de estruturação da ciência e tecnologia, por região e 
suas diferenças socioculturais; mecanismos de engajamento 
público nos temas sociotécnicos e; estudos sobre os 
impactos socioambientais decorrentes da utilização de 
sistemas e artefatos tecnológicos no dia a dia.

Assim, o objeto da Antropologia seria não apenas as relações sociais. O problema 
está não em determinar quais são as relações sociais que constituem seu objeto, mas 
em perguntar o que seu objeto constitui como relação social, o que é uma relação 
social nos termos colocados pelos sujeitos pesquisados. Como eles pensam, isto é, os 
conceitos que eles se dão, as ‘descrições’ que produzem. Vejam que isso não implica em 
propor uma interpretação do pensamento nativo, mas em apreender de que maneira 
seu pensamento suscita novas experimentações como nosso próprio pensamento.

O livro A Queda do Céus, publicado em 2015, apresenta o relato um 
grande xamã e porta-voz dos Yanomami, Davi Kopenawa, sobre a 
relação entre os Yanomami e os brancos, as consequências drásticas 
dessa relação e as análises da dominação e violência dos brancos tanto 
com as populações indígenas quanto com a floresta amazônica. O 
interessante deste livro é que se trata de um relato feito por um indígena 
a um antropólogo francês, Bruce Albert. A reflexão indígena aparece em 
primeiro plano, radicalizando de maneira inédita a proposta de um saber 
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Neste ponto você pode se perguntar: o fazer etnográfico consiste, então, em levar a 
sério o discurso nativo, ‘acreditar’ no que dizem os índios, tomar seu pensamento como 
exprimindo uma verdade sobre o mundo? Não exatamente, pois não se trata de tomar o 
pensamento alheio como uma opinião, objeto possível de crença ou descrença, ou como 
um conjunto de proposições, juízos de verdade. Sabe-se das trágicas consequências 
causadas pela Antropologia ao definir o saber dos nativos em termos de crença, já que a 
crença é colocada como inferior à ciência, (re)atualizando uma condição de inferioridade 
ontológica às populações tradicionais. Não se trata, portanto, de “crença”, mas de buscar 
uma compreensão da lógica do pensamento nativo, entender a relação social implicada 
em suas considerações. Isto consiste em assumir uma responsabilidade face àquilo ou 

construído a partir da perspectiva do próprio sujeito pesquisado, ou seja, a 
ciência social feita pelo observado, e não pelo observador. Como afirma o 
antropólogo brasileiro Eduardo Viveiros de Castro (2015, p.11) no prefácio 
do livro: 

Segue o link com uma resenha e um vídeo do próprio Davi Kopenawa 
falando sobre o livro. Disponível em: <http://www.survivalinternational.
org/ultimas-noticias/9706>. Acesso em: 18 fev. 2016.

Fonte: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/publicacao-a-queda-do-ceu-revela-o-
pensamento-do-povo-yanomami>. Acesso em: 5 maio 2016.

Figura 1.7 | Livro A queda do céu

A queda do céu é um acontecimento científico 
incontestável, que levará, suspeito, alguns anos 
para ser devidamente assimilado pela comunidade 
antropológica. [...] Chegou a hora, em suma; temos a 
obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem 
os índios pela voz de Davi Kopenawa – os índios e todos 
os demais povos ‘menores’ do planeta, as minorias 
extranacionais que ainda resistem à total dissolução 
pelo liquidificador modernizante do Ocidente. 
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àqueles sobre quem se escreve, ou melhor, com quem ou diante de quem se escreve.

Em outras palavras, imagino que um dos critérios para a qualidade de nossas 
descrições e análises seja sua capacidade de perturbar os modos dominantes de pensar. 
Como coloca Goldman (2014), “construir uma narrativa etnográfica capaz, ao mesmo 
tempo, de descortinar um mundo desconhecido pelo leitor, articulá-lo com outros 
mundos, conhecidos ou desconhecidos e perturbar o modo como pensamos”. 

Pela incorporação de uma atitude política crítica ampla, a própria sociedade 
do etnógrafo e as condições do encontro etnográfico tornaram-se foco de 
problematizações. O antropólogo contemporâneo interroga-se sobre os limites da sua 
capacidade de conhecer o outro, procura expor no texto as suas dúvidas e o caminho 
que o levou à determinada interpretação. Ao longo deste livro, vamos abordar alguns 
aspectos da mudança nas condições de produção do trabalho antropológico e ver a 
que alternativas analíticas as críticas levaram à consolidação da Antropologia como uma 
ciência do social. Assim, vamos acompanhar a constituição de duas linhas teóricas em 
que se divide a Antropologia, a saber, a Antropologia social e cultural.

3.3 Antropologia e sua linhagens

Neste livro a Antropologia cultural e social serão consideradas linhas teóricas e 
práticas que ramificam o saber antropológico e referem-se aos desenvolvimentos 
da disciplina. Tanto a Antropologia social quanto a cultural buscam recobrir tudo o 
que constitui uma sociedade: seus modos de produção econômica, suas técnicas, 
sua organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, seus sistemas de 
conhecimentos, suas crenças, suas línguas, sua psicologia, suas criações artísticas 
etc. Assim, qual seria a distinção entre elas? 

À primeira vista, se nos limitarmos à diferença entre os termos “social” e “cultural”, 
pode parecer que a distinção entre uma Antropologia e outra é pequena. Nos 
próximos capítulos vamos abordar em profundidade cada uma delas, mas podemos 
destacar que a distinção que aparece em primeiro plano refere-se ao contexto 
de produção antropológica: a Antropologia cultural surge nos Estados Unidos, já 
a Antropologia social na Inglaterra. Deste modo, a adoção de uma dessas linhas 
implica orientações teóricas bem definidas e específicas, em referência a seus 
contextos socioculturais de produção. 

A noção de cultura é de origem inglesa, como vimos na primeira seção sendo 
atribuída ao antropólogo Tylor, que a define como um conjunto de crenças, 
conhecimentos, arte, moral, leis e costumes adquirido pelo homem enquanto 
membro de uma sociedade. No entanto, foi a Antropologia americana que 
desenvolveu esta definição, e a cultura aparece como técnica ou modo por meio 
da(o) qual a vida social torna-se possível. O ser humano, nesta perspectiva, seria o 
homo faber, aquele que operacionaliza essas técnicas de acordo com necessidades 
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dadas. Neste sentido, a Antropologia cultural busca compreender de que modo o 
sistema de relações que une todos os aspectos da vida social, influenciados pela 
Geografia e pela Psicologia, desempenham papel fundamental na transmissão da 
cultura de geração para geração, apreensível no comportamento e nos hábitos 
de cada um de seus integrantes (LAPLANTINE, 2000). Tudo se passa como se o 
foco estivesse na relação entre indivíduo e cultura, sendo um conjunto de normas e 
regras que rege o comportamento do indivíduo na sociedade.

Já a Antropologia social dedica-se à apreensão da organização social, aparece, 
portanto, um pouco mais restrita que a cultural, mas apenas aparenta. Na perspectiva 
da Antropologia social, a realidade social é complexa, dotada de múltiplos 
arranjos e conexões que se referem a determinadas estruturas. Uma técnica, um 
comportamento, não possui apenas um valor utilitário para suprir determinada 
necessidade, mas possui uma função social, e esta, para ser compreendida exige 
considerações de ordem sociológica, e não apenas históricas, geográficas ou 
psicológicas. E é o conjunto das funções sociais que permite apreender uma 
estrutura social. O foco da Antropologia social não é o indivíduo, ou o modo como 
é determinado pela cultura e como lida com a vida social, mas sim o grupo, o social, 
ou seja, o conjunto de formas de relações que permite ao grupo fundar e ordenar 
a coletividade. 

Se a Antropologia cultural busca estudar os fatos sociais como coisas, a 
Antropologia social busca apreender de que modo coisas são fatos sociais 
(LAPLANTINE, 2000). Conforme Lévi-Strauss (2013, p. 505):

O que você irá apreender nas páginas que seguem é que, quer seja cultural, 
quer seja social, a Antropologia sempre aspira ao conhecimento do homem em sua 
totalidade, considerado a partir de suas produções, representações e relações.

[...] a Antropologia cultural e a Antropologia social cobrem 
exatamente o mesmo programa, uma partindo das técnicas e 
objetos para chegar à ‘super técnica’ que é a atividade social e 
política, que possibilita e condiciona a vida em sociedade, e a 
outra partindo da vida social, para descer até as coisas às quais 
ela imprime sua marca, e às atividades através das quais ela se 
manifesta. Ambas compreendem os mesmos capítulos, talvez 
dispostos em ordens diferentes, e com um número variável de 
páginas dedicado a cada um deles.
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1. Lévi-Strauss destaca duas características próprias do saber 
antropológico: objetividade e totalidade. Defina cada uma 
delas.

2. O que é Antropologia reversa e como tal perspectiva 
revoluciona o olhar antropológico?

Nesta unidade você aprendeu:

• A história de constituição da Antropologia como disciplina do 
campo das ciências sociais.
• A teoria evolucionista como precursora do pensamento 
antropológico.
• A importância da Antropologia como ciência da diversidade.
• O método etnográfico como principal ferramenta de produção 
do saber antropológico.
• A diferença da Antropologia em relação às demais ciências 
sociais.
• As particularidades do fazer antropológico na contemporaneidade.
• As diferentes linhas da Antropologia que serão abordadas nos 
capítulos subsequentes deste livro.

Antropologia é a ciência da diversidade. É a disciplina dedicada 
à compreensão do humano em toda sua multiplicidade de 
modos de ser e estar no mundo. Uma das melhores maneiras 
para se compreender a constituição deste campo do saber é 
traçar sua história, compreender o contexto que permitiu sua 



Introdução à antropologia e seus princípios fundamentais

U1

51

constituição e quais pressupostos epistemológicos embasaram 
a consolidação da disciplina. Após esta reconstituição histórica, 
vimos que o saber antropológico é produzido a partir de sua 
metodologia bastante particular, pautada no trabalho de campo, 
mais especificamente, na etnografia. Destacamos a importância 
desta prática de pesquisa na construção de conceitos e teorias 
operados pela Antropologia, e de que modo a teoria etnográfica 
opera como um elo entre teoria nativa e a teoria do antropólogo. Ao 
destacar de que modo é produzido o conhecimento antropológico, 
fechamos a unidade destacando seus princípios epistemológicos 
básicos, como a totalidade e objetividade, e de que modo, a partir 
destes princípios, constitui-se a diferença entre a Antropologia e 
as demais ciências sociais, como a Sociologia e a ciência política. 
Também apresentamos as problematizações em torno do fazer 
antropológico contemporâneo, que coloca em questão a autoria 
do saber produzido como sendo exclusivamente do antropólogo. 
Atualmente, cada vez mais os próprios “nativos” contribuem, com 
suas próprias teorias, na construção dos postulados antropológicos, 
o que favorece o potencial da análise crítica que embasa a disciplina 
enquanto uma ciência do social. Por fim, apresentamos as duas 
principais linhas antropológicas, Antropologia social e cultural, que 
serão abordadas no livro, destacando seus principais pontos de 
encontro e afastamentos.

1. Assinale a alternativa que corresponde à concepção 
antropológica de alteridade.

a) Alteridade significa classificar as culturas em superiores e 
inferiores.

b) Alteridade neste texto significa o machismo dos homens 
com as mulheres nos dias de hoje.

c) Alteridade é o nome dado à igualdade dos seres humanos, 
independentemente da sociedade e cultura na qual se encontram.

d) Alteridade significa a luta da mulher pela sua emancipação.

e) Alteridade significa o reconhecimento da diferença ao 
mesmo tempo em que se estabelece uma identificação com 
o outro.
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2. Assinale Falso ou Verdadeiro para as seguintes proposições:

(__) Uma das consequências do evolucionismo social é o 
preconceito étnico e a violência, e este modo de entender 
a sociedade ainda hoje traz consequências para a sociedade 
brasileira.

(__) Sociedades evoluídas devem estar pautadas no princípio 
da superioridade da raça branca, portanto, deve-se eliminar 
pessoas de outras origens étnicas.

(__) A evolução implica a sobrevivência dos mais fortes e 
superiores, respondendo à teoria de seleção natural.

(__) O progresso implica na consideração da inferioridade e 
incapacidade de outros grupos sociais.

Assinale a alternativa que corresponde a sequência correta:

a) V - F - F - F.

b) F - V - V - V.

c) V - V - V - F. 

d) F - V - V - F.

3. Dadas as afirmativas a respeito do conceito de diversidade 
cultural:

I. A diversidade são diferenças culturais que existem entre o 
ser humano. Há vários tipos, tais como: a linguagem, danças, 
vestuário, tradições e modos de organização das sociedades. 

II. O termo diversidade diz respeito à variedade e convivência 
de ideias, características ou elementos diferentes entre si, em 
determinado assunto, situação ou ambiente. 

III. A ideia de diversidade está ligada aos conceitos de 
pluralidade, multiplicidade, diferentes ângulos de visão ou de 
abordagem, heterogeneidade e variedade. 

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II e III. 
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4. “Lévi-Strauss argumenta em seu livro Antropologia 
estrutural, no capítulo intitulado “Lugar da antropologia nas 
ciências sociais e problemas colocados por seu ensino”, que a 
ciência antropológica distingue-se de outras ciências porque 
se empenha em explicar, segundo parâmetros e métodos 
específicos, os motivos pelos quais as sociedades e os grupos 
humanos diversificaram-se e continuam diversificando-
se ao longo da história. Sendo assim, o que de fato ocupa 
as investigações de caráter antropológico é a busca pela 
explicação da diversidade humana. 

Com base no trecho apresentado, julgue as afirmações a 
seguir:

I - A diversidade cultural relaciona-se tanto às diferenças quanto 
às características físicas, sociais e culturais da humanidade.

II - A diversidade cultural refere-se à diferença de períodos 
históricos.

III - A diversidade cultural está relacionada à grande quantidade 
de estudos diversos que possuímos na Antropologia.

IV - A diversidade cultural não possui relevância, uma vez que 
todos os seres humanos são iguais.

Estão corretas as seguintes afirmações:

A) I, apenas.

B) I e II.

C) III e IV.

D) I, II e IV.

E) II, apenas.

5. Apesar da unidade física e biológica que caracteriza a 
espécie humana, a Antropologia surge como ciência que 

b) II e III. 

c) III, apenas.

d) Todas estão incorretas. 

e) II e I.



Introdução à antropologia e seus princípios fundamentais

U1

54

possui um objeto específico. Assinale a alternativa correta:

a) A Antropologia é a ciência que busca definir qual cultura é 
superior a outra.

b) A Antropologia é a ciência dedicada ao estudo das 
instituições políticas ocidentais.

c) A Antropologia é a ciência voltada ao estudo dos aspectos 
físicos e biológicos da humanidade.

d) A Antropologia é a ciência dedicada ao estudo da diversidade 
cultural.

e) A Antropologia é a ciência voltada ao estudo da igualdade 
cultural.
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Unidade 2

ANTROPOLOGIA CULTURAL: 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Nessa Seção, você vai apreender a constituição da Antropologia 
americana, as bases epistemológicas e particularidades socioculturais 
que possibilitaram a emergência da chamada Antropologia Cultural, assim 
como seus principais precursores, a saber: Lewis Morgan e Franz Boas.

Nessa Seção, você vai compreender os principais aspectos teóricos 
e metodológicos que caracterizam a Antropologia cultural e a chamada 
Escola de Cultura e Personalidade. Irá conhecer seus principais 
autores, contextos de pesquisa e as contribuições para o pensamento 
antropológico. 

Seção 1 | A constituição da antropologia americana e da 
antropologia cultural

Seção 2 | Padrões de cultura

Objetivos de aprendizagem:  

Nesta Unidade, você irá apreender as principais características da Antropologia 
cultural, uma das principais linhas de ramificação da Antropologia. Você 
será levado a conhecer seus principais aspectos teóricos e metodológicos, 
seus principais autores e campos de atuação. Por fim, destacaremos sua 
importância na constituição do saber antropológico e as diferenças em 
relação à Antropologia Social.

Maria Carolina de Araujo Antonio
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Nessa Seção, vamos abordar os desenvolvimentos contemporâneos 
da Antropologia cultural e conhecer dois de seus principais autores: 
Marshall Sahlins e Clifford Geertz.

Seção 3 | Desdobramentos contemporâneos do culturalismo
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Introdução à unidade

Como se constituiu a Antropologia Cultural? Qual contexto sociocultural 
possibilitou seu surgimento e desenvolvimento? Quais suas principais características, 
seus principais conceitos e postulados epistemológicos? Qual importância assume 
na consolidação da disciplina antropológica? Estas são algumas questões que você 
será capaz de responder ao final desta unidade. A ideia aqui é trilhar os caminhos 
percorridos por esta linha da Antropologia, conhecer seus aspectos característicos 
e metodologias próprias, levando você a conhecer e identificar as tendências desta 
perspectiva e prática antropológica. 

Não propomos aqui analisar os resultados obtidos por esta linha de pesquisa, ou 
compará-la com outras abordagens no intuito de estabelecer qual seria a melhor 
ou mais legítima. O melhor caminho para se conhecer uma disciplina científica 
não deve ser limitar-se aos resultados que produz, mas, sim, ao modo como realiza 
suas pesquisas, a abordagem que utiliza e os objetos e contextos sobre os quais se 
debruça. Assim, você vai percorrer aqui os caminhos que levaram à constituição 
da Antropologia americana e como esta tornou-se conhecida pela ênfase dada 
à noção de cultura, fundando a linha de pesquisa conhecida como Antropologia 
cultural. Você compreenderá como a constituição de um saber está entrelaçado 
às condições históricas e sociais, o que leva à diversificação e à multiplicidade 
de olhares e práticas de pesquisa dentro de um mesmo campo de produção de 
conhecimento. 

No caso da Antropologia, você verá, temos linhas teóricas que constituem 
pontos de vista diferentes sobre a mesma realidade. Assim, vamos nos deter às 
particularidades teóricas que marcam a Antropologia cultural, seus principais 
autores e métodos de investigação.
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Seção 1

A constituição da antropologia americana e da 
antropologia cultural

A Antropologia cultural é uma linha de pesquisa que surge nos Estados Unidos, 
junto às primeiras pesquisas antropológicas realizadas no país. Seu foco está na 
relação estabelecida entre os sujeitos e a cultura, portanto, volta-se à observação 
do comportamento e personalidade dos indivíduos moldados pelas relações sociais. 
Possui uma perspectiva relativista e flerta com outras disciplinas, como a Geografia 
e a Psicologia.

Sua principal contribuição dentro do campo antropológico foi enfatizar as 
variações ilimitadas que aparecem quando se comparam as sociedades entre 
si. Foi também a partir da Antropologia cultural que se desenvolveu a ideia de 
relativismo cultural, principal ferramenta epistemológica crítica do evolucionismo e 
do etnocentrismo. Vamos, então, observar os caminhos para a consolidação desta 
abordagem, iniciando pela constituição do campo da Antropologia americana.

1.1 A antropologia americana e seus precursores

A Antropologia americana começou a ser delineada no fim do século XIX e início 
do século XX, principalmente a partir de dois expoentes: Lewis H. Morgan (1818-
1881) e Franz Boas (1858-1942).

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lewis_Henry_Morgan>.  Acesso em: 15 fev. 2016.

Figura 2.1 | Lewis H. Morgan
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Morgan, como vimos na Unidade 1, é um dos fundadores da Antropologia 
enquanto ciência. Filho de um proprietário rural do estado de Nova York, chegou a 
ser eleito senador estadual. Estudou direito, formando-se em 1842. O interesse de 
Morgan pelos iroqueses, comunidade indígena da região de Nova York, começou de 
maneira inusitada, como conta Celso Castro (2005, p. 5):

No final de 1844, Morgan mudou-se para Rochester, onde 
abriu um escritório de advocacia. Nesse mesmo ano, durante 
uma visita a Albany, conheceu casualmente, numa livraria, um 
índio, filho de um chefe iroquês da tribo dos Seneca, batizado 
com o nome cristão de Ely Parker. Ele convidou Morgan a 
encontrar-se naquela mesma noite com alguns chefes de 
sua tribo, hospedados num hotel da cidade. Com seu novo 
conhecido atuando como intérprete, Morgan retornou nas 
duas noites seguintes, fazendo perguntas e anotando as 
respostas. Os nativos explicaram como a Confederação 
Iroquesa estava organizada, sua estrutura de tribos e clãs, e 
ensinaram palavras de sua língua. Para quem gosta de mitos de 
origem, esses encontros podem ser vistos como o momento 
de nascimento da Antropologia norte-americana.

Os iroqueses formaram a comunidade indígena mais poderosa e 
importante do nordeste americano. Foram nominados pelos franceses, 
ao longo do período colonial, como a “Confederação Iroquesa”, já que 
sua sociedade se compunha de seis outras “nações”: Mohawk, Onondaga, 
Oneida, Cayuga, Seneca e Tuscarora. Os iroqueses incorporaram muitas 
pessoas em sua sociedade por meio de guerras, captura de inimigos 
e casamentos. Cada nação que compunha a Confederação Iroquesa 

Fonte: <www.crwflag.com>.  Acesso em: 15 fev. 2016.

Figura 2.2 | Confederação Iroquesa



Antropologia cultural: conceitos e definições Antropologia cultural: conceitos e definições

U2

63

Morgan passou a fazer várias visitas às reservas indígenas iroquesas, tornando-
se o maior especialista americano nos iroqueses, e escreveu vários artigos sobre o 
assunto. Foi também o responsável por montar uma coleção de objetos indígenas 
para o Museu de Nova Iorque. Em 1851 publicou A Liga dos Ho-dé-no-sau-nee, 
ou Iroqueses, obra seminal com base no conhecimento das instituições civis e 
domésticas iroquesas, obtido por meio da convivência e relações frequentes que 
manteve com os iroqueses. A partir daí, passou a se dedicar às características 
essenciais da sociedade iroquesa, como seu sistema de parentesco e suas normas de 
consanguinidade e descendência. Morgan acreditava que o sistema de parentesco 
dos iroqueses era similar ao encontrado entre várias outras tribos norte-americanas, 
o que permitiria provar uma origem comum entre elas. Realizou, até 1862, quatro 

possuía sua própria língua, território e função na confederação. A 
sociedade iroquesa organizava-se mediante um sistema matrilinear de 
parentesco, cuja descendência passava pela linhagem materna, com 
as crianças pertencentes ao clã materno, herdando a posição social 
pertencente à família da mãe. A mulher mais velha de cada clã exercia a 
posição social mais respeitada, inclusive nomeando a chefia.

Os iroqueses permaneceram unidos e constituíram a unidade nativa 
política mais poderosa dos Estados Unidos até a Revolução Americana. 
Aliados dos britânicos, com a derrota na Revolução, a maior parte 
do território iroqueses acabou sendo entregue pelos ingleses aos 
americanos, sem envolver os iroqueses nas negociações por seus 
territórios. Expropriados, muitos migraram para o Canadá, forçados a 
sair de Nova Iorque por conta da hostilidade resultante da aliança com os 
britânicos. Aqueles que permaneceram em Nova Iorque eram obrigados 
a viver em reservas, sofrendo forte ameaça por parte dos nova-iorquinos.

Fonte: <www.theiroquoisconstitution.wikispaces.com>. Acesso em: 15 fev. 2016.

Figura 2.3 | Foto dos iroqueses
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curtas viagens de campo (a maior delas foi de 45 dias) a missões e reservas indígenas 
nos estados de Kansas e Nebraska, reunindo diagramas e tabelas de parentesco 
(CASTRO, 2005).

Seus estudos sobre o sistema de parentesco culminaram em sua obra máxima 
Sistemas de consanguinidade e afinidade da família humana, publicada em 1871, 
tornando-se um marco no estudo antropológico, consolidando a disciplina no 
continente. A partir deste livro, o tema do parentesco tornou-se central na Antropologia. 
Toda uma geração de jovens interessados na disciplina passou a procurá-lo. Assim, 
Morgan destacou-se como o precursor da Antropologia americana, fundando toda 
uma linhagem de intelectuais em que se destaca a pesquisa de campo, já que ele 
mesmo fundamentou suas pesquisas na observação direta das comunidades nativas.

Além disso, a importância de Morgan não se deu apenas no campo antropológico, 
como conta Castro (2005, p. 7):

Vale destacar que Morgan compartilhava das ideias evolucionistas, sendo toda 
sua obra determinada por esta perspectiva. Seu argumento era que as "raças 

Após sua morte, a fama de Morgan e suas ideias foram 
profundamente marcadas, para o bem ou para o mal, pela 
admiração que causou em Karl Marx e Friedrich Engels. Marx 
leu o livro entre 1880 e 1881 e tomou 98 páginas de notas. 
Engels utilizou-se amplamente dessas anotações para escrever 
“A origem da família, da propriedade privada e do Estado”. No 
prefácio à primeira edição, de 1884, Engels afirmou que sua obra 
era a "execução de um testamento", pois Marx, morto em 1883, 
queria expor pessoalmente os resultados das investigações de 
Morgan em relação com as conclusões da análise materialista 
da história. Em A origem da família... Engels afirma que Morgan 
era responsável por uma "revolução do pensamento" que teria, 
para a história primitiva,"... a mesma importância que a teoria 
da evolução de Darwin para a biologia e a teoria da mais-valia, 
enunciada por Marx, para a economia política". A afinidade das 
teorias de Morgan com as de Marx seria completa: "Na América, 
Morgan descobriu de novo, e à sua maneira, a concepção 
materialista da história - formulada por Marx quarenta anos 
antes - e, baseado nela, chegou, contrapondo barbárie e 
civilização, aos mesmos resultados essenciais de Marx". Numa 
carta a Kautsky, do mesmo ano, Engels repetiria que: "Morgan 
redescobriu espontaneamente, nos limites que lhe traçava 
seu objeto, a concepção materialista da história de Marx, e 
suas conclusões relativas à sociedade atual são postulados 
absolutamente comunistas”.
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Um autor que protagonizou este processo de crítica às teorias evolucionistas foi 
Franz Boas (1858-1942), sendo responsável pelos novos rumos e pela formação de 
uma segunda geração de antropólogos americanos.

humanas" tiveram origens diferentes, estando assim permanentemente estabelecida 
uma desigualdade natural e uma hierarquia entre elas. Para retraçar o longo 
período de evolução cultural humana, Morgan afirmava ser necessário utilizar o 
método comparativo, aplicando-o a um grande número de sociedades. Veja que o 
método comparativo operado pela vertente evolucionista salientava a existência da 
diversidade humana, mas reduzia sua potencialidade a uma perspectiva que colocava 
a diferença em uma escala hierárquica de evolução, em que a sociedade ocidental 
estaria no topo, servindo de referência para a comparação de outras sociedades.

Mesmo com toda reverência aos avanços teóricos e metodológicos implicados 
na produção do saber antropológico determinados por Morgan, aos poucos seus 
pressupostos evolucionistas foram recebendo críticas, principalmente nas duas 
primeiras décadas do século XX, em que a questão da diversidade cultural passa a ser 
pensada por meio da ideia de difusão, e não de evolução. Surgiu, assim, a chamada 
“escola difusionista”, outra importante característica da perspectiva antropológica 
americana. De acordo com esta perspectiva, a ocorrência de elementos culturais 
semelhantes em regiões geograficamente afastadas não seria prova da existência de 
um único e mesmo caminho evolutivo, como pensavam os evolucionistas, mas sim 
que deveria ter ocorrido a difusão de elementos culturais entre esses lugares, por meio 
de trocas comerciais, guerras, viagens ou quaisquer outros meios (CASTRO, 2005).

Os antropólogos difusionistas elaboraram suas teorias no final do século 
XIX e nas primeiras décadas do século XX. Foram críticos do pensamento 
evolucionista e tiveram maior expressão nos Estados Unidos, na Inglaterra 
e na Alemanha. Dedicaram-se ao estudo das origens e extensões das 
culturas, e estabeleceram o conceito de “áreas culturais” para explicar 
as semelhanças e diferenças entre uma sociedade e outra. Para os 
difusionistas, os diversos povos desenvolveram sua cultura muito mais 
por meio de “empréstimos culturais” do que pela invenção de elementos 
novos. Entre os principais autores desta linha de pensamento estão A. 
Bastian; F. Ratzel, G Elliot Smith, W.J. Perry; W H Rivers e f. W Schimidt. 
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1.2 Franz Boas e a consolidação da antropologia americana

Boas nasceu na Alemanha, entrou para a universidade em 1877, onde estudou 
Física. Neste período, seus estudos voltavam-se à Psicofísica, disciplina que buscava 
compreender a relação entre sensações físicas e percepções psicológicas. 

Posteriormente, mudou seu interesse de estudo para a Geografia e passou 
a estudar na Universidade de Kiel. Mudou-se para Berlim e ficou provisoriamente 
ligado ao Museu do Folclore por meio do contato com Adolf Bastian (1826-1905), 
um dos pioneiros da Antropologia alemã. Com a aproximação aos estudos da 
Antropologia, Boas sinaliza o plano de realizar uma pesquisa na ilha Baffin (Canadá) 
para estudar os esquimós. Assim, em 1883 parte em expedição à ilha, onde passou 
um ano convivendo com os esquimós. Em seu diário de campo, escreve a seguinte 
observação:

Boas permaneceu entre os esquimós como observador, e esta experiência de 
“campo” foi fundamental no desenvolvimento de seu percurso acadêmico, sendo 
crucial para sua passagem da Geografia para a Antropologia. Com a pesquisa entre 
os esquimós, muda-se em definitivo para os Estados Unidos. Passou a visitar inúmeras 
comunidades indígenas, entre elas os Kwakiutl, que se tornou seu principal campo 

Fonte: <https://guildanthropology.wordpress.com/2010/02/26/first-reading-franz-boas/>. Acesso em: 15 fev. 2016.

Figura 2.4 | Franz Boas, em 1895, imitando um ritual esquimó para seus alunos na 
Universidade de Columbia

Frequentemente me pergunto que vantagens nossa ‘boa 
sociedade’ possui sobre aquela dos ‘selvagens’ e descubro, 
quanto mais vejo seus costumes, que não temos o direito 
de olhá-los de cima para baixo [...] Nós, ‘pessoas altamente 
educadas’, somos muito piores, relativamente falando [...] 
(BOAS, 2005, p. 9).
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de estudo. Nestas expedições, seus principais interesses eram o estudo das línguas 
indígenas e a reunião de objetos para coleções museológicas (CASTRO, 2005b).

Em 1896, Boas torna-se professor de Antropologia na Universidade de Columbia, 
mesmo ano em que escreve o texto “As limitações do método comparativo da 
Antropologia”, considerado um clássico da Antropologia. Preside o comitê de 
criação da revista American Anthropologists, até hoje uma das principais revistas 
acadêmicas de Antropologia, e em 1902 torna-se um dos primeiros vice-presidentes 
da Associação Americana de Antropologia (AAA), também uma das mais prestigiosas 
associações ligadas à disciplina. 

Boas morreu em 1942 de um ataque cardíaco fulminante. Reza a lenda que era 
o então jovem pesquisador Claude Lévi-Strauss, fugido da guerra no continente 
europeu, que sentava ao seu lado em um almoço na Universidade de Columbia 
quando Boas passou mal e faleceu (CASTRO, 2005b). 

Boas formou toda uma geração de antropólogos que consolidou a Antropologia 
americana, entre seus alunos, destacaram-se Alfred Kroeber, Edward Sapir, Robert Lowie, 
Ruth Benedict e Margaret Mead. Além destes, vale destacar Gilberto Freyre, importante 
sociólogo brasileiro que estudou na Universidade de Columbia sob sua orientação.

Gilberto Freyre sempre mencionou a admiração a Boas e atribuía a 
originalidade de sua teoria sobre a mestiçagem do povo brasileiro aos 
estudos feitos sob sua orientação, como podemos ver no prefácio de 
Casa Grande e Senzala:

O professor Franz Boas é a figura de mestre de 
que me ficou até hoje maior impressão. Conheci-o 
nos meus primeiros dias em Colúmbia. Creio que 
nenhum estudante russo, dos românticos, do século 
XIX, preocupou-se mais intensamente pelos destinos 
da Rússia do que eu pelos do Brasil na fase em que 
conheci Boas [...]. Foi o estudo de antropologia sob a 
orientação do professor Boas que primeiro me revelou 
o negro e o mulato no seu justo valor – separados dos 
traços de raça, os efeitos do ambiente ou da experiência 
cultural. Aprendi a considerar fundamental a diferença 
entre raça e cultura; a discriminar entre os efeitos 
de relações puramente genéticas e os de influências 
sociais, de herança cultural e de meio. Neste critério de 
diferenciação fundamental entre raça e cultura assenta 
todo o plano deste ensaio (FREYRE, 2005, p. 31).
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Estabelecendo de maneira pioneira uma distinção entre raça e cultura, Boas lança 
mão de uma nova perspectiva de estudo das comunidades nativas, principalmente 
ao desenvolver um novo conceito de cultura, como veremos a seguir.

A grande contribuição de Boas para a consolidação da Antropologia americana e, 
consequentemente, para a fundação do que veio a se chamar Antropologia cultural, 
refere-se às críticas que estabeleceu em relação às teorias até então consagradas, 
como o evolucionismo e o racismo. Deste modo, abriu caminho para que seus 
alunos desenvolvessem novas perspectivas antropológicas, como a percepção da 
relatividade das formas culturais. 

Para Boas (2005), antes de supor que fenômenos semelhantes pudessem ser 
atribuídos às mesmas causas, perspectiva defendida pelos evolucionistas, deveria se 
questionar cada fenômeno em sua especificidade, observar se seu desenvolvimento 
deu-se de modo independente ou por meio da transmissão de outros povos. Assim, 
ao contrário do método dedutivo dos evolucionistas, que submetia os fenômenos 
observados a uma “camisa de força” teórica, Boas defendia o método indutivo, ou 
histórico, que limitava a comparação a um território restrito e bem definido. Para 
ele, “A precondição para o estabelecimento de grandes generalizações teóricas e a 
busca de leis gerais seria, portanto, o estudo das culturas tomadas individualmente, 
em áreas delimitadas” (CASTRO, 2005b, p. 16). Com isso, defende a observação de 
cada cultura como uma totalidade em si mesma, o que implica no descentramento 
do olhar em relação a outras sociedades, já que não parte da sociedade ocidental 
como referência para compreensão de outras organizações sociais.

Além disso, Boas (2005) também estabeleceu críticas duras ao determinismo 
geográfico, uma linha de pensamento adjacente ao evolucionismo, que buscava 
estabelecer interpretações de outros contextos culturais com base nas características 
físicas, climáticas etc. Segundo ele, o meio ambiente exercia um efeito limitado sobre 
a cultura humana, e a observação da grande diversidade cultural existente entre 
povos que vivem sob as mesmas condições geográficas comprovavam este fato. 
Também criticou o método “difusionista”, pois mesmo que reconhecia a importância 
da ideia de difusão, rechaçava sua pertinência explicativa para a diversidade, já que 
limitava a compreensão de determinados contextos em si mesmos, com suas 
próprias particularidades. Para ele, a teoria difusionista deveria ser limitada a áreas 
relativamente próximas, nas quais se pudesse reconstituir com razoável segurança 
as transmissões culturais.

Assim, podemos observar que Boas constrói uma teoria antropológica pautada 
em críticas a vários determinismos, o geográfico, o político, o econômico. O mais 

1.3 A noção de cultura
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importante é notar que, ao estabelecer essas críticas, Boas constitui uma noção 
específica de cultura, totalmente pautada na diversidade humana. A publicação 
de A mente do homem primitivo, em 1911, constitui um marco definitivo na obra 
boasiana, pois é nela que aparece pela primeira vez a separação da noção de raça 
e de cultura, o que favorece o estabelecimento de uma definição propriamente dita 
de cultura que irá marcar a Antropologia americana definitivamente sob a alcunha de 
“culturalista”. Assim, para Boas, a cultura pode ser definida

Para Boas (2005), compreender as diferenças observáveis entre populações de 
origens diferentes não se refere à busca de supostas características “raciais”, mas 
sim dos efeitos de outras variáveis, como as condições sociais, ambientais, estéticas, 
enfim, de vários elementos que compõem a vida em comum. Deste modo, ele 
recusava qualquer afirmação fundamentada na diferença racial entre os homens. 
A diversidade humana poderia ser explicada por outros fatores determinantes, e 
não pelos atributos físicos associados a ideia de “raça”: “Era nesse sentido que ele 
rejeitava também a pretensa validade científica dos testes de inteligência, então 
usados para ‘provar’ a inferioridade das pessoas ‘de cor’ em relação aos brancos” 
(CASTRO, 2005b, p. 19).

[...] como a totalidade das reações e atividades mentais e físicas 
que caracterizam a conduta de indivíduos que compõem um 
grupo social, coletiva e individualmente, em relação ao ambiente 
natural, a outros grupos, aos membros do próprio grupo e a cada 
indivíduo consigo próprio. Ela também inclui os produtos dessas 
atividades e seu papel na vida dos grupos. Contudo, a mera 
enumeração destes vários aspectos da vida não constitui cultura. 
Ela é mais. Seus elementos não são independentes, eles têm 
uma estrutura [...]. Enquanto entre os animais o comportamento 
de toda espécie é estereotipado ou, como dizemos, instintivo, 
não aprendido, e somente em extensão diminuta variável 
e dependente da tradição local, a conduta humana não é 
estereotipada no mesmo sentido e não pode ser chamada de 
instintiva. Ela depende da tradição local e é aprendida. Em outras 
palavras, a cultura humana é diferenciada do mundo animal pelo 
uso da língua (BOAS, apud MOURA, 2015, p. 47).

A Antropologia estabelece uma perspectiva crítica à ideia de “raça” 
operada como distintivo humano. Ligada a atributos físicos, como cor 
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da pele, tipo de cabelo e outros atributos corporais, tal distinção implicou 
por muito tempo determinações e interpretações generalizantes e 
estigmatizantes. Partindo da ideia de que os sujeitos seriam determinados 
pela cultura, por suas relações sociais, e não por “instinto”, a ideia de 
“raça”, com os desenvolvimentos da teoria antropológica, foi duramente 
criticada e deixando de operar como categoria analítica da diversidade 
humana. No entanto, atualmente se observa uma reviravolta no uso 
do termo “raça” enquanto classificador social, como estratégia política 
para incluir e reivindicar a valorização e o respeito à diferença operada 
por certos movimentos étnicos, como o movimento negro. No artigo a 
seguir encontramos uma reflexão sobre os usos do termo “etnia”, “raça” 
e “etnicidade”, e a importância da problematização desses termos para 
as ciências sociais e o modo como se observa a mobilização política de 
grupos que buscam marcar e valorizar sua diferença.
GUIMRÃES, Antonio Sergio. Raça, cor, cor da pele e etnia. Cadernos de 
campo, São Paulo, n. 20, p. 1-360, 2011. Disponível em: <http://www.
fflch.usp.br/sociologia/asag/Raca%20cor%20cor%20da%20pele%20
e%20etnia.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2016.

Segundo Moura (2015), grande contribuição de Boas não só para a Antropologia, 
como para as ciências sociais como um todo, foi sedimentar noções que são 
críticas à visão das ciências humanas que se voltavam insistentemente à busca de 
regularidades nos fenômenos sociais e culturais. Para Boas:

A concepção de cultura fundada por Boas tem como princípio um relativismo 
metodológico, ou seja, está fundamentada no reconhecimento de que cada ser 
humano vê o mundo sob a perspectiva da cultura em que vive. Assim, o antropólogo 
deveria relativizar suas próprias noções, convicções, já estas seriam resultantes da 

Qualquer antropólogo que tenha vivido em sociedades 
primitivas e que compartilhou suas tristezas e alegrias, suas 
privações e luxos, que vê neles não simplesmente sujeitos de 
estudo a serem examinados como uma célula ao microscópio, 
mas como seres humanos sencientes e pensantes, concordará 
que não existe tal coisa como uma ‘mente primitiva’, ou 
um modo de pensar ‘mágico’ e ‘pré-lógico’, mas que cada 
indivíduo de uma sociedade ‘primitiva’ é um homem, uma 
mulher, uma criança da mesma espécie, do mesmo modo de 
pensar, sentir e agir que um homem, uma mulher, uma criança 
em nossa própria sociedade (MOURA, 2015, p. 50).
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cultura ocidental e de seus valores. Outro avanço significativo na concepção de 
cultura construída por Boas está no uso do termo no plural: ele fala em “culturas” 
e não mais em “cultura”, no singular, como era aplicado pelos evolucionistas, 
que supunham a existência de uma só cultura humana. Cada cultura deveria ser 
observada em seus próprios termos, como uma totalidade em si mesma, com suas 
especificidades, normas, hábitos, crenças. A cultura é vista como a imposição de 
significados convencionais às experiências dos sujeitos, assim, torna-se o principal 
condicionante dos atos humanos, sendo esta ideia a base de uma perspectiva que 
busca a relativização, considerando cada contexto social como autônomo em 
relação às normas e padrões que irão determinar a conduta dos sujeitos. 

Com esta reconfiguração e centralidade dada à noção de cultura, Boas torna-se 
o responsável pelo nascimento da Antropologia cultural, linha da Antropologia que 
enfatiza a diversidade humana e busca traçar as especificidades de cada contexto 
cultural, e sua influência na experiência dos sujeitos nele inseridos. A ideia principal é 
que não convém atribuir à natureza o que diz respeito à cultura, ou não considerar 
universal o que é relativo a cada contexto cultural. 

Outro ponto importante diz respeito ao peso da cultura, que não se manifesta 
apenas nas formas diversificadas de comportamentos e atividades facilmente 
localizáveis de uma sociedade para outra, como a alimentação, o modo de se vestir, a 
divisão do trabalho etc., mas também nas estruturas perceptivas, cognitivas e afetivas, 
constitutivas da própria personalidade dos sujeitos. Assim, a Antropologia cultural volta-
se à observação dos processos de subjetivação, ou da psicologia de determinado 
agrupamento, já que o foco da variação cultural não é analisado apenas em sua 
dimensão social, mas principalmente em sua incidência nas vivências individuais. 

A Psicologia torna-se uma ferramenta teórica bastante utilizada pelos autores 
desta linha, já que fornece as categorias analíticas para a observação da variação 
de personalidade dos sujeitos em cada contexto cultural. Por este enfoque, a 
Antropologia cultural americana desenvolveu o que ficou conhecida como Escola 
de Cultura e Personalidade, e teve como principais expoentes Ralf Linton, Abram 
Kardiner, Ruth Benedict, Margaret Mead, entre outros, todos herdeiros intelectuais 
de Boas e responsáveis pela consolidação da Antropologia cultural.

Como a perspectiva relativista contribui para minimizar 
atitudes discriminatórias, violentas e preconceituosas? Qual 
sua importância para o saber antropológico?
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1. Quais as principais características da teoria evolucionista 
desenvolvida por Lewis Morgan?

2. Quais as principais características do relativismo cultural, 
perspectiva desenvolvida por Franz Boas?
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Seção 2

Padrões de cultura

A Antropologia cultural entende a cultura como uma dimensão do social, a partir 
dos caracteres distintivos dos comportamentos de seus membros, assim como suas 
produções coletivas como a religião, a arte, a economia, a política. O foco está na 
pesquisa do social tal como pode ser apreendido por meio dos comportamentos 
particulares dos indivíduos de uma determinada coletividade, como as maneiras 
específicas em que os homens ou mulheres de determinada cultura pensam, 
trabalham, alimentam-se, reagem frente a certos acontecimentos. A cultura é pensada 
como um conjunto de atividades e saberes adquiridos por meio de um processo de 
transmissão e aprendizagem entre os indivíduos de determinado contexto.

Laplantine (2000) sintetiza dois traços marcantes da Antropologia cultural que 
marcam as pesquisas realizadas por esta linha antropológica. O primeiro é o foco nos 
caracteres distintivos dos indivíduos pertencentes a uma mesma cultura, considerada 
como uma totalidade em si mesmo. O segundo refere-se à condução das pesquisas 
a partir da observação direta dos comportamentos dos indivíduos em interação 
com o grupo e o meio no qual nascem e crescem. A intenção da Antropologia 
cultural é compreender como a cultura modela e determina o comportamento e a 
personalidade dos indivíduos. 

E foi justamente o foco no indivíduo que culminou no desenvolvimento de uma 
linha de estudo que caracterizou as pesquisas da Antropologia cultural desenvolvidas 
no período entre guerras, a chamada Escola de Cultura e Personalidade. Esta 
escola caracteriza-se pelo estudo da determinação cultural na constituição da 
personalidade dos indivíduos de determinado contexto social, por meio de aparatos 
interdisciplinares da Antropologia, Psicologia e Psicanálise. Assim como designavam 
a cultura como indicativo da variabilidade de modos de ser e estar no mundo de 
cada grupo social, remetiam a personalidade à diversidade de “tipos psicológicos” 
desenvolvidos de acordo com cada código cultural. A ideia principal desta “Escola” 
era, portanto, considerar que diferentes culturas poderiam ser associadas a tipos 
psicológicos diversos, e esta associação permitia compreender os padrões culturais 
de cada contexto social, bem como a relação estabelecida entre indivíduo e cultura. 
Entre os nomes que mais se destacaram neste campo de estudo estão Edward Sapir, 
Ruth Benedict, Margaret Mead, Ralph Linton, Clyde Kluckhohn, Cora DuBois e Abram 
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Kardiner, Erich Fromm, Karen Horney, Harry Stack Sullivan e Erick Erickson. Muitos 
destes formaram-se em Antropologia sob a orientação de Franz Boas. 

Rocha (2015) enumera da seguinte maneira as características dos estudos de 
cultura e personalidade que marcaram os pressupostos metodológicos e teóricos 
da Antropologia americana no entre guerras:

1. O conceito de cultura expressa modelos de organização social.

2. A cultura é vista como totalidade, coerente e integrada, mas sem uma ideia 
de funcionalidade de seus elementos.

3. O trabalho de campo é considerado o laboratório do antropólogo.

4. A comparação constitui a principal estratégia metodológica no estudo de 
sistemas culturais diferentes ou de uma determinada área cultural.

5. Ênfase da interdisciplinaridade, principalmente na relação com a Psicologia 
e a Psicanálise.

6. A relação indivíduo/sociedade, pensada nos termos de personalidade/
cultura, remete a configurações culturais e tipos psicológicos singulares.

7. Infância e educação emergem como focos privilegiados na compreensão 
dos processos de socialização e de formação dos padrões culturais.

8. Antropologia aplicada vista como antropologia a serviço da nação e da 
democracia americana.

Margaret Mead (1901 – 1978) e Ruth Benedict (1887-1948), ambas ex-alunas de 
Franz Boas e por ele orientadas em suas pesquisas, são consideradas referências do 
desenvolvimento da Antropologia cultural e seu desdobramento enquanto Escola de 
Cultura e Personalidade. A seguir você vai conhecer os principais pontos de seus trabalhos, 
considerados referências obrigatórias para compreensão da Antropologia cultural.

2.1 Ruth Benedict

Fonte: <http://loc.gov/pictures/resource/cph.3c14649/>. Acesso em: 15 fev. 2016.

Figura 2.5 | Ruth Benedict
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Ruth Benedict inicia seus estudos em 1919 na Universidade de Columbia, em 
Nova Iorque, com Franz Boas. A orientação de Boas foi determinante nos rumos 
intelectuais e acadêmicos de sua carreira, principalmente no que se refere à etnografia 
como método de pesquisa que realizou entre os índios Serrano na Califórnia e os 
Pima, Cochiti, Apache, Blackfoot e Zuñi nas planícies do Sudoeste americano – com 
estes últimos realizou sua principal etnografia entre 1924-1925. 

Publicou, entre outras coisas, duas obras que se tornaram clássicos da literatura 
antropológica: Padrões de Cultura, publicado em 1934 e um marco na consolidação 
da Escola de Cultura e Personalidade, e O Crisântemo e a Espada, publicado em 
1946 e que estabelece uma relação importante entre a produção do conhecimento 
antropológico e as demandas do Estado. Nessas obras, aparece o traço característico 
de sua produção teórica, a saber: a perspectiva de que cada cultura reúne elementos 
de origens diversas, porém mais ou menos integrados segundo um padrão singular.

Grande parceiro intelectual de Benedict foi o antropólogo e linguista Edward Sapir 
(1884-1939). Seu livro Cultura autêntica e espúria, publicado em 1925, influenciou 
fortemente a escrita de Padrões de Cultura. Junto a Margaret Mead, Benedict e 
Sapir uniram em torno de si alunos e intelectuais influenciados por Boas e voltados 
à temática da variação das culturas (CASTRO, 2015).

Edward Sapir nasceu na Alemanha, mas migrou com a família para os 
Estados Unidos em 1890. Estudou na Universidade Columbia e foi aluno 
de Franz Boas, que o direcionou para os estudos sobre linguística, 
principalmente ao estudo de línguas indígenas do noroeste americano 

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_Sapir>. Acesso em: 6 fev. 2016.

Figura 2.6 | Edward Sapir
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para sua tese de doutorado, defendida em 1908. Ocupou a primeira 
cadeira de Antropologia na Geological Survey of Canada, em Ottawa, onde 
pôde realizar várias excursões a campo entre tribos indígenas canadenses. 
De acordo com Rocha (2015), Sapir defendia três sentidos de cultura: 1) 
enquanto tradição herdada; 2) como refinamento individual; e, 3) expressão 
do ‘espírito’ ou ‘gênio’ de um povo. A junção dos dois últimos sentidos 
forma o núcleo do que chamava de ‘cultura autêntica’. Em 1925 mudou-se 
para a Universidade de Chicago, onde desenvolveu importante obra não 
só para o campo da Antropologia, mas também para o da linguística.

No livro Padrões de Cultura, Benedict pretendeu compreender o modo como 
a cultura é vivida pelos indivíduos, com os vários elementos culturais (política, 
economia, estética, religião etc.) tomados como um todo interligado. A ideia foi expor 
as formas de interligação desses elementos em distintas sociedades (Os pueblos Zuñi; 
os Dobu e os Kwakiutl), identificando os padrões que permitem observar a relação 
entre o indivíduo e cultura. Para Benedict (2013), ao contrapor os estudos de cada 
uma das três sociedades analisadas, pôde observar como cada cultura caracteriza-se 
por um atributo dominante, que influi diretamente no comportamento do indivíduo, 
no controle que faz das emoções e os ideais de conduta que determinam o que é 
normal e anormal do ponto de vista da sociedade. Segundo ela:

O conhecimento de formas culturais é necessário no pensamento 
social e este livro se ocupa deste problema de cultura. [...] O 
principal requisito para uma discussão sobre cultura é que 
ela esteja baseada numa ampla variedade de formas culturais 
possíveis. Só por meio de tais fatos podemos diferenciar as 
adaptações humanas que são culturalmente condicionadas 
daquelas que são comuns e – pelo que sabemos – inevitáveis 
no gênero humano. Não podemos descobrir por introspecção 
ou por observação de sociedade alguma qual comportamento é 
‘instintivo’, ou seja, organicamente determinado. Para classificar 
qualquer comportamento como instintivo é preciso muito mais, 
do que provar que ele é automático. A resposta condicionada 
é tão automática quanto a organicamente determinada, e as 
respostas culturalmente condicionadas constituem a maior 
parte da nossa enorme bagagem de comportamento automático 
(BENEDICT, 2013, p. 22).
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Assim, Benedict buscou analisar formas e processos culturais que possibilitassem 
distinguir comportamentos que seriam próprios de cada cultura daqueles que seriam 
comuns ao humano de um modo geral. Deste modo, enfatizou que os indivíduos, 
seus comportamentos e personalidades seriam culturalmente condicionados e 
não organicamente determinados. Tudo se passa como se Benedict buscasse 
determinar os limites entre o natural e o cultural no comportamento e personalidade 
dos indivíduos de determinado contexto.

Para Rocha (2015), Benedict define cultura como um arco sob o qual se 
encontram alinhados elementos como valor, comportamento, pensamento, 
emoções etc., resultantes de escolhas e interesses dos indivíduos e/ou dos grupos 
sociais, possibilitando a formação das configurações que a personalizam, assim, 
“pode-se dizer que a cultura, em Benedict, é sinônimo de personalidade, pois ao 
falar da cultura dos dobuanos, ou dos kwakiutl, ela os classifica como paranoides 
e megalomaníacos. Nessa perspectiva, cultura são ‘indivíduos coletivos’” (ROCHA, 
2015, p. 121). E é justamente esta concepção de cultura que estabelece a ponte de 
ligação com a psicanálise, que na década de 1930, período de publicação do livro, 
estava em franca disseminação pelo território americano.

Antropologia e psicanálise constituem saberes marcados por 
encontros e desencontros constantes um em relação ao outro. Com 
Foucault (2010), temos que as duas fazem parte de um mesmo campo 
intelectual, em que se promove o descentramento do sujeito referente 
aos registros da consciência e do eu e se institui um discurso sobre o 
“inconsciente” e sua relação com a dimensão social. Na Antropologia 

Fonte: <http://www.biography.com/people/sigmund-freud-9302400>. Acesso em: 18 fev. 2016.

Figura 2.7 | Sigmund Freud, criador da psicanálise
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americana, a recepção à psicanálise foi intensa, sobretudo pela chamada 
Escola de Cultura e Personalidade, que a considerava como ferramenta 
conceitual que enriquecia as análises antropológicas, o que possibilitava a 
conciliação entre as duas disciplinas. Na França, foi com o estruturalismo 
que as relações entre Antropologia e Psicanálise intensificaram-se 
e, consequentemente, complexificaram-se. O arcabouço teórico 
desenvolvido por Lévi-Strauss apareceu aos psicanalistas lacanianos, 
por exemplo, como uma proposta de unificação da Antropologia com a 
Psicanálise, em vez da complementaridade proposta pelos antropólogos 
americanos. Tal aproximação permitiu a psicanalistas e a antropólogos 
estabelecer analogias entre suas metodologias.
Assim, não é difícil encontrar trabalhos publicados por antropólogos e 
psicanalistas em defesa da total imbricação entre os métodos e teorias das 
duas disciplinas, em que ora defende-se uma “Antropologia psicanalítica”, 
ora uma “Psicanálise antropológica”, e os estudos nessa área giram em 
torno da subjetividade, tomando o inconsciente como instrumento de 
pesquisa. 
O artigo a seguir traz a reflexão do antropólogo Luiz Fernando Dias Duarte 
sobre a relação entre Antropologia e Psicanálise:
DUARTE, Luiz Fernando D. Antropologia e psicanálise. In: Ciência Hoje. 
Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-
mundo/antropologia-e-psicanalise>. Acesso em: 10 fev. 2016.

Em 1946 Benedict publica O Crisântemo e a Espada – padrões da cultura japonesa, 
dedicado ao estudo da cultura japonesa. O contexto de produção e publicação deste 
livro é bastante controverso, já que se deu por conta da solicitação do governo 
americano, em plena Segunda Guerra Mundial, para conhecer mais a fundo a cultura 
japonesa. A pesquisa envolveu entrevistas com japoneses residentes nos Estados 
Unidos e análise de materiais como filmes e romances. Com isso, surge a ênfase 
nos estudos de “caráter nacional”, em que a produção do saber antropológico está a 
serviço do Estado. Como a própria Benedict (1972, p. 10-11) salienta na Introdução do 
livro:

Os japoneses são, no mais alto grau, agressivos e amáveis, 
militaristas e estetas, insolentes e corteses, rígidos e maleáveis, 
submissos e rancorosos, leais e traiçoeiros, valentes e tímidos, 
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Assim, pela primeira vez, a Antropologia assumia o compromisso de contribuir com 
práticas imperialistas. Durante a guerra, muitos antropólogos estiveram a serviço do 
governo americano promovendo estudos sobre a “cultura e personalidade” dos inimigos. 
Benedict tornou-se analista de culturas estrangeiras do Office of War Information (OWI) 
e produziu análises, além do Japão – nesse contexto principal inimigo dos Estados 
Unidos – sobre a Dinamarca, a Tailândia e a Romênia (CASTRO, 2015). 

A obra toda busca recobrir os padrões da cultura japonesa, como se estivessem 
sendo aplicados os métodos de análise trabalhados em Padrões Culturais, já que a 
ênfase estava no modo como os japoneses vivenciavam a cultura japonesa, ou, no 
modo como esta condicionava seus comportamentos e personalidades, possibilitando 
traçar quais características lhes eram particulares. A ideia era captar o cotidiano dos 
japoneses, seu ponto de vista sobre sua experiência social, como ela coloca:

conservadores e abertos aos novos costumes. Preocupam-se 
muito com o que os outros possam pensar de sua conduta, sendo 
também acometidos de sentimento de culpa quando os demais 
nada sabem do seu deslize. Seus soldados são disciplinados ao 
extremo, porém, são igualmente insubordinados. Quando se 
tornou extremamente importante para a América compreender o 
Japão, essas contradições e muitas outras igualmente clamorosas 
não puderam ser postas de lado. As crises se sucediam diante 
de nós. O que fariam os japoneses? Seria possível capitulação 
sem invasão? Deveríamos bombardear o Palácio do Imperador? 
O que poderíamos esperar dos prisioneiros de guerra japoneses? 
O que poderíamos dizer em nossa propaganda para os soldados 
japoneses e sua pátria que pudesse salvar as vidas de americanos 
e abater a intenção japonesa de lutar até o último homem? [...] Em 
junho de 1944, recebi o encargo de estudar o Japão. Pediram-me 
que utilizasse todas as técnicas que pudesse, como antropóloga 
cultural, a fim de decifrar como seriam os japoneses. No início 
daquele verão, nossa grande ofensiva contra o Japão começava 
a se revelar na sua verdadeira magnitude.

Este não é, portanto, um livro especificamente sobre religião, 
vida econômica, política ou família japonesas. Estuda, isto sim, 
enfoques japoneses acerca da condução da vida. Descreve 
tais enfoques à medida que se manifestaram, em qualquer 
atividade que seja. Seu assunto é o que faz do Japão uma 
nação de japoneses (BENEDICT, 1972, p. 18).
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As culturas são resultado das escolhas humanas, estas nem sempre conscientes, 
mas condicionadas pelos padrões culturais. Para captar esses padrões culturais, Benedict 
salienta que cabe ao antropólogo o cuidado e a sensibilidade para não impor em seus 
escritos seus próprios valores e percepções no lugar no ponto de vista nativo, e esta 
determinação metodológica é, sem dúvida, a grande contribuição de Benedict para a 
Antropologia.

O que você pensa sobre o “uso” do conhecimento 
antropológico como estratégia militar em contextos de 
guerra? Esta é uma prática bastante comum adotada 
pelo exército americano; mais recentemente, recrutou 
antropólogos para pesquisa de campo no Iraque e no 
Afeganistão no contexto dos conflitos armados em 2007.
A seguir há alguns textos que podem ajudar você a refletir 
sobre esta polêmica temática no campo antropológico:
MONTEIRO, Laura. Conheça seu inimigo: os antropólogos na 
zona de guerra. In: Revista Fórum. jul. 2015. Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/2015/07/28/conheca-
seu-inimigo-os-antropologos-na-zona-de-guerra/>. Acesso 
em: 10 fev. 2016.

RUBEN, Guilhermo; Mattos, André Borges. Antropologia e 
política (uma primeira aproximação). In: Revista Comciência. 
Publicada em jun. de 2002. Disponível em:  <http://www.
comciencia.br/reportagens/guerra/guerra20.htm>. Acesso 
em: 10 fev. 2016.

LEIRNER, Piero C. A etnografia como extensão da guerra por 
outros meios: notas sobre a pesquisa com militares. Mana, 
Rio de Janeiro, v. 15, n. 1, p. 59-89, abr. 2009.   
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0104-93132009000100003&lng=en&nrm=i
so>.  Acesso em:  10  fev.  2016.  
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Margaret Mead foi aluna de Ruth Benedict no curso de graduação em 
Antropologia no Barnard College, em Nova Iorque. Ao se formar, em 1923, fez 
mestrado na Universidade de Columbia, sob orientação de Franz Boas. Em 1925 saiu 
em expedição para realização de trabalho de campo em Samoa, no Pacífico Sul, 
onde passou oito meses. Na volta de sua expedição a campo, tornou-se curadora 
da seção de etnologia do Museu de História Natural em Nova Iorque, ofício no qual 
permaneceu pelo resto de sua carreira.

A primeira incursão a campo feita em Samoa resultou na etnografia publicada no 
livro Coming of Age in Samoa (A adolescência em Samoa), que se tornou um marco 
na Antropologia cultural. O foco do livro recai sobre a adolescência e a questão da 
sexualidade. A ideia principal de Mead foi comparar a determinação cultural desta 
fase vivenciada pelos sujeitos em diferentes culturas. O livro teve grande repercussão, 
tanto por tratar abertamente da sexualidade quanto pela perspectiva comparativa 
(e crítica) que estabelecia, ao apontar de que maneira a cultura norte-americana, 
em vista dos padrões culturais de Samoa, reprimia a sexualidade dos jovens, o que 
resultava na percepção do período da adolescência como um período de crises e 
conflitos existenciais (CASTRO, 2015).

Vale salientar que o contexto sociocultural da produção intelectual de Mead 
favoreceu o potencial crítico de sua obra. Os anos de 1920 nos Estados Unidos, 
principalmente em Nova Iorque, foram de muita efervescência intelectual e cultural. A 
difusão do jazz, o impacto da cena artística europeia de vanguarda, o recrudescimento 
do movimento feminista, além da difusão da Psicanálise, favoreceram a orientação 
de seus trabalhos em direção a temáticas como sexualidade, liberdade, autonomia, 
principalmente no que tange à posição social das mulheres, ávidas por novas 

2.2 Margaret Mead 

Fonte: <http://www.britannica.com/biography/Margaret-Mead>. Acesso em: 6 fev.  2016.

Figura 2.8 | Margaret Mead
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descobertas e transformações (MENDONÇA, 2015). Os trabalhos de Mead também 
são marcados pela forte influência dos saberes psicológicos, principalmente da 
psicanálise, estabelecendo uma relação estreita entre psicologia e determinação 
cultural no condicionamento dos sujeitos.

Segundo Mendonça (2015), a decisão de pesquisar jovens adolescentes em 
um contexto como as Ilhas Samoa veio de Boas, que salientava a necessidade de 
comparação dos impactos da cultura na formação da personalidade dos sujeitos. 
Para estabelecer essas comparações, no entanto, enfatizava a necessidade de 
se conhecer cada cultura e cada região em profundidade, a fim de detectar algo 
de próprio e original, e cabia ao antropólogo revelar e valorizar tal dimensão, daí 
então estabelecer comparações entre diferentes contextos sociais para a análise de 
determinados fenômenos.

Mead voltou a campo diversas vezes, principalmente para Nova Guiné, onde 
conheceu Gregory Bateson (1904-1980), antropólogo que estudou comunidades 
nativas de Bali e com quem foi casada entre 1936-1950.

Gregory Bateson (1904-1980) foi um antropólogo inglês que trabalhou 
em diferentes áreas, como a Cibernética, a Linguística, a Semiótica, 
a Psicologia, a Comunicação e as ciências comportamentais. Seus 
trabalhos de maior destaque são Steps to na Ecology of Mind (1972), 
Mind and Nature (1979) e Naven: um exame dos problemas sugeridos 
por um retrato compósito da cultura de uma tribo da Nova Guiné (1936). 
Naven é uma obra etnográfica de grande importância, e hoje considerada 

Fonte: <http://aforismi.summaryland.com/gregory-bateson-sullarte-dinsegnare/>.  Acesso em: 4 fev. 2016

Figura 2.9 | Gregory Bateson
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um clássico da Antropologia. Fortemente influenciado pela corrente 
estrutural funcionalista britânica, assim como pelos desenvolvimentos 
do culturalismo americano, o livro tornou-se um empreendimento 
etnográfico único que buscou conciliar as propostas teóricas tanto da 
Antropologia social quanto da Antropologia cultural. Naven é o nome de 
um ritual entre os Iatmul, na Nova Guiné, onde Bateson passou 15 anos 
acompanhando sua vida cotidiana:

O naven é um ritual de celebração de “feitos notáveis” 
realizados por um jovem pela primeira vez, seja uma 
ação cotidiana ou extraordinária. A forma mais acabada 
dessa encenação era a que celebrava o homicídio e a 
decapitação – costume extinto após a colonização. Nessas 
ocasiões especiais, o tio materno (wau) vestia-se como 
mulher e, mais do que isso, usava os trajes mais imundos 
da viúva, visando à criação de um estado de decrepitude, 
e saía pela aldeia como um bufão, coxeando e apoiando-
se em uma bengala, assumindo comportamentos que 
demonstrassem sua inferioridade perante o sobrinho 
(laua) ou, mais raramente, a sobrinha. Do contrário, as 
mulheres (irmã do pai – iau, irmã – nyanggai, esposa do 
irmão mais velho – tshaishi) se vestiam com o melhor traje 
masculino. A atitude do wau de esfregar as nádegas na 
canela no laua, caso o encontrasse na aldeia durante a sua 
performance, era uma parte do naven especificamente 
dedicada ao menino. Esse ato humilhante tinha como 
objetivo fazer com que o laua o presenteasse com objetos 
de valor, reforçando uma aliança. Aqui estão implícitas 
uma série de comportamentos e atitudes relativas aos 
lugares classificatórios, especialmente no parentesco [...] 
O naven fortalece os laços de afinidade, impedindo uma 
cisão da comunidade (p. 143). Seu aspecto sistêmico era 
o de pôr em comunicação, religar aquilo ou aqueles que 
tendiam a se separar; era o de compensar ou controlar as 
relações que, se não balanceadas, levavam a fissão social 
(p. 33). Desse modo, o autor adotou uma perspectiva 
sincrônica e dinâmica, em que a integração da sociedade 
era um determinado estado de equilíbrio entre tendências 
agregadoras e desagregadoras; era um fenômeno de 
comunicação (p. 35) (COELHO, 2009, p. 224-225).
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Muitas teorias desenvolvidas por Bateson posteriormente, como a do 
“duplo-vínculo” e da cibernética, surgem como desdobramentos desta 
experiência etnográfica do autor. 

A resenha completa deste livro encontra-se no link a seguir:
COELHO, Juliana Affonso Gomes. Resenha: BATESON, Gregory. Naven: 
um exame dos problemas sugeridos por um retrato compósito da cultura 
de uma tribo da Nova Guiné, desenhado a partir de três perspectivas. 
São Paulo: EDUSP, 2008. Revista de Antropologia Social dos Alunos 
do PPGAS-UFSCar, v. 1, n. 1, p. 223-228, 2009. Disponível em: <http://
www.rau.ufscar.br/wp-content/uploads/2015/05/r@uprimeiraedicao-
resenha-3.pdf>. Acesso em: 4 fev.  2016.

As frequentes expedições de Mead à Nova Guiné resultaram, entre outras 
publicações, no livro Sexo e Temperamento, no qual realiza um estudo comparativo 
de três sociedade guineenses, os Arapesh, os Mundugumor e os Tchambuli. No livro, 
Mead identificou padrões dominantes em cada uma dessas sociedades e mostrou 
como indivíduos tidos como anormais ou desviantes nessas sociedades seriam 
perfeitamente adaptados e vistos como normais em outras. Mais especificamente, 
buscou compreender como essas três sociedades agruparam suas atitudes sociais 
em relação ao temperamento em torno de fatos realmente evidentes das diferenças 
entre o sexo masculino e feminino, como podemos observar nesta passagem:

Cada uma dessas tribos dispunha, como toda sociedade 
humana, do ponto de diferença de sexo para empregar 
como tema na trama da vida social, que cada um desses três 
povos desenvolveu de modo diferente. Comparando o modo 
como dramatizaram a diferença de sexo, é possível perceber 
melhor que elementos são construções sociais, originalmente 
irrelevantes aos fatos biológicos do gênero de sexo [...] numa 
delas, homens e mulheres agiam como esperamos que as 
mulheres ajam de um suave modo parental e sensível; na 
segunda, ambos agiam como esperamos que os homens 
ajam: com bravia iniciativa; e na terceira, os homens agem 
segundo o nosso estereótipo para as mulheres, são fingidos, 
usam cachos e vão às compras, enquanto as mulheres são 
enérgicas, administradoras, parceiros desadornados (MEAD, 
1979, p. 22-23).
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Esta perspectiva não é exclusiva de Margaret Mead. A Escola de Cultura e 

Mead procurou observar o ciclo vital, da infância à fase adulta, para investigar 
as relações entre os tipos de temperamento humanos e suas relações com o que 
poderia ser inato aos sexos feminino e masculino. À cultura caberia eleger e promover 
tipos temperamentais que se tornavam dominantes na sociedade para os homens e 
para as mulheres. Uma criança, independentemente do fato de ser do sexo feminino 
ou masculino, cresceria e aprenderia a agir e a ajustar seus comportamentos de 
acordo com os modelos fornecidos pela sua cultura. Foi com esta obra que passou 
a ocupar um papel proeminente na história dos estudos de gênero e do feminismo, 
pois não só demonstrava que não havia nada de inato ou natural no temperamento 
que o ocidente costumava associar aos homens ou as mulheres, como dividiu as 
categorias de sexo e temperamento em termos biológicos, psicológicos e culturais.

Para Mead (1979), o aprendizado da cultura é que levava ao desenvolvimento 
de tipos de temperamentos socialmente desejáveis e não a diferença biológica 
inata entre os sexos. Os padrões culturais eram transmitidos e aprendidos, o que 
moldava o temperamento dos sujeitos. Esta tese, entretanto, implicava explicações 
para a existência dos “desajustados” ou “anormais. Mead descreveu em Sexo e 
Temperamento diversos casos de indivíduos “inadaptados”, que ou fugiam ou eram 
marginalizados pelo grupo. Assim, buscava observar personalidades que identificava 
como “psicóticas” ou “neuróticas” em cada uma dessas sociedades, o que demonstra 
a grande influência da psicanálise em suas análises.

Para Mendonça (2015), as características marcantes da obra Mead são o esforço 
em comunicar a públicos amplos aquilo que a Antropologia ensina-nos a respeito 
de seres humanos, suas culturas e sociedades, trabalhando sobre temas como o 
universo feminino, a importância da família, a infância, adolescência e a juventude, 
a sexualidade em todas as suas formas, a educação e as transformações culturais.

Mead (1979) sempre salientou que as “sociedades primitivas” eram como 
“laboratórios” para os antropólogos, um microcosmo que permitia observar e 
analisar certas questões que seriam muito difíceis de observar na complexidade das 
sociedades ocidentais. Como ela mesmo escreve:

Estudei esse problema em sociedades simples, porque nelas 
temos o drama da civilização redigido de forma sucinta, um 
microcosmo social semelhante em espécie, porém diferente, 
em tamanho e grandeza, das complexas estruturas sociais de 
povos que, como o nosso, dependem de uma tradição escrita 
e da integração de grande número de tradições históricas 
conflituais (MEAD, 1979, p. 22).
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Personalidade tem como traço característico a ênfase no trabalho de campo como 
metáfora do "laboratório natural" do antropólogo, como se as sociedades primitivas 
representassem coletivos humanos mais simples, rudimentares, em outro patamar 
que as sociedades modernas, reatualizando, com outros termos, dicotomias 
como tradicional-moderno, simples-complexo, selvagem-civilizado, presentes no 
pensamento evolucionista. 

Com isso, a chamada Escola de Cultura e Personalidade recebeu uma série 
de críticas, principalmente da Antropologia francesa. O principal argumento dos 
franceses era que essa perspectiva reduzia os comportamentos humanos a tipologias 
estritamente ocidentais, ou seja, a tipos que se referiam muito mais à intuição e à 
própria personalidade como entendida pelo contexto social do pesquisador do que 
à construção cultural do grupo social observado (LAPLANTINE, 2000).

Classificar personalidades e comportamento como sendo “neuróticos”, 
“psicóticos”, “histéricos” faz parte do modo como a cultura ocidental entende e 
atribui sentido às experiências dos sujeitos, a partir de explicações fornecidas pela 
Psicanálise e a concepção que esta elabora sobre a construção social da pessoa. Levar 
estas categorias de classificação para explicar comportamentos e personalidades 
em culturas outras é impor a lógica ocidental na compreensão do outro, quando a 
ideia deveria ser compreender outros contextos sociais em seus próprios termos e 
sentidos, com suas próprias lógicas, explicações. 

No entanto, esta Escola constitui parte importante da história da Antropologia, 
trouxe vários avanços no debate sobre a determinação cultural da sexualidade, a 
desnaturalização de certos traços ligados aos gêneros feminino e masculino, além 
de estreitar os laços entre Antropologia e Psicanálise, que até os dias atuais ainda 
marcam pesquisas realizadas pela Antropologia americana. Na próxima seção, 
veremos outros desdobramentos da Antropologia americana e a consolidação do 
que ficou conhecida como “culturalismo”.

Na cultura ocidental, costuma-se estabelecer uma série de 
comportamentos e padrões de personalidade associados 
aos gêneros masculino e feminino. Descreva alguns desses 
determinismos e reflita de que modo a cultura condiciona 
a experiência social dos sujeitos, estabelecendo padrões de 
normalidade e anormalidade, de acordo com o seguimento 
ou não de suas orientações.
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1. Quais as principais características da Antropologia cultural?

2. Quais as principais características da Escola de Cultura e 
Personalidade?
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Seção 3

Desdobramentos contemporâneos do culturalismo

A Antropologia americana contemporânea foi se desenvolvendo ao longo dos 
anos, tanto teórica quanto metodologicamente, e novas formas de se produzir o saber 
antropológico foram sendo estabelecidas, culminando no que se convencionou 
chamar de “culturalismo”. Nesta abordagem, a forma como a noção de cultura 
passou a ser trabalhada sofreu algumas modificações em relação aos autores dos 
períodos precedentes, tratados nas seções anteriores. 

Estamos agora no período pós-guerra, com uma nova geração de antropólogos 
que não mais vê a cultura como elemento principal que explicaria por si mesmo 
os modos de agir e pensar dos indivíduos. Isto não significa que alguma forma de 
explicação cultural não seria útil, mas sim que o recurso apenas à cultura oferecia 
uma explicação parcial do porquê os sujeitos pensam e agem do modo como fazem, 
ou de quais são as causas que os levam a alterar seus comportamentos e costumes. 
Os culturalistas passam a considerar as forças econômicas, políticas, as instituições 
sociais, os processos biológicos, históricos, como fatores que determinam a ação e 
o pensamento dos sujeitos tanto quanto a cultura. Ainda assim, a ênfase na variação 
cultural e a consideração de cada cultura possui suas próprias normas, valores e 
sentidos, permanece como traço característico desta abordagem, expressando a 
tradição intelectual herdada por seus principais autores no campo da Antropologia 
americana.

Você vai conhecer aqui dois antropólogos que marcam a história recente da 
Antropologia americana, a saber, Clifford Geertz (1926 – 2006), fundador do que 
ficou conhecido como “Antropologia hermenêutica”, pautada na interpretação das 
culturas; e Marshall Sahlins (1930-), precursor da chamada Antropologia “estruturalista 
histórica”, em que a temporalidade é considerada em sua dimensão social, ou seja, 
a cosmologia de determinados contextos culturais é considerada em relação a sua 
reordenação histórica.
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3.1 A interpretação das culturas

Clifford Geertz nasceu na Califórnia, em 1926, e aos 20 anos, beneficiando-se 
da lei dos ex-combatentes, já que serviu na marinha americana durante a Segunda 
Guerra, inscreveu-se no Antioch College, em Ohio, no curso de Filosofia. Conseguiu 
uma bolsa para o recém-fundado Departamento de Relações Sociais, de Harvard, 
onde teve a orientação de acadêmicos como Talcott Parsons e David Schneider. 

Integrou o grupo de pesquisadores de diferentes áreas que vão para Indonésia 
estudar os aspectos diversos da cultura, como a família, a religião, estratificação 
social, o mercado etc. Foi neste período que realizou etnografias em Java (1952-1954) 
e em Bali (1957-1958). A partir da década de 1960, torna-se professor assistente na 
Universidade de Chicago. Não muito adepto do ambiente técnico-burocrático da 
academia, logo parte em nova expedição etnográfica, desta vez para Marrocos, onde 
pesquisou o desenho urbano, a identidade social, a monarquia e as trocas locais.

Fonte: <https://www.ias.edu/news/press-releases/2009-49>. Acesso em: 16 fev. 2016.

Figura 2.10 | Clifford Geertz.

David Schneider (1918-1995), professor de Geertz e responsável por 
sua iniciação no campo da Antropologia, foi um antropólogo norte-
americano com uma vasta e reconhecida produção intelectual. Fez 
trabalho de campo entre os Yap, na Micronésia, desenvolveu estudos 
sobre parentesco e contribuiu para toda uma área da Antropologia 
feminista. Para Schneider, o parentesco referia-se às ideias que as 
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As principais obras de Geertz, resultantes de suas excursões a campo, foram A 
interpretação das culturas, publicada em 1973, Negara: o estado teatro no século 
XIX, em 1980, O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa, em 1983, 
e o último Nova luz sobre a antropologia, publicado em 2000, todas consideradas 
leituras obrigatórias na Antropologia.

Para Geertz (2008, p. 4), a cultura é essencialmente hermenêutica, passível de 
decodificação, como a define no livro A Interpretação das Culturas:

Geertz pensa a Antropologia como uma ciência interpretativa à procura do 
significado que as instituições, ações, costumes, eventos têm para os atores sociais. 
Deste modo, não apenas critica a ideia de cultura como uma totalidade em si mesma, 
como propõe que a cultura possa ser interpretada observando-se os símbolos nela 
presentes, ou seja, a relação entre os signos que se interpenetram, como poder, 
comportamento, instituições, “a cultura de um povo é um conjunto de textos, eles 
mesmos conjuntos, que o antropólogo tenta ler por sobre os ombros daqueles 
a quem eles pertencem [...] as sociedades, como as vidas, contêm suas próprias 
interpretações. É preciso apenas descobrir o acesso a elas” (GEERTZ, 2008, p. 212).

pessoas constroem sobre a procriação, afirmando que a determinação 
biológica da filiação parental seria uma construção, e não um dado da 
natureza.  Atualmente, seus estudos sobre o “poder do sangue” e os papéis 
naturais associados a essa substância foram resgatados por pesquisadores 
feministas voltados à temática do biopoder, da corporalidade e da noção 
de pessoa, principalmente por conta de sua visão crítica em relação ao 
determinismo biológico, que pode ser manejado como ferramenta política 
de desnaturalização da opressão sexista às mulheres. 

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente 
semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é 
um anormal amarrado a teias de significados que ele mesmo 
teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e a sua 
análise; portanto, não como uma ciência experimental em 
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura 
do significado. É justamente uma explicação que eu procuro, 
ao construir expressões sociais enigmáticas na sua superfície.
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Para ele, fazer etnografia é tentar ler um manuscrito estranho, cheio de 
incoerências, emendas suspeitas, escrito não com os sinais convencionais, mas 
com exemplos de comportamentos modelados, já que a cultura é considerada 
como uma “teia de significações”. Isto significa pensá-la como um sistema de 
signos entrelaçados e interpretáveis, não seria algo ao qual podem ser atribuídos 
casualmente acontecimentos sociais, ela é um contexto e por isso pode ser descrita 
em detalhes. Assim, a cultura pode ser descrita de modo que seja inteligível a qualquer 
interlocutor, o que ele denominou de “descrição densa”, feita a partir da observação 
atenta dos sujeitos sociais ao longo do trabalho de campo. 

Geertz (2008) enfatiza que a “descrição densa” só pode resultar de uma pesquisa 
etnográfica, pautada no convívio com os sujeitos de determinado contexto, 
absorvendo a lógica que cada sujeito imprime à vida social. Deve-se atentar para 
o comportamento dos sujeitos, pois é por meio da ação que as formas culturais 
encontram articulação, e, deste modo, evita-se cair em um subjetivismo exacerbado, 
mantendo a análise das formas simbólicas estreitamente ligadas aos acontecimentos 
sociais e ocasiões concretas. A “descrição densa”, que funda o texto antropológico, 
deve organizar a vida comum dos sujeitos de forma que as conexões entre as 
formulações teóricas e as interpretações descritivas não sejam obscurecidas por 
elucubrações acadêmicas alheias ao universo de sentido da cultura analisada. 

Para Geertz (2008), o antropólogo não estuda as sociedades, mas sim nas 
sociedades e com os sujeitos pesquisados. Isto implica não se afastar dos dilemas 
existenciais da vida em favor de um domínio empírico de forma não emocional, mas, o 
contrário, mergulhar nas emoções e aproximar-se de questões profundas acessadas 
a partir do convívio intenso com os sujeitos da pesquisa. A intersubjetividade é, 
portanto, um traço marcante de sua antropologia, na medida em que ele não afirma 
que a pesquisa deva tratar da subjetividade do antropólogo, ou na subjetividade 
do nativo, mas, sim, pautar-se na mediação entre duas. A objetividade da pesquisa 
antropológica estaria, justamente, na construção desta relação intersubjetiva, que 
leva em conta os horizontes do interprete e do interpretado.

No livro A Interpretação das Culturas encontramos o famoso texto “Um 
jogo absorvente: notas sobre a briga de galos balinesa”, em que Geertz 
descreve a etnografia realizada em uma aldeia em Bali, em 1958, na 
qual observou a centralidade da briga de galo para este contexto social. 
Segundo sua observação, da mesma forma que muito da cultura norte-
americana revela-se em um jogo de beisebol, grande parte de Bali revela-
se na rinha de galos, pois, na verdade, além dos galos, são os homens 
balineses que se defrontam em praça pública.
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Entendida como um texto elaborado por cada sociedade, a cultura seria constituída 
de significados produzidos e interpretados, um mundo que abre possibilidade de 
significados novos, segundo novas interpretações inseridas em situações novas, 
sempre no sentido de refazer as leituras possíveis, segundo a tradição na qual estão 
inseridos o leitor e o texto. Assim, a Antropologia interpretativa filia-se ao culturalismo 
enquanto abordagem antropológica que nunca negligenciou o historicismo da 
cultura (KUPER, 2002). Neste ponto, o autor aproxima-se de Marshall Sahlins, que 
você vai ver a seguir, que elabora uma relação entre cultura e história, pautada na 
possibilidade de transformação e ressignificação dos códigos tradicionais, em um 

Para Geertz (2008), os galos expressam aquilo que os balineses veem 
como a inversão direta, estética e moral da condição humana, que seria 
a animalidade. Ao identificar-se com o galo, o homem balinês está se 
identificando não só com seu eu ideal, mas também com aquilo que 
ele mais teme, que é essa ambivalência que o fascina. A hierarquia do 
status é representada na briga de galo, que opera como um cerimonial 
da complexidade da interação dos indivíduos na vida cotidiana, sendo 
assim, a briga de galo atua como uma matriz da sociedade. Esta forma de 
análise da briga de galo marca a diferença da abordagem funcionalista 
em relação à interpretativa, como Geertz (2008, p. 209) salienta:

Se a cultura é uma teia de significados, estas apresentações, como a briga 
de galo, com seus signos e simbologias, podem ser lidas como formas 
que as pessoas encontram para decodificar sua realidade e a si mesmas 
e permitem a análise e a interpretação das várias dimensões da realidade.

O que coloca a briga de galos à parte no curso ordinário 
da vida, que a ergue do reino dos assuntos práticos 
cotidianos e a cerca com uma aura de importância 
maior, não é, como poderia pensar a sociologia 
funcionalista, o fato de ela reforçar a discriminação do 
status [...], mas o fato de ela fornecer um comentário 
metassocial sobre todo o tema de distribuir os seres 
humanos em categorias hierárquicas fixas e depois 
organizar a maior parte da existência coletiva em torno 
dessa distribuição. Sua função, se assim podemos 
chamá-la, é interpretativa: é uma leitura balinesa da 
experiência balinesa, uma estória sobre eles que eles 
contam a si mesmos. 
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dado contexto, já que dependem da ação dos indivíduos, e na ação o significado é 
posto em circulação.

Marshall Sahlins fez sua formação em etnologia na Universidade de Michigan, 
onde posteriormente lecionou entre 1956-1974. Defendeu seu doutorado na 
Universidade de Columbia, sob a orientação de Leslie White, importante antropólogo, 
representante, do que ficou conhecido, como “neoevolucionismo”. 

Esta corrente, ao mesmo tempo que buscava recuperar as teorias evolucionistas 
de Lewis Morgan, criticava diretamente a Antropologia cultural boasiana. Os 
neoevolucionistas formavam um círculo de pesquisadores que aliavam teoria 
evolucionista e o marxismo a partir da recuperação do texto de Engels “A origem 
da família, da propriedade privada e do Estado” (1884), que traz forte referência a 
Morgan, como vimos da Seção 1 desta Unidade.

3.2 Antropologia e história

Fonte: <http://pressblog.uchicago.edu/2011/10/25/a-knight-and-marshall-both-new-honors-for-sahlins.html>. Acesso em: 
16 fev. 2016.

Figura 2.11 | Marshall Sahlins

Fonte: <http://www.nndb.com/people/327/000099030/>. Acesso em: 12 fev. 2016.

Figura 2.12 | Leslie White
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Sahlins inicia sua formação em Antropologia em um contexto de arrefecimento 
do debate entre universalismo e particularismo nos Estados Unidos. Este debate não 
só funda como acompanha todo o desenvolvimento da Antropologia americana, 
como você viu até aqui, opondo a perspectiva universalista dos evolucionistas ao 
particularismo defendido pela vertente culturalista de Franz Boas (PISSOLATO, 2015). 
Tal embate, em boa medida, acompanha os desenvolvimentos da Antropologia 
americana até os dias de hoje.

Na medida em que Sahlins avançava seus estudos, principalmente sobre os 
povos do Pacífico, foi se afastando da orientação neoevolucionista e materialista, 
aproximou-se do estruturalismo francês, defendeu a “razão simbólica” e buscou 
incluir a dimensão diacrônica na abordagem das culturas, desenvolvendo uma teoria 
da cultura capaz de pensá-la na prática, ou em seus desdobramentos ao longo da 
história. Como bem analisa Schwarcz (2001, p. 128):

Leslie White (1900-1975) foi um importante antropólogo americano, 
conhecido por sua defesa às teorias evolucionistas e fundador da 
corrente “neoevolucionista”. Criou o departamento de Antropologia da 
Universidade de Michigan e foi presidente da Associação Americana de 
Antropologia em 1964.
Segundo Kuper (2002), White alegava que Boas havia desviado a 
Antropologia de seu curso com sua atitude cética em relação à teoria 
evolucionista e sua insistência nas particularidades das identidades 
culturais. Para White, toda sociedade devia ser colocada ao longo de 
um continuum de desenvolvimento fundamentado em parentesco e 
estados hierárquicos. Assim, os chamados “neoevolucinistas” defendiam 
a ideia de que, em todo o mundo, embora não na mesma época, as 
sociedades passaram por estágios semelhantes de desenvolvimento 
político em consequência do progresso tecnológico e do acúmulo de 
recursos nas mãos de poucos. Esta perspectiva buscava traçar linhas 
de desenvolvimento de certo conjunto de sociedades ou culturas, 
enfatizando claramente a base material da vida social. Esta análise da 
evolução era calcada num contraste entre dois tipos de economia, uma 
com base na análise de trocas recíprocas entre parentes e a outra, na 
exploração de um chefe dominante.
Apesar da influência desta perspectiva nos primeiros trabalhos de Sahlins, 
ao aprofundar a reflexão sobre a produção material e sobre a cultura, 
rompeu definitivamente com o neoevolucionismo, adotando, inclusive, 
perspectiva crítica a esta vertente.
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As principais obras de Sahlins foram Stone Age Economics, publicado em 1972; 
Cultura e razão prática, publicado em 1973; e Ilhas de História, publicado em 1985, 
consideradas leituras essenciais na formação antropológica.

Em Stone Age, Sahlins apontou que determinadas economias exigiam 
uma abordagem teórica dos meios de subsistência distinta da proposta pelos 
economistas do materialismo histórico, ou marxistas. Assim, lança o argumento de 
que, a partir de dados etnográficos, poderia se observar que o nível de produção 
e as formas de consumo ligam-se a “necessidades” definidas nos termos de cada 
contexto cultural. No caso analisado, as chamadas “sociedades de caça e coleta”, 
ou sociedades indígenas, não seriam determinadas pela escassez ou incapacidade 
técnica, mas, sim, por um modo de produção diverso, com estratégias específicas 
para o uso do tempo e da exploração de seu habitat: “nas sociedades de caça e 
coleta, a abundância estaria definida em termos de valores como a liberdade de 
movimento e a fartura no consumo alimentar, fundamental às relações entre 
pessoas” (PISSOLATO, 2015, p. 268). O acúmulo de posses não seria vantajoso para 
sociedades nômades, ou que migravam de acordo com as estações climáticas, pois 
restringiria a liberdade de movimento. Assim, as sociedades de caça e coleta teriam 
poucas posses, mas não seriam pobres, já que a relação entre escassez e pobreza é 
produto das desigualdades impostas pela revolução agrícola na cultura ocidental. A 
tese de Sahlins afirmava que a cultura, enquanto atividade simbólica, definiria o que 
são “necessidades”, abundância e escassez, para esta ou aquela sociedade.

Já em Cultura e Razão Prática, Sahlins traz a influência de seus estudos de dois 
anos em Paris, onde travou um diálogo importante com Lévi-Strauss. Ao voltar para 
os Estados Unidos, rompe definitivamente com a abordagem neoevolucionista e 
assume uma posição culturalista. Neste período, Sahlins buscava defender a ordem 
simbólica contra todo tipo de argumento utilitarista, voltado para a explicação 
das práticas e comportamentos das pessoas com base na noção de utilidade 
econômica, ou seja, Sahlins trava uma crítica ao dualismo: “material X simbólico”, 
posição marcante na trajetória intelectual do autor. “Sahlins demonstraria que a 

[...] a partir de seus trabalhos a temporalidade é retomada em 
sua dimensão social, não sendo mais possível separar sincronia 
e diacronia. Nota-se, ainda, como a tentativa de “dar história à 
estrutura”, implicou em uma reavaliação do tema do poder e 
na utilização do conceito de estrutura em domínios e análises 
que destacam não a permanência, mas antes a mudança. É 
isso que faz Marshall Sahlins quando indaga pela existência 
de estruturas históricas; cosmologias que são reordenadas 
historicamente. 
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lógica cultural, enquanto lógica simbólica organiza as atividades em geral na vida das 
pessoas e das sociedades, as atividades produtivas inclusive” (PISSOLATO, 2015, p. 
270). É com base na ênfase dada na compreensão do simbólico como experiência 
de significação que define o humano que Sahlins define a diferença entre “nós” 
(civilização ocidental) e os “outros” (sociedades tribais, camponesas), longe de 
situar-se nos modos de produção da subsistência, estaria constituída nos modos de 
produção simbólica.

É na obra Ilhas de História que Sahlins formula o conceito de “estrutura da 
conjuntura”, central para às elaborações teóricas em torno da relação entre 
Antropologia e História. Para ele, a abordagem estruturalista, sincrônica por definição, 
negligenciava a importância da história, das transformações e continuidades 
vivenciadas invariavelmente pelos contextos culturais. Era preciso incluir a história 
na cultura, sem com isso deixar de enfatizar a ordem do simbólico e as relações de 
significação.

Sahlins empreende uma etnografia histórica da morte do Capitão Cook no Havaí. 
Este teria desembarcado nas Ilhas Sandwich em 1778, com grande reverência e 
pompa pelos sacerdotes locais, e colocado como figura central de um ritual que 
acontecia anualmente na sociedade. Em toda sua permanência na ilha, Capitão 
Cook e sua tripulação foram tratados com todas as benesses devida às divindades. 
No entanto, após sua partida, com a quebra do mastro de seu navio, o capitão foi 
obrigado a voltar à ilha para realizar reparos. Este retorno de Capitão Cook teria 
contrariado toda a cosmologia operada até então pelos locais, gerando um clima 
de forte tensão, com ações hostis por parte dos nativos que culminaram com o 
assassinato de Capitão Cook. Segundo Sahlins (1990), Cook fora identificado com o 
deus Lono, com base na mitologia dos ilhéus:

Nas sociedades determinadas pelo sistema capitalista, a esfera 
econômica impõe-se às esferas política, social, estética, 
pessoal etc. Tal imperativo (re)produz a perspectiva de que 
os humanos seriam seres governados por uma racionalidade 
que visa ao lucro, instituindo uma lógica de competição 
e busca de maximização de interesses materiais como 
inerentes à condição humana. Observe e tente identificar de 
que modo certas análises, inclusive no campo das ciências 
sociais, acabam impondo esta ideologia capitalista a outras 
formas de sociabilidades e pense como podemos superar 
essa espécie de etnocentrismo.
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No mito, Lono, deus da paz e da fertilidade, viria interromper o 
tempo regido pelo deus Ku, associado à guerra e aos sacrifícios 
humanos. Uma luta entre ambos, com a morte ritual de Lono, 
finalizava a visita, com a saída deste levando suprimentos em 
sua embarcação. Apenas no ano seguinte voltaria, rodeando 
a ilha à época das novas colheitas. A morte de Cook é 
interpretada por Sahlins nos termos das estruturas simbólicas 
havaianas, que dariam sentido à chegada e ao retorno do 
capitão da primeira vez para os fins do ritual Makahiki em 
andamento, e, na segunda, como ameaça guerreira evidente 
(PISSOLATO, 2015, p. 273).

Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/James_Cook#/media/File:Zoffany_Death_of_Captain_Cook.jpg>. Acesso 
em: 14 fev. 2016.

Figura 2.13 | A morte do Capitão Cook em 14 de fevereiro de 1779. Pintura de 
Johann Zoffany em 1795

O Capitão James Cook (1728-1779) foi um navegador inglês do período 
das explorações marítimas no século XVIII. Figura lendária deste período, 
suas principais contribuições foram a descoberta e o mapeamento do 
Pacífico, Nova Zelândia e Austrália, mudando radicalmente a percepção 
ocidental sobre geografia que se tinha até então. Em 1778, Cook segue 
em uma jornada até as Ilhas Sandwich. Depois de navegar ao redor do 
arquipélago por cerca de oito semanas, atracou em Kealakekua Bay, 
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maior ilha do arquipélago havaiano. A chegada de Cook coincidiu com 
o Makahiki, um festival da colheita havaiana e de culto ao deus Lono. Tal 
coincidência é vista como uma das razões para a deificação de Cook, que 
foi tratado como uma encarnação de Lono e, consequentemente, por sua 
morte pelos mesmos havaianos. 
A história do primeiro contato europeu com o Havaí tornou-se objeto de 
interesse de estudiosos, desde o momento em que as notícias sobre o fim 
dramático de Cook chegaram à Inglaterra. Vários relatos de testemunhas 
foram publicados na época. A partir da década de 1960, vários historiadores 
partiram em busca da compreensão dos próprios havainos sobre o evento. 
Muitos estudos confirmam a teoria da identificação de Cook com o deus 
Lono, mas outros rechaçam tal ideia, salientando a violência colonizadora 
perpetrada pela tripulação de Cook como responsável pelos conflitos que 
levaram à morte de Cook. O fato é que tal evento tornou-se uma espécie 
de mito do período das navegações.

Para Sahlins (1990), as relações são construídas a partir das práticas, ou seja, 
movidas por interesses de pessoas em situações concretas, mas sem abrir mão da 
dimensão significativa. Isto implica pensar a prática dos sujeitos como não resultante 
apenas de fatos e eventos aleatórios, haveria de se buscar os valores significativos 
presentes nos interesses e ações das pessoas. A estrutura dos sistemas simbólicos 
passa a ser pensada como processual, suscetível a contingências históricas. A 
diversidade cultural equivaleria a diferentes historicidades vivenciadas por cada 
contexto social:

Para Sahlins (1990), o antropólogo deveria observar não apenas a ação das 

O evento não seria mais pensado como mero acontecimento, 
mas como acontecimento significativo. Enquanto significativo 
e contextual, o evento se desdobraria em dois planos: o da 
contingência – sendo um momento histórico único – e o 
da recorrência – nele reconhecendo-se a ordem cultural. 
O Capitão Cook morre uma única vez, mas “sua” morte se 
repete anualmente, enquanto identificado ao deus Lono, que 
retorna às ilhas todos os anos [...]. Dito de outro modo, um 
acontecimento só se tornaria histórico quando assume uma 
posição no interior de um esquema cultural (PISSOLATO, 
2015, p. 274).
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pessoas, mas o significado de suas ações. Deste modo, a cultura é concebida como 
ordem de significação em que se mantém a relação entre o constituído – valor 
simbólico pautado na relação de um signo com outros – e o vivido – que redefine a 
significação na singularidade de cada ação. Toda transformação carrega em si uma 
continuidade estrutural, e esta noção de historicidade foi fundamental não só para 
a Antropologia, mas também para as ciências sociais como um todo, já que sinaliza 
para a superação da oposição sincronia/diacronia, causa/efeito, passado/presente.

A contribuição da obra de Sahlins está na oposição crítica radical que estabeleceu 
ao “determinismo cultural”, e neste ponto ultrapassa seus antepassados da Escola 
de Cultura e Personalidade, que alienam o humano de sua atividade e criatividade, 
como se a cultura engessasse o sujeito a um modo de ser e estar no mundo que 
só o antropólogo fosse capaz de compreender. Além disso, combateu uma espécie 
de “individualismo utilitário”, que toma a ação humana como exclusivamente 
determinada por uma razão utilitária, pragmática, pautada em princípios da 
racionalidade ocidental, e não como ação simbólica com referentes próprios e 
específicos. Como bem comenta Schwarcz (2001, p. 131) sobre a obra de Sahlins:

A Antropologia de Sahlins constitui-se por dois desafios inseparáveis: entender 
as culturas em suas especificidades e questionar constantemente a produção do 
conhecimento operado pelo antropólogo, evitando os riscos de se cair ora em uma 
“distância” exagerada, ora em uma coincidência forçada entre o pensamento do 
antropólogo e do nativo.

Sahlins destaca a relação entre cosmologia e história e a 
importância da dimensão simbólica na análise política. Aos 
povos colonizados não resta apenas a ‘esperança’ de deixar de 
pensar simbolicamente e passar a ter uma visão racional. Afinal, 
não há povo que não classifique e construa simbolicamente 
seus universos culturais.

1. Qual a noção de cultura operada por Clifford Geertz?

2. Explique a relação entre cultura e história estabelecida por 
Marshall Sahlins.
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Nesta Unidade você aprendeu:
• Sobre a constituição da Antropologia americana e suas 
características.
• As bases epistemológicas e as particularidades socioculturais 
que possibilitaram a emergência da chamada Antropologia 
cultural, assim como seus principais precursores: Lewis Morgan 
e Franz Boas.
• Compreendeu os principais aspectos teóricos que caracterizam 
a chamada Escola de Cultura e Personalidade e seus principais 
autores.
• Apreendeu os desenvolvimentos contemporâneos da 
Antropologia cultural e conheceu dois de seus principais 
antropólogos: Clifford Geertz e Marshall Sahlins.

Nesta Unidade você acompanhou os antecedentes teóricos e 
o campo epistemológico que constitui as bases da chamada 
Antropologia cultural. Esta surge nos Estados Unidos no início 
do século XX, primeiramente ligada às ideias evolucionistas 
encabeçadas por Lewis Morgan, mas logo ganha outros contornos, 
principalmente com o protagonismo de Franz Boas, antropólogo 
que ultrapassou o evolucionismo a partir do desenvolvimento de 
uma nova perspectiva em relação ao conceito de cultura. Boas 
foi protagonista no desenvolvimento do relativismo cultural, 
premissa que considera todas as culturas como totalidades em 
si mesmas, com lógicas e valores específicos. Deste modo, os 
diferentes grupos sociais deveriam ser pensados em termos 
de “culturas”, no plural, e não no singular, como afirmavam as 
ideias evolucionistas. A diversidade cultural é enfatizada, assim 
como o trabalho de campo como metodologia fundamental 
na construção do saber antropológico. Boas formou toda uma 
geração de antropólogos, consolidou a Antropologia cultural, 
cujo objeto de atenção estava na observação da relação entre 
cultura e indivíduo, culminando na constituição de uma linha de 
intelectuais que formaram a Escola de Personalidade e Cultura. 
Você também conheceu os desdobramentos contemporâneos 
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dos chamados “culturalistas”, principalmente por meio das 
obras de dois de seus maiores expoentes, Marshall Sahlins e 
Clifford Geertz. Apesar dos avanços teóricos e epistemológicos, 
ambos aprofundaram as teorizações sobre a cultura, marcando 
definitivamente a Antropologia americana como “culturalista”.

1. Sobre a Escola de Cultura e Personalidade, avalie as 
seguintes afirmações:

I- A cultura é vista como totalidade, coerente e integrada, mas 
sem uma ideia de funcionalidade de seus elementos.

II-  O trabalho de campo é considerado o laboratório do 
antropólogo.

III- A psicanálise é considerada um saber ocidental, portanto 
sem rendimento analítico para compreensão de outros 
contextos sociais.

Estão corretas as seguintes afirmações:

a) I, apenas.

b) II, apenas.

c) I, II e III.

d) III, apenas.

e) I e II apenas.

2. O relativismo cultural significa o olhar para o “outro” a 
partir do referencial do outro e não do seu próprio. O “olhar 
relativizado” procura conhecer, compreender e respeitar 
o outro em suas diferenças e especificidades. Assinale a 
alternativa que se refere ao relativismo cultural:

a) Relativismo cultural significa uma análise etnocêntrica do 
outro.
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3. Podemos definir Antropologia cultural como uma linha que 
estuda o homem como ser determinado pela cultura e que 
busca investigar as diferentes relações travadas entre cultura 
e indivíduo nos mais diversos contextos. A Antropologia 
cultural define a cultura como:

a) Cultura é um conjunto de normas e valores que determina 
as formas de linguagem, pensamentos, modos de agir, os 
costumes, as instituições e personalidades dos indivíduos. 

b) Cultura não pressupõe linguagem, pois nasce com a 
pessoa.

c) Cultura seria um conjunto de juízos de valores e normas 
que não determina os comportamentos individuais.

d) Cultura engloba valores, normas, formas de agir que são 
inatas ao homem.

e) Cultura refere-se ao nível intelectual e econômico de uma 
sociedade.

4. O Relativismo cultural é uma forma de encarar a diversidade, 
sem impor ao grupo social observado valores e normas que 
lhes sejam alheios. Com base no conceito antropológico de 
relativismo, avalie as seguintes afirmações:

I- O relativismo foi uma revolução política no enfrentamento 
do racismo e a outros tipos de preconceito.

II- O relativismo é o mecanismo principal das classificações 
evolucionistas, enquanto o etnocentrismo é o motor de um 
pensamento não preconceituoso.

III- Podemos considerar o relativismo uma inversão do 

b) Relativismo cultural significa uma análise crítica da 
sociedade capitalista.

c) Relativismo cultural significa olhar o outro com respeito, 
apesar do estranhamento.

d) Relativismo cultural significa estranhar a cultura do outro, e 
por isso colocar a sua na frente da do outro.

e) Relativismo cultural refere-se à superioridade da cultura 
ocidental em relação às outras culturas.
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evolucionismo: se este escalona as diferenças a partir de 
valores específicos das sociedades ocidentais, o relativismo 
evita qualquer tipo de escala, analisando as diferenças em 
seus próprios termos.

São corretas as seguintes afirmações:

a) I, II e III.

b) III, apenas.

c) II, apenas.

d) I, apenas.

e) I e III apenas.

5. Sobre as teorias de Sahlins, assinale a alternativa correta:

a) Sahlins estabelece uma crítica à ideologia utilitarista 
promulgada pelo capitalismo, que vê a explicação das 
práticas e comportamentos das pessoas com base na noção 
de utilidade econômica.

b) Sahlins defende como característica inata dos humanos as 
práticas e ações voltadas ao lucro, as necessidades materiais.

c) Sahlins afirma que, em qualquer agrupamento humano, a 
abundância e a escassez referem-se aos modos de produção 
material.

d) Sahlins afirma que, apesar das transformações históricas, 
os humanos seguem determinados pela necessidade de 
acúmulo de bens materiais.

e) Sahlins estabelece uma crítica à ideologia da igualdade 
e afirma que os seres humanos são pautados por desejos e 
necessidades individuais.
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Unidade 3

ANTROPOLOGIA SOCIAL: 
CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Nessa seção, trataremos do desenvolvimento do Funcionalismo. A 
sua origem com Émile Durkheim e Marcel Mauss, da Escola Sociológica 
Francesa e seus desdobramentos no funcionalismo britânico, com 
Bronislaw Malinowski.

Nessa seção, vamos trabalhar os principais conceitos do Estrutural-
funcionalismo, ressaltando seus principais expoentes: Radcliffe-Brown e 
Evans-Pritchard. Veremos a forte influência tanto de Durkheim quanto de 
Malinowski. 

Nessa seção, refletiremos sobre os desdobramentos da Antropologia 

Seção 1 | Funcionalismo: principais representantes e 
conceitos 

Seção 2 | O Estrutural-funcionalismo na antropologia social

Seção 3 | Teoria da ação: os desdobramentos da 
antropologia social

Objetivos de aprendizagem: 
Nesta unidade você será convidado a um mergulho na Antropologia 

social, vertente que teve seu desenvolvimento principalmente na Inglaterra. 
Abordaremos os principais conceitos desenvolvidos no Funcionalismo, no 
Estrutural-funcionalismo e na Teoria da Ação. 

Elias Barreiros



social nas décadas de 1950 e 1980. Os antropólogos do período 
passaram a tentar integrar a análise etnográfica, a perspectiva histórica 
e a análise de dados documentais. Fecharemos a reflexão com a análise 
de uma temática contemporânea.  
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Introdução à unidade

Nessa unidade aborda-se as principais características da Antropologia social 
que teve seu início a influência da Escola Sociológica Francesa. Sendo assim, você 
irá mirar sua lente nas Instituições Sociais e suas relações de interdependência, ou 
seja, como se relacionam, entre outros, a moral, a família, a religião.

Certamente, você reparará que alguns temas e autores voltarão a ser discutidos 
nessa unidade, isto acontece em razão da divisão que historicamente foi feita na 
disciplina. Vou dar um exemplo, quando você leu a Unidade 1, na parte sobre o 
método antropológico, entrou em contato com Bronislaw Malinowski, pois ele é 
o precursor do método da observação participante, fundamental para disciplina, 
só que este autor é parte do que estamos nomeando aqui de Antropologia social, 
e não pode deixar de ser discutido aqui, pois ele dialoga com outros autores que 
farão parte dessa unidade. Isto não é um problema, na verdade, é uma vantagem, 
já que teremos a oportunidade de reforçar e aprofundar um pensamento. 

Em seus desdobramentos posteriores a Malinowski, a Antropologia social passa 
a fazer críticas ao Funcionalismo de Malinowski, com o qual ficou conhecido 
como Estrutural-funcionalismo. Nesta vertente os principais nomes são Radcliffe-
Brown e Evans-Pritchard, nas obras destes autores, conceitos como os de sistema 
e estrutura serão fundamentais. 

Por fim, veremos as principais características da chamada Teoria da Ação e sua 
crítica ao Funcionalismo e ao Estrutural-funcionalismo, com uma nova abordagem 
que passa a dialogar com a História.
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Seção 1

Funcionalismo: principais representantes e 
conceitos 

Olá, nessa seção eu apresento para vocês as contribuições da leitura do 
Funcionalismo para a Antropologia. Veremos que esta abordagem proporcionou 
avanços significativos em relação ao Evolucionismo Cultural: em termos conceituais 
– entre outros pontos – podemos destacar o distanciamento em relação à leitura 
etnocêntrica do evolucionismo, bem como a busca por uma análise que vise a 
totalidade da cultura; em termos metodológicos temos o mais importante avanço, 
o surgimento da metodologia de pesquisa de campo. Vamos ver estes pontos com 
mais detalhes? Aproveitem a reflexão!

1.1 Durkheim e a explicação social

A Antropologia Social nasce na Europa, em especial na Inglaterra, porém é na 
Escola Sociológica Francesa que está a base de seus conceitos. Daí a necessidade de 
começarmos analisando o pensamento de Émile Durkheim, pois este autor produziu 
os principais argumentos que vão dar sustentação teórica para a Antropologia social.

Fonte: <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Figura 3.1 | David Émile Durkheim (1858-1917) 
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Você já viu que a Antropologia distinguiu-se da Sociologia ao privilegiar os estudos 
sobre as então chamadas sociedades primitivas, porém esta mudança de objeto de 
estudo não significou, de imediato, um rompimento teórico. Desta forma, os autores 
dedicados a analisar as sociedades primitivas passaram a traspor os conceitos 
utilizados pela Sociologia para tentar entender o seu funcionamento.  

Ao discutir a noção de categorias do entendimento humano, principalmente na 
obra de Durkheim e Mauss, Luís Cardoso de Oliveira (2003) mostra a importância 
de tais noções para a Escola Sociológica Francesa. Ao se valerem das categorias, 
segundo o autor, os franceses procuraram refletir sobre a maneira pela qual as 
sociedades se pensam, bem como os modos que são construídas as representações 
coletivas sobre a sociedade. 

Fundamentados pelas categorias aristotélicas do entendimento humano, como 
as de tempo e espaço, por exemplo, Durkheim e Mauss procuraram mostrar o 
caráter de construção social de tais categorias, que estariam presentes em toda e 
qualquer sociedade. Há um consenso entre os intelectuais que leram a obra de 

Primitivo significa que é o primeiro a existir; a origem de alguma coisa; 
inicial; primeiro; original. 
O termo sociedades primitivas aparece nos primeiros estudos 
antropológicos e vai deixando de ser usado na medida em que a concepção 
de que todas as sociedades são dotadas de lógicas, racionalidades e 
histórias particulares, toma corpo e é demonstrado empiricamente por 
meio das etnografias.
Cai, portanto, a ideia de que essas sociedades eram um exemplo de 
um estágio anterior da sociedade considerada civilizada; prevalece a 
noção de que cada uma tem sua própria trajetória histórica, portanto 
não se pode considerar que uma sociedade presente no mesmo tempo 
histórico que outra possa ser considerada exemplo de como a vida era 
no passado; na origem da sociedade.   
Quando falam sobre sociedades não ocidentais, os antropólogos têm 
optado por termos como sociedades tradicionais para se referir a povos 
originários de determinados territórios. Por exemplo, as sociedades 
indígenas do Brasil não são chamadas de primitivas, porque elas vivem no 
mesmo tempo histórico que as sociedades não indígenas. Esta atenção 
aos termos utilizados para se referir a essas populações são importantes 
para evitarmos falas preconceituosas e etnocêntricas que possam sugerir 
que o modo de vida destes povos sejam exemplos do que foi o modo de 
vida das sociedades ocidentais no passado. 
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Durkheim, apontando que, para este autor, o social só se explica pelo social. Vamos 
entender melhor o que significa a frase destacada.

Conforme mostra Heloísa Pontes (1993), Durkheim busca tanto analisar os 
fundamentos sociais do simbolismo quanto os fundamentos simbólicos da vida 
social. No texto “Representações Individuais e Representações Coletivas” de 
Durkheim, o autor demonstra que o social prevalece sobre o individual, sendo que 
as representações coletivas têm uma lógica própria, mas o que são representações 
coletivas? Vejamos o que nos diz Pontes (2003, p. 90):

Todas as dimensões da vida ligadas à esfera social – como as representações 
coletivas – existem independentes dos indivíduos, ou seja, são exteriores às 
consciências individuais, elas originam-se das relações sociais e da sociabilidade 
dos grupos que as sustentam. Isto quer dizer que fenômenos mentais como as 
representações individuais não têm origem nas mentes dos indivíduos. 

Vamos a um exemplo: um indivíduo acredita que uma família deve ser composta 
por um homem, uma mulher e seus filhos. Temos aqui uma representação sobre 
família. Essa representação é bastante comum entre os indivíduos de nossa 
sociedade. Como eu a explico? Por que tanta gente pensa assim? A explicação 
não pode ser feita a partir da interrogação a um indivíduo em particular, eu teria 
que procurar saber da história desse modelo de família. Por que ela se torna nossa 
representação individual sobre o que é uma família? 

Quando nascemos, somos socializados dentro desta concepção e a naturalizamos 
como a mais normal, senão a única modalidade normal de família. Percebam que foi 
uma representação coletiva sobre uma instituição – a família – que adotamos como 
nossa, e ela vira uma representação individual.

[...] Durkheim substitui o conceito de consciência coletiva, 
utilizado ao longo de seu primeiro livro A Divisão do Trabalho 
Social (1893), pelo de representação coletiva. Esta substituição, 
longe de ser apenas uma questão semântica, implicou 
no alargamento de sua compreensão dos fundamentos 
simbólicos da vida social, expresso por meio do postulado de 
que esta é feita essencialmente de representações. 
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Para uma compreensão mais profunda acerca da nossa concepção sobre 
família, ver: 
ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 2. ed. Rio de 
Janeiro: LTC, 2006. 
O autor mostra o desenvolvimento de um sentimento em relação à 
família e à infância, desde a Idade Média até o mundo moderno. 

Por isso podemos dizer, como faz Durkheim, que o social só se explica pelo 
social. Podemos dizer também que as representações servem para classificar o 
mundo. O que é classificar o mundo? É dar uma explicação para as coisas; é ordenar 
as coisas; é dar sentido ao universo e aos acontecimentos.    

Vamos recorrer novamente a Heloísa Pontes (1993, p. 92) para fecharmos essa 
primeira explicação e entendermos melhor como ocorre interdependência entre 
representação e classificação. Vejamos:

Vamos aproveitar esta reflexão para introduzir um dos precursores da Antropologia 
social e um dos autores clássicos mais importantes da Antropologia, trata-se de 
Marcel Mauss. 

A definição dada à religião, por Durkheim, como um sistema 
de crenças e de práticas que congrega numa mesma 
comunidade moral, chamada igreja, todos aqueles que a 
aderem, deriva de sua tentativa de apreendê-la também como 
um sistema ordenado de classificação simbólica do universo. 
[…] Trata-se de encontrar o lugar onde se originam os sistemas 
classificatórios e, ao mesmo tempo, explicar a lógica interna 
que preside a formação, a organização, o processamento 
e a atualização dos mesmos. Social, por excelência, os 
sistemas classificatórios são como que o desdobramento, 
no plano simbólico da cultura, das relações sociais e do jogo 
de interdependência que os grupos sociais compostos por 
indivíduos concretos, estabelecem uns com os outros. […] 
Ou, dito de outro modo, trata-se de uma tentativa de garantir, 
do ponto de vista analítico, a indissociabilidade da ação e da 
representação. 
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1.1.1 Marcel Mauss e a importância da Etnografia

Sobrinho de Durkheim, Mauss colaborou em alguns textos com seu tio, um 
destes trabalhos é o artigo “Algumas Formas Primitivas de Classificação”. O projeto 
científico de Mauss e Durkheim é que as explicações dos fenômenos sociais façam-
se a partir do método comparativo. Neste caso, como demonstra Pontes (1993), a 
comparação não é entre conteúdos culturais – como acontece no Evolucionismo 
–, mas focado nos mecanismos, nas formas, nas estruturas sociais (PONTES, 1993).

Neste trabalho, “Algumas Formas Primitivas de Classificação”, os autores estão 
em busca do que seria o sistema classificatório mais elementar – neste caso, uma 
sociedade australiana, a partir de evidências empíricas fornecidas pelo material 
etnográfico disponível na época. Para Pontes (1993, p. 93), “A obra de Durkheim e de 
Mauss fornece, pela primeira vez na história da ciência, uma teoria dos fundamentos 
sociais do simbolismo, dos fundamentos simbólicos da vida social e dos fundamentos 
da sociabilidade”. 

Aqui já temos uma especificidade em relação aos trabalhos mais conhecidos 
de Durkheim: o caráter etnográfico da análise. Neste caso, parte-se de um caso 
particular, de evidências empíricas concretas para, a partir daí, formular uma teoria 
geral e uma explicação que sejam universais.

A opção por um sistema classificatório considerado mais simples está relacionada 
à busca pela demonstração do caráter lógico de qualquer organização social, por 

Marcel Mauss (1872-1950) era sobrinho de Durkheim, suas preocupações 
teóricas são próximas no que se refere à autonomia do social em 
relação ao indivíduo, mas se distanciam ao atribuir um objeto próprio 
à Antropologia e enfatizar a análise multidisciplinar. Mauss preocupa-se 
em pensar os aspectos sociais, culturais, biológicos e psicológicos em 
suas análises (LAPLANTINE, 2000).

Quando usamos o termo empírico, em Antropologia, estamos nos 
referindo àquilo que é observável, que é material, que é concreto; que foi 
registrado por alguém in loco. 
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mais simples que possa parecer. Os autores vão demonstrar a correlação entre 
sistemas social, simbólico e lógico.

Como já coloquei anteriormente, os sistemas classificatórios servem para dar 
sentido ao mundo, mas também para orientar as ações dos indivíduos. Como esses 
sistemas são produtos da própria sociedade, também são capazes de promover 
mudanças, pois têm um poder simbólico e, assim, são eles que orientam a percepção 
que os indivíduos mantêm sobre as relações sociais nas quais estão inseridos. 

Vamos tentar entender melhor esta questão a partir de um exemplo. Suponhamos 
que você sofra um leve acidente de trânsito. Como você explica esse acidente? 
Poderíamos tentar dar um sentido a este evento a partir de um sistema classificatório 
religioso: o acidente aconteceu porque Deus quis assim, talvez fosse acontecer 
algo pior mais a frente. Ou uma explicação mais racionalista, a partir do sistema 
classificatório científico – sim, a ciência é um sistema classificatório – o acidente 
ocorreu porque a velocidade do veículo era incompatível com o local de circulação. 

A ideia anteriormente apresentada parece simples, mas vejam que ela fornece 
duas explicações para o mesmo evento a partir de sistemas classificatórios diferentes. 
Os sistemas classificatórios são produtos da sociedade, portanto são passíveis de 
mudança. Vemos o tempo todo que a ciência faz novas descobertas e pode mudar sua 
explicação para um fato qualquer. Se minhas ações são orientadas por esse sistema, 
é plausível que eu mude meu comportamento a partir de um novo direcionamento.

Outra diferença importante do trabalho de Mauss em relação ao de Durkheim, é 
que ele se interessou mais pela pesquisa entre as chamadas “sociedades primitivas” 
não europeias. Marcel Mauss, segundo Eriksen e Nielsen (2010), divide o estudo da 
Antropologia em três níveis de pesquisa: etnografia, etnologia e antropologia. 

Etnografia é o estudo e a descrição detalhada de aspectos cotidianos, ou 
de eventos e rituais, dos sujeitos que estão sob investigação; etnologia seria a 

Você certamente orienta sua vida a partir de sistemas 
classificatórios. Raramente nós paramos para pensar nisso. 
Que tal fazer esse exercício agora? Pare um pouco para 
refletir: de onde vêm as coisas que você acredita? Como 
você explica os acontecimentos no seu cotidiano? Tente 
identificar os sistemas classificatórios presentes na sua vida, 
certamente você irá encontrar mais de um. 
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comparação de sociedades em termos regionais; e antropologia remete ao esforço 
teórico-filosófico para generalizar a reflexão sobre a humanidade. 

É importante notar que a análise aqui é diferente do relativismo de um Boas, por 
exemplo, pois o interesse não é só com a cultura de uma sociedade em particular. 
Parte-se do particular, do concreto, para construir reflexões acerca do homem de 
maneira ampla. A busca é por uma compreensão universal da vida social.

Marcel Mauss não tem trabalhos monográficos, tampouco se dedicou a fazer 
trabalho de campo empírico, ele refletia a partir de etnografias disponíveis e era 
um leitor voraz de tudo que era produzido. Uma de suas análises mais brilhantes 
é o “Ensaio sobre a Dádiva: forma e razão das trocas nas sociedades primitivas”, 
publicado em 1925, neste texto o francês mostra-nos que toda troca de presentes é 
uma maneira de estabelecer relações sociais. 

Sempre que há uma prestação, há uma contraprestação, ou seja, é obrigatório 
a retribuição de um presente dado. Temos aqui uma relação entre dar, receber 
e retribuir. Mauss identifica que a obrigação de retribuir o que foi recebido está 
presente em muitas etnografias. Em muitos casos não se retribui, necessariamente, 
com o mesmo produto/mercadoria/coisa, assim, a equivalência da reciprocidade 
pode variar segundo o caso. 

Para aprofundarmos a abordagem de Marcel Mauss, vamos recorrer à análise 
de um dos mais importantes antropólogos da história da Antropologia, trata-se do 
francês Lévi-Strauss. É importante destacar que o autor não é objeto de análise nessa 
unidade, pois é fundador e pertence a outra escola de pensamento: o estruturalismo 
francês. Em um texto clássico da disciplina, na introdução do livro que reúne alguns 
dos principais trabalhos de Mauss, intitulado Sociologia e Antropologia, Lévi-Strauss 
fala-nos sobre o conceito de fato social total. 

Segundo Lévi-Strauss (2003), é no “Ensaio sobre a dádiva” que Mauss introduz 
a noção de fato social total, ela permeia boa parte de seus trabalhos, mesmo que 
não delimitada categoricamente. É a partir dela que o social vai se constituir como 
a realidade mesma, bem como se torna mais clara a ideia do social como integrado 
em sistema.

Fato social total refere-se à integração das instituições com o total, ou seja, o fato, 
para ser total, deve poder ser apreendido na experiência individual, na concretude 
dos atos de um indivíduo. E não só, Lévi-Strauss (2003) aponta para o caráter 
tridimensional do fato social total, que ele abarque ao mesmo tempo aspectos físico, 
fisiológico, psíquico e sociológico das condutas. 

Neste sentido, o fato social total “[...] deve fazer coincidir a dimensão propriamente 
sociológica, com seus múltiplos aspectos sincrônicos; a dimensão histórica ou 
diacrônica; e, enfim, a dimensão físico-patológica. [...]” (LÉVI-STRAUSS, 2003, p. 24).  
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Sendo assim, segundo Lévi-Strauss, estamos aqui nos referindo a um duplo aspecto 
e a duas preocupações: a de pensar o social e o individual, o físico e o psicológico.

Por conseguinte, o procedimento metodológico que segue é de “toda uma 
série de reduções” que procure dar conta de modalidades do social, quais sejam: 
jurídico, econômico, estético, religioso, e assim por diante, relacionados, ou melhor, 
inter-relacionados, às histórias individuais e às formas de expressões em todos os 
seus aspectos, como os fisiológicos, as categorias inconscientes e representações 
conscientes, que são tanto individuais quanto coletivas (LÉVI-STRAUSS, 2003)

Voltarei a tratar de Marcel Mauss na Unidade 4, no momento daremos 
prosseguimento à compreensão dos desdobramentos da Antropologia social na 
obra dos britânicos. Começando por Rivers (1864-1922), precursor da tradição 
empirista, enfatizou a importância do trabalho de campo; passaremos ainda por 
Bronislaw Malinowski (1884-1942), que sistematizou o método etnográfico com sua 
observação participante; chegando a Radcliffe-Brown (1881-1955) e Evans Pritchard 
(1902-1973).

1.2 Os empiristas – a antropologia social britânica

A Antropologia social britânica constitui-se num período de conflitos coloniais, 
este quadro político mais amplo foi, na maioria das vezes, ignorado pelos autores do 
começo do século XX. Veremos esta crítica mais adiante, quando nos referirmos aos 
desdobramentos da Antropologia nos anos de 1950 e 1960. 

 É importante notar, neste momento, que nessa tradição de pensamento a análise 
histórica é deixada de lado em nome de uma objetividade da pesquisa. Devemos 
lembrar que a Antropologia ainda está permeada pelo pensamento evolucionista 
e estes autores estão tentando encontrar alternativas metodológicas para o 
entendimento das sociedades não ocidentais. Ao criticarem o método comparativo 
dos evolucionistas sociais, rejeitaram os pressupostos da história especulativa e linear 
que tentava recompor os estágios de evolução da cultura. 

Ao ressaltarem aspectos como o da organização social, da estrutura social, da 
análise das instituições, do parentesco, por meio dos estudos empíricos, chegaram 
à conclusão que bastava o entendimento da maneira como esses elementos 
interagem no presente para compreender a maneira como a sociedade funciona e 
organiza-se. 

Segundo nos mostra Cardoso de Oliveira (1988), não podemos nos referir à 
Antropologia britânica sem passarmos por Rivers, pois o autor, mesmo antes de 
Malinowski, trouxe a base de uma Antropologia comprometida com o trabalho 
de campo empírico. Dedicou-se especialmente a uma antropologia comparativa, 



Antropologia social: conceitos e definições

U3

119

1.3 O funcionalismo de Bronislaw Malinowski

Você já estudou, na Unidade 1 desse livro, alguns aspectos do trabalho de 
Malinowski para discutir a etnografia e o método antropológico, agora voltaremos a 
este autor. Primeiro, porque Malinowski em sua Introdução ao livro Os Argonautas 
do Pacífico Ocidental (1922) cria o capítulo metodológico mais famoso da história 
da disciplina, servindo de referência para antropólogos durante praticamente meio 
século; segundo porque ele é um dos fundadores da Antropologia social, não 
podendo ser deixado de lado nesse momento.

Malinowski é considerado um Funcionalista, uma das primeiras abordagens 
na Antropologia a descartar a noção de história conjectural – abordagem do 
Evolucionismo – para adotar uma abordagem funcional. Inspirada pelo empirismo de 
Rivers e com a intensificação de expedições à África, Ásia e Oceania, a Antropologia 
britânica, especialmente com Malinowski, vai se preocupar com a formação 
de antropólogos profissionais para abandonar a necessidade de intérpretes e 
informantes. 

Como você já viu também, tínhamos na disciplina a figura do pesquisador de 
gabinete que aqui vai ser substituída pelo especialista em trabalho de campo. E 
foi Malinowski o primeiro a realizar pesquisa de campo prolongada já com uma 
formação específica para isso, ele faz trabalho de campo, entre 1915 e 1918 nas 
Ilhas Trobriand, e descreve sua experiência no já citado Argonautas do Pacifico 
Ocidental.

aos estudos sobre organização social e parentesco, temas esses que se tornaram 
centrais para Antropologia britânica.

Fonte: <http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,70-lat-temu-zmarl-antropolog-Bronislaw-Malinowski,wid,14486181,wiadomo
sc.html?ticaid=1169e2>. Acesso em: 8 mar. 2016.

Figura 3.2 | Malinowski entre os nativos das Ilhas Trobriand
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Não era comum até então, nas Ciências Sociais, um capítulo metodológico que 
enfatizasse os caminhos específicos da pesquisa. Malinowski (1984) vai dizer que os 
resultados da pesquisa científica devem ser demonstrados ao leitor de maneira clara 
e honesta, tal qual se faz nas ciências físicas e naturais, lembrando que é corrente 
nessas ciências a apresentação de tudo o que foi utilizado para se obter os resultados 
da pesquisa empreendida.  

O autor ainda propõe que só terão valor científico os trabalhos etnográficos 
que separem as afirmações e interpretações resultados da observação direta do 
etnógrafo das reflexões do autor, que deveriam ser fundamentadas no bom-senso e 
no discernimento psicológico. 

Essa observação era importante naquele contexto. Vamos relembrar que o 
autor está se contrapondo à metodologia do Evolucionismo Cultural. Malinowski 
(1984) comenta que os homens brancos que viviam na região – missionários, 
administradores e comerciantes – tinham opiniões preconcebidas sobre os nativos, 
e que isso não pode ser aceito por aqueles que querem ter uma visão científica 
e objetiva da realidade. A todo momento o autor lembra que está a definir as 
características de um trabalho científico, sempre cita a superioridade deste tipo de 
trabalho em comparação aos que poderíamos chamar de “amadores” da análise das 
culturas (ou sociedade, como era preferido pelos Ingleses).

O autor revoluciona a Antropologia moderna ao sistematizar o que ele chamou de 
observação participante; este método, em linhas gerais, aponta para a necessidade de:

1) o pesquisador ficar atento para que seus objetivos sejam realmente 
científicos; deve-se conhecer os valores e critérios da etnografia moderna;

2) familiarizar-se com a vida local; vivendo entre os nativos sem precisar da 
ajuda de outros brancos;

3) aplicar-se métodos específicos de coleta, manipulação e registro de dados. 

Vamos aprofundar um pouco cada um destes pontos. Quando Malinowski 
(1984) fala que se deve conhecer os valores e critérios da etnologia moderna, está 
apontando para a necessidade de estudar tudo aquilo que está sendo produzido 
sobre sociedades exóticas aos europeus, estar a par de suas últimas descobertas. 

O autor toma o cuidado de explicar que é preciso estar atento às ideias 
preconcebidas, pois a leitura sobre certos temas e sociedades pode fazer com que o 
etnógrafo vá a campo já esperando encontrar certas características entre os nativos, 
ou seja, o pesquisador pode partir para uma expedição com a intenção de provar 
determinadas hipóteses. Malinowski (1984) afirma que é preciso estar disposto a 
abandonar essas hipóteses se a evidência empírica apontar para outros caminhos. 
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Assim, é o campo que deve indicar os temas e hipóteses a serem refletidos pelo 
pesquisador. Este ensinamento é seguido até hoje na disciplina; nós, antropólogos 
temos sempre em mente a máxima que “o campo fala' e devemos estar sensíveis 
para ouvir o campo e direcionar a pesquisa a partir dessa escuta. 

O segundo ponto levantado anteriormente, como uma das bases para a 
realização da observação participante, diz espeito às condições adequadas à 
pesquisa etnográfica. Para tanto, era preciso, segundo Malinowski, (1984)  afastar-se 
da presença de outros brancos, o que faz com que o contato com os nativos seja 
mais íntimo. Era necessário ter atenção aos detalhes da vida cotidiana, vamos ver o 
que significa isso nas palavras de Malinowski (1984, p. 21):

Percebam que os detalhes são importantes na descrição, isto se tornará mais 
tarde, na oportunidade da produção da monografia, fundamental para reconstrução 
da vida nativa. Esta convivência diária e intensa é o que permite ao pesquisador ir 
entendendo a lógica dos comportamentos nativos. 

A compreensão e fluência da língua nativa são tarefas importantes do pesquisador, 
pois assim é possível dispensar a figura do intérprete, que pode traduzir as falas e 
conversas sem a precisão necessária para o etnógrafo. Com o tempo e o aprendizado 
da língua vai se tornando mais fácil formular perguntas e entender as respostas e, 
principalmente, compreender as sutilezas do idioma, ler nas entrelinhas das falas.

No meu passeio matinal pela aldeia, podia observar detalhes 
íntimos da vida familiar – os nativos fazendo sua toalete, 
cozinhando, comendo; podia observar os preparativos para os 
trabalhos do dia, as pessoas saindo para realizar suas tarefas; 
grupos de homens e mulheres ocupados em trabalhos de 
manufatura. Brigas, brincadeiras, cenas de família, incidentes 
geralmente triviais, às vezes dramáticos, mas sempre 
significativos, formavam a atmosfera da minha vida diária, 
tanto quanto a da deles. 

Como exemplo poderíamos pensar num estrangeiro que 
chega ao Brasil com algum entendimento do português 
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falado aqui, mas imagine este indivíduo conversando com 
alguém que fala bastante gíria. Será que ele entenderia tudo? 
As piadas, as palavras com duplo sentido? Ou podemos pensar 
no próprio brasileiro viajando pelo país. Quantas vezes não nos 
deparamos com sotaques que tornam a palavra falada quase 
incompreensível para nós?

Aqui devemos perceber a importância da ideia de passar um longo período de 
tempo em campo. O objetivo final é permitir que o etnógrafo participasse o máximo 
possível da vida cotidiana dos nativos, só assim seria possível atingir o objetivo final da 
análise, atingir o ponto de vista nativo. O autor ressalta que os detalhes do cotidiano 
eram tão importantes quanto os eventos mais extraordinários, como um ritual 
ou uma cerimônia, bem como essa permanência deveria ter o impacto de fazer 
com que os nativos “esquecessem” a presença do etnógrafo entre eles e agissem 
“naturalmente”. 

Durante esse trabalho, o etnógrafo deveria anotar basicamente tudo, evitando 
restringir-se a pontos específicos. Assim, chegamos ao terceiro ponto destacado 
anteriormente: a ideia de sistematizar e criar um método para a coleta e as anotaçõesdos 
dados obtidos. Malinowski (1984) sugeria a separação entre o conhecimento teórico e 
o trabalho de campo, para o autor eram duas funções diferentes.

Malinowski (1984) chama atenção para a necessidade da sinceridade metodológica, 
deixando claro ao leitor o modo, as circunstâncias e o grau de precisão pelo qual 
o autor chega às informações que discute. Em geral, Malinowski (1984) vai dizer 
que quando missionários, comerciantes ou um funcionário travam relações com os 
nativos é para transformá-los, influenciá-los ou utilizá-los, isto impede a sinceridade 
metodológica, bem como inviabiliza uma observação imparcial e correta.

Assim sendo, para se alcançar uma visão da totalidade da vida tribal e acessar os 
imponderáveis da vida real, é fundamental o trabalho da observação. Os questionários 
são instrumentos importantes para se chegar, como diz o autor, a um “esqueleto” da 
constituição tribal, porém é insuficiente para conhecer o nativo em carne e sangue. 

Aqui surge a indicação para a importância do diário etnográfico, que feito 
sistematicamente, é a ferramenta ideal para este modelo de estudo. Algumas 
peculiaridades da vida nativa podem impressionar o pesquisador de início, no entanto, 
logo deixam de ser novidades e não são mais notadas. Já outras questões da vida 
cotidiana só são percebidas depois de maiores conhecimentos da vida nativa. Com 
as anotações e descrições sistemáticas no diário o etnógrafo terá a possibilidade de 
perceber as variações da vida normal, aquilo que é eventual ou comum.
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Consequentemente, o método criado por essa Antropologia profissional 
também era mais eficiente; segundo Malinowski (1984, p. 33-34, grifo nosso), essa 
profissionalização da disciplina tem por objetivo final:

Compreender o ponto de vista nativo e a sua visão de mundo ainda é um dos 
objetivos da disciplina. Percebemos também que o autor ressalta a diversidade 
social e escapa ao etnocentrismo. Este modelo metodológico é até hoje uma das 
ferramentas mais importantes da disciplina, mas, se por um lado Malinowski foi 
fundamental para o avanço metodológico da disciplina, em termos teóricos, ele 
não nos fornece contribuições significativas. As críticas à sua análise teórica serão 
apresentadas no próximo item.

[...] apreender o ponto de vista dos nativos, seus relacionamentos 
com a vida, sua visão de seu mundo. É nossa tarefa estudar o 
homem e devemos, portanto, estudar tudo aquilo que mais 
intimamente lhe diz respeito, ou seja, o domínio que a vida 
exerce sobre ele. Cada cultura possui seus próprios valores; as 
pessoas têm suas próprias ambições, seguem a seus próprios 
impulsos, desejam diferentes formas de felicidade. [...] Talvez 
a mentalidade humana se revele a nós através de caminhos 
nunca antes trilhado. Talvez, pela compreensão de uma 
forma tão distante e estranha da natureza humana, possamos 
entender nossa própria natureza. 

1.3.1 Críticas ao funcionalismo de Malinowski

O autor insistiu na necessidade de pensar o contexto social e as inter-relações 
entre as instituições. Avançou em relação ao método comparativo evolucionista 
ao não comparar características específicas de uma cultura com outra, ou seja, 
observou que não era eficiente comparar, por exemplo, a forma de produção das 
sociedades industriais com as maneiras de se produzir em sociedades tradicionais; 
passou a tratar a sociedade como uma totalidade. 

Eunice Durham (2004) comenta o funcionalismo de Malinowski e demonstra 
que para ele é preciso contrapor as ideias às emoções, aquilo que o pesquisador 
observa no comportamento nativo deve ser comparado ao comentário que o nativo 
tece sobre seu próprio comportamento. Sua grande preocupação e sua tentativa 
foram mostrar que o chamado 'primitivo' não era irracional ou incoerente, mas que 
suas ações poderiam ser explicadas e tinham uma lógica própria.

Uma das preocupações teóricas de Malinowski era tentar entender a totalidade 
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da vida nativa e não se deter em elementos específicos, como a religião ou o 
parentesco, por exemplo. A análise destes também era fundamental, mas pensadas 
em sua interdependência. 

Percebemos, assim, a grande influência do Funcionalismo de Durkheim nessa 
abordagem, porém também devemos destacar as distinções entre os pensadores. 
Malinowski (1984) sugere que as instituições ajustavam-se ao todo para garantir que 
as necessidades individuais – alimentação, reprodução, habitação – fossem supridas, 
ou seja, o que determina a vida social são as necessidades individuais. 

Perceba que esta noção é muito diferente da visão de Durkheim e da Escola 
Sociológica Francesa, que afirmavam que o social só se explica pelo social. Vejamos 
um exemplo sobre o assunto. Por que nos alimentamos? Ora, é claro que nos 
alimentamos para satisfazer as necessidades físicas do corpo, nutri-lo com as 
vitaminas necessárias para sua reprodução física. Dizer isto não responde a uma série 
de questões sobre a alimentação. Por que comemos um certo tipo de alimento e não 
outro? Por que nos alimentamos de coisas que são pobres em nutrientes ou fazem 
mal ao corpo? Por que comemos no horário X e não Y? Por que certos alimentos 
não podem ser consumidos por determinados grupos sociais? Há indivíduos que se 
alimentam em quantidades maiores do que o necessário, e outros em pouquíssima 
quantidade. Poderíamos continuar fazendo uma série de questões a respeito. 

Podemos perceber que a alimentação é algo que vai muito além das necessidades 
individuais, ela está carregada de questões simbólicas, de restrições religiosas, de 
convenções sociais, isto só pode ser explicado por meio da análise dos arranjos 
sociais estabelecidos entre os indivíduos de uma sociedade. Por isso a ideia de 
Durkheim de que o social só se explica pelo social. E por isso podemos fazer a crítica 
ao Malinowski sobre sua explicação para a determinação individual da constituição 
das instituições sociais. 

Outros autores da Antropologia social britânica avançaram em relação a este 
impasse teórico, como Radcliffe-Brown e Evans Pritchard, que procuraram 
desenvolver as noções de sistema e estrutura. Na próxima seção vamos nos deter 
no Estrutural-funcionalismo.

1. Um dos conceitos fundamentais para Antropologia é o fato 
social total. Vimos aqui que ele foi desenvolvido no “Ensaio 
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sobre a dádiva”, de Marcel Mauss. A noção de fato social 
total permeia boa parte da obra deste autor, mesmo que não 
delimitada categoricamente. É a partir dela que temos uma 
das características fundamentais da análise antropológica. 
Analise as afirmações sobre esse conceito:

I- A noção permite pensar o social como integrado 
em sistema. Fato social total refere-se à integração das 
instituições, permeando a experiência individual, e a vários 
aspectos da vida, tais como: físico, fisiológico, psíquico e 
sociológico das condutas. 

II- A noção de fato social total refere-se aos aspectos da 
vida social dos indivíduos, sendo que abarca as instituições 
sociais. Podemos afirmar que só se pode considerar os 
elementos sociais na análise, sendo descartadas as questões 
relacionadas ao corpo fisiológico, à biologia e aos fatores 
psíquicos.

III- O fato social total é característico das sociedades 
primitivas, nas quais os indivíduos agem sem regras 
preestabelecidas, atuando segundo os fatores biológicos, ou 
seja, a ação social desses indivíduos é orientada pelo instinto.

a) As alternativas I e II estão corretas.

b) As alternativas II e III estão corretas.

c) As alternativas I e III estão corretas.

d) A alternativa I está correta.

e) A alternativa II está correta.

2. Malinowski é considerado o “pai” da Antropologia 
moderna, isto graças à sua grande contribuição em termos 
metodológicos. Sua teoria funcionalista foi duramente 
criticada e superada, porém alguns de seus princípios de 
pesquisa de campo ainda hoje são adotados na prática 
antropológica, estamos falando da observação participante. 
Considere as afirmações sobre esse método e assinale a 
alternativa correta: 

a) Este método é fundamentado em objetivos científicos; 
na necessidade de familiarizar-se com a vida local; e na 
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aplicação de métodos específicos de coleta, manipulação e 
registro de dados.

b) A pesquisa era feita a partir de relatos etnográficos de 
viajantes, de missionários e de administradores coloniais. 
O antropólogo deveria organizar esses relatos de forma 
científica e comparar as sociedades descritas.

c) A pesquisa de Malinowski era sustentada por entrevistas 
realizadas por meio de questionários. O pesquisador nunca 
encontrava com os nativos, mas já conseguia se distanciar 
do etnocentrismo. 

d) A pesquisa de campo de Malinowski era carregada de 
etnocentrismo, pois ele não achava necessário conviver com 
os nativos, isto fazia com que ele não entendesse a lógica 
social própria desses povos. 

e) A pesquisa de Malinowski era marcada por métodos de 
coleta de dados à distância; pela aplicação de questionários 
para levantar a demografia da sociedade; e pelo uso de 
intérpretes e observadores locais, como missionários e 
administradores coloniais.
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Seção 2

O estrutural-funcionalismo na antropologia 
social

Olá. Nessa seção discutiremos as abordagens do Estrutural-funcionalismo, 
veremos o avanço em relação ao Funcionalismo e as contribuições dos principais 
autores dessa vertente. Vamos refletir sobre as mudanças metodológicas da disciplina 
ao se debruçarem sobre novas regiões etnográficas e os desdobramentos disso nas 
perspectivas teóricas da Antropologia estrutural-funcionalista.

2.1 Estrutural-funcionalismo: Radcliffe-Brown (1881- 1955)

Numa linha mais próxima a de Durkheim, Radcliffe-Brown adota em suas obras a 
ideia de procurar princípios estruturais abstratos e mecanismos sociais de integração 
independente dos indivíduos. Como mostra Kuper (1978), depois do período 
funcionalista até os anos de 1930 há uma tendência na Antropologia social britânica, 
principalmente pós-década de 1940, dos estudos seguirem orientações teóricas 
mais próximas aos estudos de Radcliffe-Brown. 

Fonte: <http://www.infopedia.pt/$radcliffe-brown>. Acesso em: 11 mar. 2016.

Figura 3.3 | Radcliffe-Brown
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Radcliffe-Brown esteve no Brasil entre os anos de 1942 e 1944 ensinando 
Antropologia na Universidade de São Paulo. Esta foi uma iniciativa do 
Conselho Britânico para estreitar as relações entre Grã-Bretanha e a 
América Latina. Além do Brasil, Radcliffe-Brown esteve na Universidade 
de Sydney, foi professor visitante na China e também trabalhou em 
Chicago nos Estados Unidos. 

Radcliffe-Brown (1978) opõe-se ao que ele chama de método histórico – ele está 
se referindo ao método utilizado no Evolucionismo – em detrimento de um método 
generalizante, pois, para o autor, sempre que se tenta reconstruir a história busca-se 
descobrir algo de um passado do qual não se tem registro, portanto se apoia em 
conjecturas. Radcliffe-Brown (1978, p. 181), sinaliza para a necessidade de se buscar 
princípios gerais e para “o desejo de alcançar o conhecimento científico da natureza 
da cultura e da vida social.” O autor, ao nos explicar seu método, diz que: 

O autor distancia-se do Evolucionismo quando opta por pensar determinado 
elemento da cultura de forma integrada em um sistema. Radcliffe-Brown (1978) nos 
aponta isso ao tratar do totemismo, quando critica o método evolucionista de isolar 
fenômenos culturais – como o totemismo. Para Radcliffe-Brown, o totemismo é parte 
de um extenso sistema de crenças e costumes, podendo ocupar lugar preponderante 
nesse sistema ou, ao contrário, podendo ter uma posição insignificante. O que é 
fato, para o autor, é que ele faz parte de relações rituais presentes na sociedade para 
lidar com a relação homem/natureza. 

Para Radcliffe-Brown (1978), o problema maior a ser pesquisado é o da natureza e 

O método pode ser definido como sendo aquele pelo 
qual demonstramos que um fenômeno ou acontecimento 
particular é um exemplo de uma lei geral. No estudo de 
qualquer grupo de fenômenos, pretendemos descobrir leis que 
sejam universais dentro daquele grupo. Quando essas leis são 
descobertas, elas ‘explicam’ os fenômenos a que se referem. 
Uma ciência desse tipo, tal como a concebo, continua ainda 
descritiva, mas, no lugar das descrições de casos particulares 
e de suas relações particulares, tais como nos dão as ciências 
históricas, ela nos fornece descrições gerais (RADCLIFFE-
BROWN, 1978, p. 182).
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o da função do ritual e da mitologia. Neste sentido, o autor aponta para o totemismo 
como uma forma particular de um problema universal da cultura:

Vimos que Radcliffe-Brown distancia-se do Evolucionismo e aproxima-se de 
Durkheim ao falar em função de uma instituição dentro de um sistema integrado. Ele 
também valoriza a observação participante de Malinowski, apontando que somente 
o pesquisador de campo pode descobrir os significados dos elementos da cultura. O 
autor ressalta a busca por “significados”; o significado de um elemento da cultura só 
pode ser definido quando se vê a cultura como um todo, composto por partes inter-
relacionadas. E isto só pode ser acessado pelo etnógrafo ou sociólogo descritivo. Há 
aqui, portanto, a valorização do empirismo e do método indutivo. 

Radcliffe-Brown (1978) também chama a atenção para o problema da diacronia 
e sincronia, optando pela ideia de que seria preciso primeiro tentar entender a 
natureza da cultura e da vida social, para só depois procurar investigar as mudanças 
da cultura. Deste modo, teríamos a descoberta do que é universal, por meio da 
análise sincrônica, o que permitiria a comparação entre sistemas culturais. Assim, fica 
para um segundo plano a análise da mudança social, que seria tarefa dos estudos 
diacrônicos. Para Radcliffe-Brown (1978), não há como entender a mudança da 
cultura sem antes determinar o que é a cultura.

Toda cultura que conhecemos tem algum sistema de crenças 
e costumes, pelo qual o mundo da natureza exterior é 
colocado em relação com a sociedade, formando uma única 
estrutura conceitual, e pelo qual são estabelecidas relações 
entre o homem e a natureza de um tipo semelhante, em 
certos sentidos, às relações estabelecidas entre os próprios 
seres humanos dentro da sociedade (RADCLIFFE-BROWN, 
1978, p. 185). 

Você já deve ter percebido que os termos sincrônico e diacrônico 
estão constantemente aparecendo nas análises antropológicas. Vamos 
entender melhor o que significam. Quando falamos de uma análise 
sincrônica nos referimos à preferência em se investigar o presente, 
ou como diria Malinowski (1984), o presente etnográfico. E as análises 
diacrônicas são aquelas que se referem à busca da relação entre passado 
e presente. 
Podemos fazer a seguinte analogia para visualizarmos melhor esta 
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distinção: o diacrônico seria como um filme, que contém uma sequência 
de cenas que precisamos visualizar para atingir o sentido do que está 
sendo transmitido. Já o sincrônico seria como uma fotografia, um recorte 
temporal, um retrato de uma sociedade naquele momento histórico em 
que foi realizada a pesquisa. 
Normalmente as análises da Antropologia social do começo do século 
XX fazem abordagens sincrônicas porque estão interessadas em entender 
o funcionamento da organização social da sociedade naquele momento 
específico.

É importante ressaltar que Radcliffe-Brown não nega a mudança cultural, para 
ele, ela está presente, mesmo com ritmos diferentes, ou seja, umas mudam mais 
rápido do que outras. Neste sentido, temos mais um distanciamento da análise 
evolucionista que prima pelo estudo diacrônico. 

Em outra crítica ao evolucionismo, o autor alerta para o uso equivocado de 
termos como ‘primitivo’ e ‘selvagem’, lembrando que o termo primitivo “evoca a 
sugestão de que qualquer sociedade a que se aplique representa para nós qualquer 
coisa dos primórdios da vida social” (RADCLIFFE-BROWN, 1978, p. 192). Desta forma, 
os estudos do que o autor chama de “velha antropologia” costumavam agrupar um 
conjunto de sociedades sob a definição de sociedades primitivas, diferenciando-
as da sociedade civilizada, que seria a ocidental. É claro que neste processo de 
diferenciação, como você viu na Unidade 1, sempre colocou a sociedade ocidental 
como superior em relação às sociedades não ocidentais, ora tratadas como bárbaras, 
ora como selvagens e primitivas. 

Temos, assim, um olhar mais complexo para o quadro da colonização, mas, 
como veremos, Radcliffe-Brown não se distancia tanto assim do pensamento de sua 
época. Em relação ao processo de colonização, Radcliffe-Brown (1978, p. 193-194) 
expressa-se da seguinte forma:

Neste nosso Império, em que assumimos o controle de 
tantos povos nativos diversos, na Ásia, na África, na Oceania 
e na América, parece-me que duas coisas são urgentemente 
necessárias, se é que precisamos cumprir, como deveríamos, 
as obrigações que assim nos impusemos. Exterminamos alguns 
desses povos nativos e a outros infligimos, e estamos infligindo, 
danos irreparáveis. Nossas injustiças, que são muitas, têm 
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Podemos perceber por este comentário de Radcliffe-Brown que ele é consciente 
do dano causado às populações colonizadas, no entanto também fica claro a 
reprodução do pensamento hegemônico da época, de que este é um processo 
necessário e inevitável, ou seja, a colonização é entendida como um fato, e esse 
processo deveria ser conduzido desde um ponto de vista técnico fundamentado 
pelas pesquisas antropológicas para proceder de um modo mais justo possível 
dentro de quadro de dominação. 

Outra preocupação recorrente de Radcliffe-Brown diz respeito ao imaginário da 
época, que via essas culturas como fadadas ao desaparecimento pela sua extinção 
ou mudança. Assim, o próprio objeto de estudos da disciplina estaria em vias de 
extinção. 

Este papel da Antropologia, muitas vezes conivente com o processo de 
colonização, foi duramente criticado ao longo de sua história. Mas até meados do 
século XX este pressuposto é constante nas análises antropológicas, que deixam 
de observar em suas pesquisas de campo essa relação de poder estabelecida entre 
pesquisador (associado aos colonizadores) e grupos pesquisados (que sofreram 
as duras consequências do processo de colonização). A falta de contextualização 
política e histórica da colonização é recorrente nos trabalhos com características 
diacrônicas, como os de Radcliffe-Brown e Evans-Pritchard, só aparecendo nos 
desdobramentos da Antropologia social com alguns pesquisadores associados à 
teoria da ação – ainda veremos nessa unidade alguns desses desdobramentos. 

Apesar deste limite, característico de toda Antropologia da época, em termos 
metodológicos, Radcliffe-Brown indica alguns pressupostos interessantes. Conforme 
Melatti (1978), o autor seguiu as seguintes regras para encontrar o significado 
de cerimonias ou ritos entre os nativos das Ilhas Andaman: 1) é preciso ouvir as 

sido motivadas em grande parte pela ignorância.  [...] Do ponto 
de vista prático da administração colonial, um conhecimento 
sistemático completo das culturas nativas é essencial para que 
a administração e a educação possam situar-se sobre uma base 
correta. A pesquisa desse tipo tem sido longa e acentuadamente 
negligenciada. [...] Para tal trabalho devemos ainda depender 
de contribuições ocasionais de fundos, provindos na maior 
parte dos Estados Unidos. Sinto-me, às vezes, envergonhado 
que o grande Império Britânico tenha que mendigar na América 
algumas centenas de libras para realizar um pouco do trabalho 
de que seria dever primário do Império assumir, se é que deseja 
governar seus povos dependentes com uma justiça baseada no 
conhecimento e na compreensão. 
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explicações nativas sobre o costume e as razões para segui-lo; 2) identificou que 
quando um mesmo costume é praticado em diferentes ocasiões ele tem o mesmo 
significado, ou similar, em todas elas; 3) percebeu que, quando costumes diferentes 
são praticados em uma mesma ocasião, há um elemento comum em todos; 4) 
indicou que deveria se evitar comparar costumes andamaneses com costumes 
similares de povos diferentes. 

Conforme mostra Melatti (1978), para Radcliffe-Brown, em primeiro lugar, 
a cultura deve ser classificada como um tipo e ao se comparar diversos tipos de 
culturas se chegaria a uma generalização hipotética que deveria ser testada em 
estudos etnográficos. 

O termo cultura é pouco presente na obra de Radcliffe-Brown, Melatti (1978) 
comenta que ele prefere falar em sociedade, em organização social e em estrutura 
social. Radcliffe-Brown entende que a cultura é uma característica do sistema social, 
portanto seu estudo está englobado na análise da estrutura social. 

O conceito de estrutura social é central para esse autor e merece um comentário 
mais prolongado. A primeira consideração interessante apresentada por Melatti 
(1978) é que o Radcliffe-Brown, por vezes, parece usar os termos organização social 
e estrutura social como sinônimos. Em outros momentos parece que estrutura 
social é a própria sociedade. Radcliffe-Brown entende por sociedade, segundo 
Melatti (1978, p. 24):

Devemos notar que esta análise é diferente da Evolucionista e da Funcionalista de 
Malinowski. É diferente da primeira porque não se apoia em uma história conjectural, 
tampouco admite a comparação de elementos culturais específicos entre culturas 
diferentes. É diferente do segundo porque não se prende a uma cultura particular, 
como faz Malinowski, e não entende que a função das instituições sociais seja a 
de satisfazer as necessidades individuais, mas defende, como Durkheim, que os 
fenômenos sociais só podem ser explicados a partir do próprio social. 

Um dos aspectos mais criticados nessa Antropologia social do começo do século 

[...] um grupo de pessoas que mantém certas relações 
estudadas como uma unidade. A pesquisa descreve essa 
unidade e a compara com outras semelhantes.  Radcliffe-
Brown fornece a seguinte definição para estrutura social: “Em 
primeiro lugar, considero como parte da estrutura social todas 
as relações sociais de pessoa a pessoa. […] Em segundo lugar, 
incluo sob a estrutura social a diferenciação dos indivíduos e 
das classes por seu papel social”.
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XX é o seu abandono da análise histórica, bem como sua negligência em demonstrar 
em qual contexto histórico ela se insere – veremos isso em detalhe mais adiante.

Entre as décadas de 1930 e 1940 aconteceu uma mudança importante no que se 
refere às regiões geográficas estudadas pela Antropologia. Segundo Kuper (1978), as 
expedições e pesquisas britânicas migram da região do Pacífico para África. Naquele 
momento os antropólogos depararam-se com sociedades em grande escala e 
de difícil demarcação geográfica, constituídas por instituições políticas bastante 
complexas. Tudo isso produz novas preocupações teóricas, mas prevalecem 
os preceitos metodológicos do trabalho de campo aos moldes da observação 
participante. 

É nesse contexto que surgem os primeiros trabalhos de Antropologia política. 
A novidade representada pela obra de Evans-Pritchard, segundo Kuper (1978), foi a 
elaboração de análises que estabeleciam a relação entre estrutura, sistemas políticos 
e de parentesco.

Kuper (1978) demonstra que os administradores coloniais estavam preocupados 
com os métodos de administração dos povos africanos, pois alguns grupos não se 
organizavam a partir de instituições políticas centralizadas. Os estudos vontam-se, 
então, para os sistemas políticos e as formas de controle social. Essa guinada de 
interesse trouxe contribuições importantes para as ciências sociais e para a filosofia 
política. Essa preocupação aparece no livro Os Nuer, publicado por Evans-Pritchard 
em 1940. Segundo Kuper (1978, p. 107):

O primeiro livro de Evans-Pritchard é resultado do trabalho de campo iniciado 
em 1926 entre um grupo africano chamado Azande e foi chamado de Bruxaria, 
oráculos e magia entre os Azande (1937). Kuper (1978) demonstra que, assim como 
Malinowski, Evans-Pritchard se interessa em demonstrar a racionalidade dos povos 
então chamados de primitivos. E, a partir disso, perguntava-se: como seres racionais 
poderiam acreditar em bruxaria e feitiçaria? 

2.2 Estrutural-funcionalismo: Evans-Pritchard (1902 – 1973)

Os Nuers estavam justamente se recuperando de brutal 
programa de ‘pacificação’, o qual incluíra o bombardeio de 
seus rebanhos e o enforcamento de seus profetas – e não 
estavam por isso no melhor dos ânimos para propiciar uma 
acolhida hospitaleira a visitantes brancos.
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Fonte: <https://en.wikipedia.org/wiki/E._E._Evans-Pritchard>. Acesso em: 12 mar. 2016.

Figura 3.4 | Evans-Pritchard entre os Azande, a foto foi tirada entre 1923 e 1930

Evans-Pritchard chega à conclusão de que a crença mística na feitiçaria e na 
bruxaria fornece explicações para infortúnios e meios para combatê-los. Kuper 
(1978; p. 97) cita uma passagem clássica de Bruxaria, oráculos e magia entre os 
Azande que vale a pena reproduzirmos na íntegra aqui:

À primeira vista, parece absurdo sustentar que, se as térmites 
corroeram as estacas de suporte de um celeiro e este 
desmorona, matando um homem que estava sentado à sua 
sombra, isso é um ato de bruxaria; mas os Azande não supõem, 
como nós não admitiríamos, que a queda do celeiro não foi a 
causa imediata da morte. O que eles dizem é que a construção 
não teria desmoronado num momento determinado, quando 
um certo homem está sentado debaixo dela, a menos que esse 
homem tivesse sido embruxado. Por que não desmoronaria 
num momento diferente, ou quando um outro homem estava 
sentado à sua sombra? É fácil explicar a queda do celeiro. 
Ela foi provocada pelas térmites e pelo peso do milho nele 
armazenado. Também é fácil explicar por que o homem 
estava debaixo dele. Aproveitava a sua sombra para escapar ao 
calor do dia. Mas por que razão essas duas cadeias de eventos 
haviam de coincidir num certo ponto do espaço e do tempo, 
nem antes do homem se acolher à sombra do celeiro nem 
depois? Nós dizemos que a coincidência foi obra do acaso. 
Os Azande explicam-na pela bruxaria. Foi a conjunção de 
bruxaria e celeiro que redundou na morte do homem.
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Evans-Pritchard fez uma série de visitas aos nuer na década de 1930, na ocasião 
a população nuer era de aproximadamente 200.000 pessoas, vivendo num território 
de 78.000 Km² no Sudão Meridional.  Segundo Kuper (1978, p. 107):

Neste caso, afirma Kuper (1978), não se pode combater o acaso, no entanto os 
Azande recorrem a bruxos que podem neutralizar a ação de outro bruxo. A bruxaria 
explica o infortúnio e fornece a possibilidade de reparação, isto porque a bruxaria 
é função de relações pessoais por conta de sua relevância social e de determinar 
comportamentos entre os Azande.

Vocês devem se lembrar quando falamos dos sistemas classificatórios que nos 
servem para explicar e dar sentido ao mundo, assim temos a bruxaria como um 
sistema classificatório Azande. Por isso Evans-Pritchard insiste em sua lógica. Ele não 
acredita que a bruxaria exista de fato, mas ele nos demonstra que faz sentido lógico 
a crença dos Azande em sua eficácia. 

A novidade representada pela obra de Evans-Pritchard, segundo Kuper (1978), foi a 
elaboração de análises que estabeleciam a relação entre estrutura, sistemas políticos 
e de parentesco. Como citado anteriormente, a Antropologia social britânica migrou 
suas pesquisas para a África e encontrou grupos extensos e dispersos por um vasto 
território.

Kuper (1978) demonstra que os administradores coloniais estavam preocupados 
com os métodos de administração dos povos africanos, pois alguns grupos não se 
organizavam a partir de instituições políticas centralizadas. Os estudos voltam-se, 
então, para os sistemas políticos e as formas de controle social. Essa guinada de 
interesse trouxe contribuições importantes para as ciências sociais e para a filosofia 
política. Essa preocupação aparece no livro “Os Nuer”, publicado por Evans-Pritchard 
em 1940.

Fonte: <http://southernsudan.prm.ox.ac.uk/quick_search.php?photographer=Evans-Pritchard&db_choice=photos&offset=2480>. 
Acesso em: 12 mar. 2016.

Figura 3.5 | Foto tirada por Evans-Pritchard. Momento em que os Nuer estão dançando.
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Evans-Pritchard descobriu e demonstrou pela primeira vez 
como um sistema político pode existir sem governantes num 
estado que ele denominou de “anarquia ordeira”, sendo as 
relações entre grupos territoriais conceptualizados num idioma 
de relações lineares e regidas por processos de fissão e fusão.

Evans-Pritchard (1981) ressalta que para compreender o estado anárquico dos 
nuer é preciso primeiro entender a ecologia do povo, seus meios de sobrevivência, 
sua distribuição em relação ao meio ambiente que os cerca. Veremos que isto é 
fundamental, pois sua vida está intrinsicamente ligada ao gado. 

Eles vivem – em termos históricos, estamos falando do momento da pesquisa do 
autor – do pastoreio e da agricultura. O gado tem um lugar especial para eles, muito 
mais do que um valor nutritivo, é a coisa mais importante em sua vida, são pastoris 
pelo sentimento.

Fonte: <http://southernsudan.prm.ox.ac.uk/quick_search.php?photographer=Evans-Pritchard&db_choice=photos&offset=2480>> 
Acesso em: 12 mar. 2016. 

Figura 3.6 | Foto tirada por Evans-Pritchard. A importância do gado

Em território nuer, o ano divide-se em duas estações de igual duração, o tempo de 
chuva e o de seca, isto influencia fortemente em suas relações políticas. Durante as 
chuvas eles vivem em aldeias nas partes mais altas, e as terras baixas ficam inundadas, 
impedindo a agricultura. Com o fim das chuvas eles deixam as aldeias e passam a viver 
em pequenos acampamentos. Segundo Evans-Pritchard (1981, p. 471):
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As aldeias contam com algo entre cinquenta e várias centenas de pessoas, vai 
depender do território. Os nuer chamam de distrito o conjunto de aldeias que ocupa 
um determinado raio, sendo que uma mesma aldeia pode ser incluída em mais de 
um distrito. A formação de um grupo político pode se dar a partir do sentimento de 
pertencimento a um determinado distrito, a depender da teia de laços sociais que 
se forma entre seus membros. Veremos mais adiante que estas informações são 
fundamentais para entender a estrutura política dos Nuer. 

É importante considerar que, como mostra Evans-Pritchard (1981), as pessoas 
de um mesmo distrito tendem a acampar juntos durante a seca e, assim, assistem a 
casamentos e participam de cerimônias uns dos outros, casam-se entre si e acabam 
criando muitas relações. Isto potencializa a formação de uma unidade política, 
ou seja, o princípio territorial da estrutura política nuer sofre influências da divisão 
sazonal. Como mostra Evans-Pritchard (1981, p. 475):

Cada tribo nuer tem um clã dominante, a partir desse clã há uma estrutura de 
parentesco formando um agregado político. Os integrantes de uma tribo costumam 
ser bastante orgulhosos de pertencer ao seu grupo, sendo que os conflitos internos 

A distribuição dos Nuer é determinada pelas condições 
físicas e pelo modo de vida delineado. Durante as chuvas, as 
aldeias ficam separadas, embora de modo nenhum isoladas 
dos seus vizinhos por faixas inundadas de pastagens, e as 
comunidades locais são, por conseguinte, unidades muito 
distintas. Durante a seca, a gente das diferentes aldeias, do 
mesmo distrito, concentra-se eventualmente junto de fontes 
de água permanente e partilham acampamentos comuns. Por 
outro lado, algumas famílias de uma aldeia podem ir para um 
acampamento e algumas para outro, embora a maioria forme 
uma comunidade local para o ano inteiro.

A gente que forma comunidades de aldeias separadas durante 
as chuvas podem juntar-se num acampamento comum 
durante as secas. Do mesmo modo, gente da mesma aldeia 
pode ir para acampamentos diferentes [...] O isolamento 
e a autonomia das comunidades locais quebra-se pela 
necessidade econômica e a influência do grupo político 
alarga-se. 
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são resolvidos por um “juiz”, e há um direito e mecanismos de resolução das 
disputas, uma obrigação moral para resolver as desavenças. Os membros de uma 
tribo costumam se unir contra outras unidades do mesmo tipo e contra estrangeiros. 
Assim, o maior grupo político nuer é a tribo. 

Quando um homem mata outro da mesma tribo, pode-se fazer um acordo de 
compensar a perda com o pagamento em gado. Já quando um homem mata outro 
de outra tribo, a retribuição só virá em termos de guerra intertribal. Este conflito 
dentro da tribo é chamado de feudo. Alguns feudos são de difícil resolução, quando 
a tribo tem um número grande de membros fica ainda mais difícil. 

No caso de feudos demasiadamente complexos em tribos com grandes divisões 
pode ocorrer a divisão em duas novas tribos. Muitas relações sociais ligam membros 
de diferentes tribos, um mesmo clã pode existir em tribos distintas. Assim, qualquer 
nuer pode deixar sua tribo e ir viver em outra. 

As tribos nuer costumam se unir em guerras intertribais e em conflitos estrangeiros. 
A principal rivalidade nuer é relação aos Dinka, grupo com divisão interna semelhante, 
ou seja, um amontado de tribos sem governo centralizado. 

Além disso, uma tribo está dividida em segmentos territoriais que se consideram 
como comunidades separadas. As divisões de uma tribo são chamadas por Evans-
Pritchard (1981) de secções tribais, existem as secções primárias, secundárias e 
terciárias. Pode haver conflitos entre essas secções. Uma secção tribal pode ser 
formada por várias aldeias, e uma aldeia é dividida em grupos domésticos.

Vamos tentar trazer essa divisão para nossa realidade, fazendo o recorte que 
estamos tratando aqui. Vamos pensar assim: uma tribo seria uma cidade, que por 
sua vez está dividida em regiões (norte, sul, leste, oeste), cada região equivale a uma 
secção primária; os bairros de uma região seriam as secções secundárias; e as ruas 
do bairro a secção terciária; por fim, teríamos as casas da rua que seria o equivalente 
a um grupo doméstico. 

Fonte: <http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_18/rbcs18_03.htm>. Acesso em: 12 mar. 2016.

Figura 3.7 | Divisão social nuer 
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Esta é a organização estrutural nuer. Cada uma destas secções pode entrar em 
conflito com outra, como se duas regiões de uma cidade entrassem em guerra. 
Assim sendo, um grupo político seria formado por membros de uma região. No 
entanto, podemos imaginar um contexto em que haja conflitos dentro de uma 
mesma região, com um bairro entrando em guerra contra o outro, assim teríamos 
a formação de um grupo político diferente, neste caso, cada bairro é um grupo 
político, e assim sucessivamente. Conforme coloca Evans-Pritchard (1981, p. 485):

Existe uma série de outras subdivisões entre os nuer, como as de série de idade, 
porém não poderemos nos estender, mas é importante notar que a noção de sistema 
é uma abstração, que permite comparar as relações entre os diversos grupos e, a 
partir disso, definir a organização política nuer, e o porquê dela funcionar sem a 
existência de um poder centralizado como um Estado Moderno. 

Estrutura social, conforme mostram Eriksen e Nielsen (2010), é entendida como 
um sistema abstrato de relações sociais que independe das mudanças dos indivíduos. 
A sociedade nuer é segmentária com forte importância das linhagens. Percebemos, 
assim, que Evans-Pritchard não centra suas preocupações nos indivíduos, ao 
contrário, descreve tais sistemas e estruturas. 

Vemos um avanço significativo na Antropologia e na explicação social com 
Evans-Pritchard. Fica o convite para você ler os Nuer e conhecer outras facetas 
incríveis desta grande nação africana. 

Talvez você deva estar se perguntando sobre a importância de saber sobre o 
sistema político de uma sociedade africana, ainda mais no começo do século XX. 
Em primeiro lugar eu diria que o conhecimento não precisa, necessariamente, de 
uma finalidade prática. De qualquer forma, o que a Antropologia provocou com 
sua extensa coletânea etnográfica foi demonstrar a pluralidade de exemplos 
de possibilidades de vida. Quando mostramos exemplos de outras sociedades, 

Ao estudar a constituição política Nuer, é portanto essencial 
que a vejamos em conjunto com as dos seus inimigos como 
um sistema político único, pois que a característica estrutural 
importante dos grupos políticos Nuer é sua relatividade. [...] 
Um segmento tribal é um grupo político em relação a outros 
segmentos da mesma espécie, e eles juntos formam uma 
tribo só em relação a outras tribos Nuer e a tribos estrangeiras 
adjacentes que fazem parte de seu sistema político, e sem 
estas relações muito escasso significado se pode atribuir aos 
conceitos de ‘tribo’ e ‘segmento tribal’.



Antropologia social: conceitos e definições

U3

140

ajudamos a entender o nosso próprio modo de vida. O conhecimento sobre outros 
modelos de organização política, que não a de um governo centralizado, deveria 
permitir um melhor entendimento do nosso próprio sistema político. 

Daremos continuidade às nossas reflexões sobre a Antropologia social com 
os chamados ‘teóricos da ação’, que criticam pontos importantes no Estrutural-
funcionalismo, especialmente no que se refere à análise histórica, mas, antes, convido 
vocês a refletir um pouco melhor sobre o que acabamos de ver com a atividade a seguir.

1. Vimos que um dos principais nomes do Estrutural-
funcionalismo é Radcliffe-Brown. Este autor traz contribuições 
importantes para a Antropologia social. Considere as afirmações 
sobre o autor e o Estrutural-funcionalismo:

I- Radcliffe-Brown entende a cultura como um sistema 
integrado e que o antropólogo deve investigar a função das 
instituições na manutenção desse sistema.

II- Radcliffe-Brown propõe a comparação entre elementos 
culturais de regiões diversas, ou seja, compara um sistema 
de parentesco de uma sociedade com outros sistemas de 
parentesco, assim procura encontrar o que há de comum a 
toda humanidade.

III- Radcliffe-Brown entende que os indivíduos têm um papel 
central na análise, pois para o autor a cultura se organiza para 
atender às necessidades básicas do indivíduo. 

IV- Radcliffe-Brown compara sistemas culturais totais, e não 
elementos culturais específicos. Para fazer isso, a cultura é 
classificada em tipos e comparada em sua totalidade, assim 
seria possível a descoberta de leis gerais de funcionamento das 
sociedades humanas. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações I e III. 

c) Estão corretas as afirmações I e IV.

d) Estão corretas as afirmações II e III.

e) Estão corretas as afirmações III e IV.
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2. Analise as afirmações sobre o Estrutural-funcionalismo de 
Evans-Pritchard: 

I- O autor analisa as relações entre grupos de indivíduos e não 
entre indivíduos isolados. São as relações entre os grupos que 
formam o sistema social.

II- O autor analisou crenças como magia e bruxaria, mostrando 
a lógica racional deste sistema de crenças. Sua utilidade é 
prática e serve para dar explicações para a vida. 

III- O autor mostrou que as relações sociais dos povos 
analisados ocorrem por meio ações individuais. Assim, o foco 
da análise está no indivíduo e em suas ações.

IV- O autor demonstrou a superioridade do pensamento 
científico sobre o pensamento mágico, já que o pensamento 
científico pauta-se pela lógica racional e as crenças em bruxaria 
e feitiçaria não têm lógica. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III. 

c) Estão corretas as afirmações I e IV.

d) Estão corretas as afirmações III e IV.

e) Estão corretas as afirmações I e IV.
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Seção 3

Teoria da ação: os desdobramentos da 
antropologia social

Nesta parte iremos aprofundar a crítica ao Funcionalismo, apontar os limites 
do Estrutural-funcionalismo e trazer um debate contemporâneo na antropologia. 
Atualmente a antropologia ligada à teoria da ação tem valorizado o papel ativo 
dos sujeitos na realidade social na qual se insere. Aqui, procura-se demonstrar a 
importância em se valorizar os indivíduos na análise, porém sempre situando eles 
em um contexto social específico.

Já falamos da mudança de enfoque na Antropologia que passou a refletir 
sobre sociedades de grande escala, principalmente na África. Após o Estrutural-
funcionalismo que vimos anteriormente com Radcliffe-Brown e Evans-Pritchard, os 
antropólogos passaram a se questionar sobre o problema da mudança social pela 
qual os povos nativos estavam passando, a partir do processo de migração do campo 
para as cidades e da emergência de novas nações num contexto pós-colonial. 

Estamos nos referindo às pesquisas realizadas, com poucas exceções, entre as 
décadas de 1950 e 1980. Como mostra Bela Feldman-Bianco (1987), os teóricos 
da ação passaram a tentar integrar à análise etnográfica, a perspectiva histórica e 
a análise de dados documentais.  A ‘teoria da ação’ não abre mão da observação 
do comportamento concreto, das ações e interações sociais. Com seu enfoque 
microssociológico, vai dizer a autora, a ‘teoria da ação’ preocupa-se em apreender os 
processos, as ações e as sequências de desenvolvimento, atentando para não perder 
de vista que as sociedades estão sempre em movimento e em constante fluxo. 

Conforme Feldman-Bianco (1987), a antropologia inglesa passou a refletir em 
como articular o nível micro com o nível macro da análise, segundo a autora, 
Nadel é um dos primeiros antropólogos a formular o que deveria ser pesquisado 
para análises das sociedades contemporâneas, o autor coloca a importância de se 
focar nos “'espaços intersticiais', ou seja: as relações interpessoais, as interações e as 

3.1 A crítica ao funcionalismo e ao estrutural-funcionalismo
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comunicações cotidianas através das quais instituições, associações e maquinarias 
legais operam” (FELDMAN-BIANCO, 1987, p. 15).

Neste primeiro momento de reelaboração dos princípios da Antropologia social, 
os autores fazem a crítica ao Funcionalismo, que se refere à noção de que sociedades 
de pequeno porte, que são fundamentadas predominantemente em parentesco, 
são sempre simples e homogêneas. Em segundo lugar, como coloca Feldman-
Bianco (1987), o Funcionalismo fundamentava-se na noção de que tais sociedades 
seriam independentes do capitalismo, já que terra e trabalho ainda não haviam se 
transformado em mercadorias. E, por fim, essas sociedades eram analisadas como 
totalidades e microcosmos em si.  

Para o Funcionalismo, continua a autora, essas sociedades não eram inseridas 
(pelos antropólogos) em contextos sociais, políticos e econômicos mais amplos. 
Quando a mudança social era levada em consideração, enfatizava-se o seu papel 
aculturador, esses estudos – como vimos em Malinowski – eram fundamentados em 
um enfoque sincrônico e atemporal.

Até meados da década de 1950, a Antropologia procurava transpor para o 
contexto das sociedades fragmentadas na África os mesmos ideais que utilizavam 
para pesquisar sociedades consideradas simples e homogêneas. Conforme mostra 
Feldman-Bianco (1987, p. 17):

Neste sentido, podemos perceber que a Antropologia, em sua vertente 
funcionalista e funcional-estruturalista, serviu aos interesses coloniais; estes 
antropólogos ignoraram o impacto da dominação e exploração colonial sob os 
povos nativos. 

O Estrutural-funcionalismo é mais duramente questionado a partir da Segunda 
Guerra Mundial e com a chegada do pós-colonialismo, quando essas sociedades 

Com estes pressupostos de pesquisa, e, além do mais, 
influenciados, direta ou indiretamente, por políticas 
colonialistas que visavam pacificar e ‘civilizar’ os colonizados 
de modo a evitar confrontos sociais, antropólogos optaram 
por destacar a coesão social em detrimento de análises que 
pudessem levar em consideração a eventual existência de 
conflito e contradição. Mesmo quando o conflito tornava-
se foco de observação, a tendência era de analisá-lo sob o 
ângulo de sua possível contribuição para manutenção do 
equilíbrio social. 



Antropologia social: conceitos e definições

U3

145

passam por processos acelerados de mudança social, e os instrumentais 
metodológicos passam a ter que dar conta de analisar o conflito, a contradição e o 
fluxo social por meio de análises micro.

A partir do contexto descrito, temos uma mudança importante, em vez de 
perguntar, como fariam os funcionalistas: como a sociedade se mantém? A ‘teoria 
da ação’ vai questionar: como a sociedade transforma-se?

Temos aqui, segundo Feldman-Bianco (1987), a influência de Marx e de Weber, 
com a preocupação em torno do processo social. Ainda sem romper inteiramente 
com a tradição da Antropologia britânica, os teóricos da ação reproduzem preceitos 
básicos de Malinowski ao focar nos indivíduos em lugar de sistemas, mas também 
flertam com Radcliffe-Brown que, ao contrário, privilegiou a análise sistêmica em 
detrimento dos indivíduos. 

Um dos principais representantes dessa vertente é Firth, que buscou apontar a 
distinção entre estrutura e organização social:

Os antropólogos passaram a centrar seu olhar nas ações dos indivíduos, não 
como pura reprodução dos papéis sociais que ocupam, mas como personalidades 
que orientam suas ações com objetivos intencionais. A ideia era contrastar as análises 
da estrutura, ou seja, a forma da continuidade da forma da sociedade, às ações e 
interações dos indivíduos no interior dessa estrutura. 

Assim, o foco passa a ser os indivíduos e suas estratégias, em vez da descrição 
de grupos corporativos, comunidades ou localidades. Veja no quadro a seguir a 
comparação entre termos-chave no Estrutural-funcionalismo com os da Teoria da 
ação.

3.2 A teoria da ação e a análise da mudança social

De acordo com essa distinção, estrutura e organização 
social são dois aspectos complementares da ação social 
que correspondem, respectivamente, à forma e ao processo 
na vida social. A estrutura social envolve o desempenho de 
papéis e proporciona o contexto para a ação. A organização 
social equivale à atividade ordenada, que inclui tanto os papéis 
sociais quanto as atividades decisivas mais espontâneas que 
seguem simplesmente o desempenho de papéis” (FELDMAN-
BIANCO, 1987, p. 21-22).



Antropologia social: conceitos e definições

U3

146

Quadro 3.1 | Estrutural-funcionalismo X Teoria da ação

Estrutural-funcionalismo Teoria da ação 

Morfologia social; forma social; sistema social. Indivíduos enquanto atores sociais.

Consistência social; estabilidade social. Intermediários; empreendedores sociais, econômicos 
ou políticos.

Valores sociais. Quase-grupos; redes sociais; grupos de interesse; 
facções.

Funções sociais. Coalizões.

Modelos sociais. Ações; interações; opções; alternativas sociais; 
margens de manobra.

Padrões e desvios sociais. Estratégias; estratagemas; manipulações; transações.

Grupos corporativos. Conflitos; disputas; contradições.

Variações; fluxo social.

Evento; situação; arena; campo social.

Fonte: A autora.

Já vimos a crítica e os avanços da Teoria da ação em relação aos seus antecessores 
na Antropologia social britânica. Agora, veremos os apontamentos de Feldman-
Bianco (1987) sobre os limites e perigos metodológicos da Teoria da ação. 

Segundo a autora, ao buscar a identidade da disciplina, esses antropólogos 
recusaram dialogar com outras áreas de pensamento, o que seria importante na 
medida que estavam investigando temáticas semelhantes às preocupações de 
outras disciplinas. Por exemplo: não incluíram as discussões da economia política 
mais ampla. 

Ainda segundo a autora, não atentaram para as condições que moldam as 
situações observadas; ao enfatizarem as opções dos indivíduos em suas ações, 
não notaram as circunstâncias particulares que configuram as ações e interações 
individuais.

Feldman-Bianco (1987) mostra que em alguns casos permaneceu a tendência 
estrutural-funcionalista, de estimular um modelo consensual da sociedade em 
equilíbrio. A autora aponta que um dos maiores perigos desta corrente foi a ênfase 
demasiada na noção de homem “racional” e uma microssociologia destituída de 
conceito de nível. O que acontece, segundo Feldman-Bianco (1987, p. 24), é que 
temos uma:

3.3 A crítica à teoria da ação e a escola de Manchester
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No desenvolvimento das décadas de 1950 e 1960, ressalta-se o papel de Max 
Gluckman, importante antropólogo sul-africano que dirigiu a então chamada Escola 
de Manchester, que foi um centro de pesquisas importante para a temática da 
mudança social. Conforme mostra Feldman-Bianco (1987), Gluckman seguiu as 
diferenciações feitas inicialmente por Firth, entre estrutura e organização social, e 
também trabalhou com a distinção entre indivíduos vistos como personalidades e 
indivíduos vistos como ocupantes de status; tratou de analisar a relação entre a ação 
social e a observação das regras de conduta por parte do indivíduo. 

Perceba que estamos falando da capacidade do indivíduo em manipular as regras 
de conduta na sociedade. Assim, o antropólogo faz uma diferenciação entre normas 
e valores ideais e comportamento concreto.

Gluckman tratou de pensar o conflito ao analisar as relações entre brancos e 
negros na Zululândia, lugar onde realizou pesquisa. Segundo Feldman-Bianco (1987), 
incorporou vasto material histórico em sua análise e tentou abstrair a estrutura social 
a partir de exemplos de situações sociais. Também tentou incorporar uma visão de 
economia política mais ampla. 

Vamos ver exemplos desta abordagem nas palavras do próprio Gluckman (1987, 
p. 228):

E, ao analisar situações de relações sociais específicas entre europeus e nativos, 
o autor demonstra que: 

[...] transformação progressiva da ênfase anterior em morfologia, 
equilíbrio e sistemas sociais para enfoques que tentam captar a 
variação, a contradição, o conflito de normas e manipulação de 
regras e, daí, para elaboração subsequente de uma perspectiva 
processual e histórica. [...]. Este tipo de abordagem pressupõe 
um modo particular de pesquisa de campo e/ou de pesquisa 
documental, que resulta numa forma distintiva de etnografia 
detalhada e microscópica. Possibilita, em última instância, a 
confluência da Antropologia com a História. 

A partir das situações sociais e de suas inter-relações numa 
sociedade particular, podem-se abstrair a estrutura social, as 
relações sociais, as instituições, etc., daquela sociedade. Através 
destas e de novas situações, o antropólogo deve verificar a 
validade de suas generalizações.
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[...] a separação transparece através de todos os padrões de 
comportamento zulu-europeu. […] Esta separação envolve 
mais do que a diferenciação axiomaticamente presente em 
todas as relações sociais. Pretos e brancos são duas categorias 
que não devem se misturar, como é o caso das castas na 
Índia ou as categorias de homens e mulheres em muitas 
comunidades” (GLUKMAN, 1987, p. 242). 
[...] Os grupos principais de brancos e zulus estão divididos em 
grupos subsidiários, formalizados e não formalizados, sendo 
que, de acordo com os interesses, valores e motivos que 
determinam seu comportamento em situações diferentes, o 
indivíduo modifica sua participação nesses grupos (GLUKMAN, 
1987, p. 259).

Percebam que temos aqui a ênfase em termos como situações, isto é importante, 
pois o autor tenta demonstrar que a estrutura social permite certas adaptações dos 
indivíduos, que são agentes importantes de sua ação e não simplesmente cumprem 
papéis sociais predeterminados. Sem abrir mão de uma análise sistêmica, o autor 
também incorpora o indivíduo na análise. 

Infelizmente não podemos aprofundar mais as reflexões sobre a teoria da ação 
e seus desdobramentos nas obras dos mais diversos antropólogos da Antropologia 
social. Para finalizar essa unidade, realizaremos uma breve reflexão sobre violência, 
uma temática importante para nossa vida cotidiana. Faremos isto a partir de Mary 
Douglas, antropóloga social formada a partir dessa corrente teórica que estamos 
trabalhando nessa Unidade. Esperamos que com essa reflexão fique mais fácil 
pensarmos nos importantes desdobramentos da história da disciplina para pensar a 
sociedade contemporânea.

Com ênfase nas representações simbólicas, Mary Douglas (1976) em seu Pureza 
e Perigo, trata da ideia de sujeira, ou melhor, da poluição como uma instituição 
social. À baila de uma abordagem comparativa, flertando tanto com o estrutural-
funcionalismo britânico quanto com a escola sociológica francesa, a autora traz-nos 
uma rica discussão sobre o simbolismo das representações sobre pureza, sujeira e 
organização social. 

Ancorada no estudo de religiões em sociedades primitivas, exemplificadas por 
diversas etnografias, principalmente de povos africanos, Mary Douglas (1976) trata 

3.4 Margens e conflitos: a violência como desordem social
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de temas como ordem e desordem, rituais e magia, poder e política, sexualidade, 
gênero e violência, entre outros. São inúmeras as abordagens que dialogaram, e 
continuam dialogando, com a autora, em particular com a obra aqui tratada, o que 
comprova sua importância para a Antropologia social.

Como pensar a relação entre pureza, perigo e poluição, principal eixo da 
referida obra, na sociedade contemporânea, ou, mais particularmente, na brasileira? 
Poderiam ser muitos os recortes para responder a tal questão, dados os variados 
temas que o livro nos provoca a pensar. Neste momento, ficaremos detidos nas 
questões em torno da ideia de poluição relacionada à desordem e suas implicações 
no que toca à organização social. 

Para tanto, o tema da transgressão, da margem, da violência ou do conflito, pode 
ser um viés interessante para mostrar que, apesar da abordagem um tanto quanto 
formalista desenvolvida em Pureza e Perigo, ela nos fornece pistas interessantes 
para pensar na associação entre os sujeitos que vivem à margem da sociedade e 
o alardeado perigo da violência e criminalidade. Vejamos uma passagem para nos 
servir como ponto de partida:

Esse “exagero” da diferença e das oposições que a autora chama a atenção perpassa 
todo o texto. A autora defende que a ideia de sujeira e limpeza nas “sociedades 
primitivas”, ou em qualquer cultura ágrafa, pareça ser sem tempo e imutável, elas 
estão sujeitas a mudanças. E além disso, a noção de sujeira é relativizada pela autora, 
“não há sujeira absoluta: ela existe aos olhos de quem a vê” (DOUGLAS, 1976, p. 12).

Se a sujeira só existe aos olhos de quem a vê, por outro lado, para Douglas (1976), 
ela é sempre associada à desordem, ou seja, se em um momento a autora relativiza 
o conceito, em outro ela essencializa-o.

Para a autora, a sujeira não pode ser pensada como um acontecimento isolado e 
único, ela está integrada em sistema, assim como é um subproduto de classificação 
e ordenação das coisas. Neste sentido, a sujeira pode ser pensada como uma 
categoria residual, quando a focalizamos, alcançamos uma ordem mais profunda 
que é a tendência de organização das coisas em esquemas, cujos observadores são 

[...] acredito que ideias sobre separar, purificar, demarcar e 
punir transgressões, têm como sua função principal impor 
sistematização numa experiência inerentemente desordenada. 
É somente exagerando a diferença entre dentro e fora, acima 
e abaixo, fêmea e macho, com e contra, que um semblante de 
ordem é criado (DOUGLAS, 1976, p. 15).     
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também produtores dessa ordem. Assim, as discordantes tendem a ser rejeitadas, 
mas, quando aceitas, interferem na estrutura de pressupostos que então pode ser 
modificada.

Tomando emprestada a ideia de potencialidade da desordem, podemos dialogar 
com Rifiotis (1997), que tem tratado da “positividade” da violência, lembrando que 
essa, em nossa sociedade, tem aparecido na mídia e no senso comum, como o 
próprio estandarte da desordem social, no entanto “a violência pode atuar como 
uma espécie de força dispersiva, voltada para a manutenção das diferenças, em 
contraponto à homogeneização que a centralidade dos poderes procura instaurar” 
(RIFIOTIS, 1997. p. 14). 

 Como mostra Simmel (1983), o conflito como forma de socialização produz 
algum tipo de unidade, ele contém algo de positivo. A unidade da personalidade 
do indivíduo não só é alcançada em relações harmoniosas, mas também pela 
contradição e pelo conflito, que antecedem a essa unidade e operam nos modos de 
existência. A sociedade se compõe em meio ao “amor e ódio”.

Esta ambiguidade também é referida por Douglas (1976) em outros termos, para a 
autora, a pureza traz-nos a noção de segurança, como se nossa experiência pudesse 
ser fixada na forma, como se fosse inflexível. Eis o paradoxo: “o paradoxo final na 
busca da pureza é uma tentativa de impor a experiência em categorias lógicas da 
não contradição. Mas a experiência não é amena e aqueles que fazem a tentativa 
veem-se levados à contradição” (DOUGLAS, 1976. p. 197).

Para Simmel (1983), há uma mistura de sentimentos e relações convergentes e 
divergentes dentro de um grupo, em que na relação, propriamente dita, elas se fundem 
em uma unidade. Só podem ser separadas quando examinadas externamente para 
sua descrição e compreensão. Neste sentido, o conflito por si só não é a base da 
estrutura social, mas atua em cooperação com forças unificadoras, o que constitui 
o grupo como uma unidade. 

Admitindo-se que a desordem estraga o padrão, ela também 
fornece os materiais do padrão. A ordem implica restrição; de 
todos os materiais possíveis, uma limitada seleção foi feita e 
de todas as possíveis relações foi usado um conjunto limitado. 
Assim, a desordem por implicação é ilimitada, nenhum 
padrão é realizado nela, mas é indefinido seu potencial para 
a padronização. [...] Reconhecemos que ela é nociva para os 
modelos existentes, como também que tem potencialidade. 
Simboliza tanto perigo quanto poder (DOUGLAS, 1976, p. 117).
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Simmel (1983) faz duas considerações principais. Uma que se refere a grupos 
pequenos, em que as discordâncias internas e controvérsias externas estão orgânica 
e intrinsecamente ligadas à própria manutenção do grupo. E, em segundo lugar, 
temos aquelas estruturas que se fundamentam justamente na preservação da 
oposição, das divisões e gradações sociais, em que se sustentam pela hierarquia.

Para Maffesoli (1987), pode-se pensar na “utilidade da violência”. Tentando 
superar sua “imagem angustiante” e sua ambiguidade, o autor aponta para o fato de 
que a violência é sempre integrada em um mecanismo englobante que a torna útil. 
Neste sentido, o desviante, a anomia, é parte integrante do funcionamento de um 
conjunto social. 

De acordo com Maffesoli (1987), é central a ideia de ambiguidade em que se 
fundamenta a violência apontando para seu caráter, ao mesmo tempo, de utilidade 
e destrutividade. Para o autor, o exemplo da marginalidade é esclarecedor, em que, 
aquilo que é tido como antissocial – a desordem se quisermos trabalhar nos termos 
de Douglas (1976) – é, no fim das contas, próprio do conjunto social.  

Para Mary Douglas (1976), a sociedade é uma imagem que tem forma. Pelos 
seus símbolos, a experiência humana estrutura margens e limites. Aquelas pessoas 
que estão em situação marginal trazem consigo o perigo próprio de estados de 
transição. Os rituais de passagem teriam por função controlar esse perigo, separando 
as pessoas de um status a outro.

As pessoas em situação marginal não são seres sociais plenos, separados da 
sociedade, comportamentos antissociais não só são aceitáveis como são prescritos 
a eles, por consequência cabe aos outros evitar o perigo do contato com esses 
sujeitos. Mary Douglas (1976) estende essa ideia para imagem que nossas sociedades 
– que não possui rituais para incorporar tais indivíduos – atribuem a pessoas marginais, 
que acabam excluídas do convívio social, ou seja, são uma poluição não ritualizada e 
não incorporada no corpo social, uma sujeira que deve ser varrida e mantida distante 

Dizer que os rapazes arriscam suas vidas é o mesmo que 
dizer que sair da estrutura formal e entrar nas margens é ser 
exposto ao poder que é suficiente para os matar ou fazê-los 
adultos. Naturalmente o tema da morte e renascimento tem 
outras funções simbólicas: os iniciados morrem para a vida 
passada e renascem para a nova. Todo repertório de ideias 
concernentes à poluição e à purificação é usado para marcar 
a gravidade do evento e o poder do ritual para refazer um 
homem – isto é constante (DOUGLAS, 1976, p. 120). 
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para evitar a contaminação. “A poluição para nós é um assunto de estética, higiene 
ou etiqueta, que somente se torna grave na medida em que cria um embaraço 
social. As sanções são sanções sociais, ofensa, ostracismo, fofoca ou mesmo ação 
policial” (DOUGLAS, 1976, p. 94). 

Para Rifiotis (1997), a noção de que nas sociedades indígenas a violência está 
controlada, ritualizada, ou mesmo abolida, vem à baila da chamada paz branca. Para 
o autor, projetamos nestas sociedades “pacificadas” um imaginário que procura negar 
nossa própria violência – nossa sujeira – ou seja, a Antropologia estaria recusando 
qualquer “positividade” da violência – ou, nos termos de Simmel (1983), do conflito 
– que não seja seu controle. 

Para Mary Douglas (1976, p. 88), tanto o nosso comportamento quanto o das 
sociedades primitivas são simbólicos, mas diferem na medida em que:

Temos aqui o imaginário das sociedades primitivas como uma unidade coerente 
e estável, o que aponta para uma estrutura social rígida, apesar das tentativas retóricas 
da autora em apontar para possibilidades de mudança e de certa fluidez, ela acaba 
frequentemente justificando seus argumentos em oposições demasiadamente 
formais. Assim como a gama de exemplos utilizados, ora parecem um tanto 
genéricos demais, ora muito particulares, o que fornece uma certa sensação de 
colcha de retalhos, que, apesar de bem costurada, permite uma certa “confusão de 
cores”.   

Mary Douglas (1976) provoca interessantes questões para pensar, por exemplo, 
nas discussões em torno da violência e marginalidade, no entanto faz-se necessário 
chamar a atenção que esse deve ser apenas um ponto inicial, de insights. Uma 
abordagem que queira tratar da violência, como bem assinala Rifiotis (1997), deve 
atentar para a construção da subjetividade dos que vivenciam experiência da 
violência, essa, implica também em uma visão de mundo. 

Apesar de vivermos em uma sociedade fragmentada, nossos simbolismos 
perpassam esses fragmentos, assim, o imaginário em torno dos “marginais” como 
sujeitos violentos e perigosos circula por todo e qualquer grupo social, gerações 
e gêneros. Nossas pequenas ações cotidianas, como mudar de calçada quando 

[...] não levamos de um contexto para o próximo o mesmo 
conjunto de poderosos símbolos: nossa experiência é 
fragmentada. Nossos rituais criam muitos submundos 
pequenos, não relacionados. Os rituais deles criam um 
universo único, simbolicamente congruente.
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cruzamos com algum “suspeito”, que certamente não será um homem branco 
usando terno e gravata, ajudam a reafirmar estigmas, mas, ao mesmo tempo, eis 
mais um saudável paradoxo, reafirma diferenças e corrobora para marcar identidades 
e fortalecer laços entre minorias excluídas.  

Perceba que esta análise contrasta com as discussões ao longo da Unidade, 
no que se refere ao objeto de estudo da análise e seu objetivo. A Antropologia 
contemporânea, por mais que varie segundo as diversas escolas de pensamento, 
não tem mais o objetivo de transformar sociedades tradicionais, tampouco de fazer 
análises sem a devida contextualização social e histórica do grupo pesquisado. As 
descrições e análises da Antropologia comparam as sociedades para analisar práticas 
e propor o respeito à diferença, à diversidade e contribuir para a justiça social.

1. Diferencie, em linhas gerais, o Estrutural-funcionalismo da 
teoria da ação.

2. Considere as afirmações sobre o tema da violência da 
maneira como foi trabalhada no texto e assinale a alternativa 
correta.

a) A violência é algo que existe, pois é da natureza humana. 
Nós agimos institivamente para proteger nossas vidas e por 
isso recorremos ao uso da força física.

b) A violência e o conflito são próprios da vida social, isto não 
quer dizer que seja uma característica biológica, mas faz parte 
das relações entre grupos de pessoas e ajuda a demarcar a 
diversidade. 

c) O conflito e a violência são sempre elementos negativos 
para a sociedade, pois atrapalham a ordem social.

d) A violência é própria de sociedades inferiores e primitivas, 
pois essas sociedades não têm nenhum mecanismo de 
controle social. 

e) A violência e o conflito são próprios das sociedades 
ocidentais e das grandes cidades, pois estão relacionados às 
desigualdades econômicas.
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Nesta unidade você aprendeu:

• A Antropologia social sofre grande influência da Escola 
Sociológica Francesa. 

• Os fundamentos do Funcionalismo.

• As diferentes leituras do Funcionalismo realizadas pela Escola 
Sociológica Francesa e pelo Funcionalismo de Malinowski.

• Os fundamentos do trabalho de campo segundo a observação 
participante de Malinowski.

• Os desdobramentos da Antropologia social quando passa a 
realizar etnografia nas sociedades de grande escala no continente 
africano. 

• Os fundamentos do Estrutural-funcionalismo e seus principais 
conceitos.

• A crítica ao Estrutural-funcionalismo realizada pelos autores da 
Teoria da ação. 

• A incorporação da análise histórica realizada pela escola de 
Manchester, aqui exemplificada pelo antropólogo Glukman. 

• A incorporação do conflito na análise antropológica, com a 
reflexão sobre um dos livros de Mary Douglas. 

• Os desdobramentos da reflexão sobre conflito, com análises 
contemporâneas sobre o tema da violência.

Nesta Unidade, refletimos sobre os desenvolvimentos da 
Antropologia social, seus principais conceitos e fundamentos. 
Vimos que a origem dessa abordagem remete à Escola 
Sociológica Francesa, com influência do Funcionalismo de 
Durkheim, porém é com Malinowski que, definitivamente, temos 
a independência da Antropologia e a caracterização do objeto 
de estudos desta ciência. 
Para muitos não há como dividir claramente a Antropologia 
social da Antropologia cultural, sendo esta divisão mais uma 
maneira de localizar autores e influências. Compactuamos com 
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a posição de que essas divisões são, às vezes, mais artificiais do 
que concretas, teríamos dificuldades de colocar certos autores 
em uma ou outra destas abordagens. Sendo assim, essa divisão é 
mais apropriada para nos ajudar a organizar um pouco melhor as 
divisões internas da disciplina quando estudamos a sua história. 
A grande crítica que devemos fazer à Antropologia social da primeira 
metade do século XX é em relação à sua falta de contextualização 
histórica e seu afastamento dessa abordagem, na opção por 
análises sincrônicas em detrimento da diacrônica. Não podemos 
perder de vista que esses antropólogos do começo do século XX 
estavam realizando pesquisas com populações que estavam sob 
domínio das sociedades europeias no contexto da colonização. 
Ao fazerem isso, de alguma forma, foram, no mínimo, omissos 
em relação à exploração e violência que os povos nativos estavam 
sofrendo. Hoje, a Antropologia tem um código de ética bastante 
claro em relação a isto, indicando que o antropólogo não pode 
fornecer informações que, de algum modo, possam ser usadas 
para prejudicar os grupos com os quais se realiza a pesquisa. 
Esperamos que esta unidade tenha atendido aos anseios daqueles 
que nutrem interesse pela Antropologia. Há muita bibliografia para 
ser explorada sobre este período, o que fizemos aqui foi apenas 
um panorama genérico da Antropologia social. A Antropologia 
social trouxe importantes contribuições para o pensamento social 
e para demonstrar a riqueza da diversidade humana, em suas mais 
variadas formas de organização social e os mais variados pontos de 
vista e visões de mundo.

1. Considere as afirmações sobre as categorias do 
entendimento humano e sobre as representações coletivas 
na obra de Durkheim:

I – As categorias do entendimento humano estão relacionadas 
à maneira como são construídas as representações coletivas 
em uma sociedade.

II – As representações coletivas são reflexo das representações 
individuais, deste modo, ao passo que mudam as consciências 
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individuais, também são alteradas as representações coletivas. 

III – As representações coletivas são exteriores às mentes dos 
indivíduos, isto quer dizer que elas originam-se nas relações 
sociais. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III. 

c) Estão corretas as afirmações I e III. 

d) Está correta a afirmação II. 

e) Está correta a afirmação II e está incorreta a afirmação I.

2. Marcel Mauss, antropólogo da Escola Sociológica 
Francesa, é um dos precursores da Antropologia social. O 
autor não produziu nenhuma monografia completa, mas 
publicou uma série de artigos que se tornaram referência 
para a Antropologia e promoveram o desenvolvimento de 
muitos temas de pesquisa que até hoje são explorados. 
Considere as afirmações sobre Marcel Mauss.

I- O autor tem um projeto de encontrar características que 
sejam comuns a toda e qualquer sociedade. 

II-  Mauss interessou-se pelas chamadas sociedades 
primitivas, refletiu a partir de etnografias produzidas em sua 
época.

III- Mauss desenvolveu seus trabalhos a partir de extensa 
pesquisa de campo que realizou em várias sociedades. 

IV-  Mauss desenvolveu o conceito de fato social total. A partir 
deste instrumento ele procura interpretar especificamente 
os aspectos coletivos da sociedade, desconsiderando as 
relações individuais, psicológicas e fisiológicas. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III. 

c) Estão corretas as afirmações III e IV.

d) Estão corretas as afirmações I e IV.

e) Estão corretas as afirmações II e IV.
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3. A Antropologia social desenvolve-se com o empirismo 
britânico, sendo fundamental o lugar de Malinowski neste 
movimento da disciplina. Considere as afirmações sobre 
o Funcionalismo de Malinowski e assinale a alternativa 
correta. 

a) Malinowski reproduz na Inglaterra exatamente o que 
foi produzido pela Escola Sociológica Francesa, deste 
modo, podemos afirmar que as instituições respondem às 
necessidades sociais. 

b) Malinowski reproduz o pensamento etnocêntrico do 
evolucionismo social, assim analisa aspectos específicos da 
cultura, como a moral, e compara este elemento cultural 
com elementos de outras culturas.

c) O funcionalismo de Malinowski é semelhante ao do 
Durkheim, no entanto, para ele, as instituições existem 
para responder às necessidades básicas dos indivíduos, 
distanciando-se da análise de Durkheim. 

d) Para Malinowski, a cultura deve ser pensada como uma 
totalidade, ele propõe ainda que deve ser realizada uma 
análise histórica para se conhecer como essa cultura 
chegou em determinado estágio de evolução. 

e) No Funcionalismo de Malinowski, a análise de 
documentos históricos é fundamental, pois ele busca 
entender o desenvolvimento da cultura desde a origem dos 
tempos até o século XX.

4. O Estrutural-funcionalismo é um dos momentos 
mais importantes do desenvolvimento da Antropologia 
social. Considere as afirmações sobre esse período da 
Antropologia.

I- o Estrutural-funcionalismo tem influência tanto de 
Malinowski quanto de Durkheim, pois os autores do 
período realizam pesquisas empíricas, influenciados pela 
observação participante, buscam explicar os aspectos do 
social pela análise das instituições, como no Funcionalismo 
de Durkheim.

II- O Estrutural-funcionalismo avança em relação ao 
Funcionalismo de Malinowski, pois desenvolve conceitos 
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mais sofisticados para entender as sociedades de grande 
escala da África, são conceitos fundamentais, neste 
momento, os de estrutura e de sistema. 

III- O Estrutural-funcionalismo continua a reproduzir 
problemas do Funcionalismo de Malinowski ao não 
incorporar análises históricas em suas pesquisas. Assim, 
continua a realizar análises sincrônicas. 

IV- O Estrutural-funcionalismo reproduz elementos 
importantes do Funcionalismo de Malinowski, como a análise 
histórica para levantar os caminhos pelos quais a cultura 
passou para se desenvolver. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações I e III. 

c) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 

d) Estão corretas as afirmações I, II e IV. 

e) Estão corretas as afirmações I, II e III.

5. A teoria da ação promove novos avanços na Antropologia 
social, este movimento na Antropologia trouxe novas 
reflexões devido aos novos contextos de pesquisa com que 
os antropólogos depararam-se. Considere as afirmações 
sobre o tema.

I- Os teóricos da Teoria da ação depararam-se com contextos 
sociais considerados complexos na época, realizaram 
pesquisas principalmente na África, em sociedades com 
muitos indivíduos em grandes territórios. 

II- Os temas ligados ao conflito e à mudança social passam 
a ser frequentes nestes trabalhos da Teoria da ação, pois as 
sociedades nas quais faziam pesquisas estavam passando por 
novos arranjos e relações de conflito com os colonizadores. 

III- Os teóricos da Teoria da ação foram bastante influenciados 
pelo Estrutural-funcionalismo, portanto não se atentaram 
para temas como mudança social e análises das relações 
entre grupos que geram conflitos. 

IV- Os teóricos da ação foram criticados por não realizarem 
pesquisas que levassem em conta as mudanças sociais, 
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isto caracterizou um problema, principalmente porque as 
sociedades que estavam sob a atenção desses antropólogos 
passavam por intensas mudanças graças aos processos de 
colonização. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III. 

c) Estão corretas as afirmações I e IV. 

d) Estão corretas as afirmações III e IV

e) Estão corretas as afirmações II e IV.
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PESSOA, INDIVÌDUO E 
CORPORALIDADE: OUTRAS 
FORMAS DE PENSAR A 
DIFERENÇA

Nessa seção, a princípio serão trazidas diversas reflexões da 
Antropologia sobre o corpo. Nestas análises, o corpo é encarado como 
elemento de expressão de instituições sociais. Assim, relativiza-se a 
centralidade biológica do corpo para trazer elementos da relação entre 
indivíduo sociedade e corporalidade.

Nessa seção, apresentaremos a perspectiva antropológica sobre o 
individualismo moderno e suas consequências na sociedade brasileira, 
refletindo sobre as diferentes noções de pessoa expressas de acordo 
a classe social. Ressaltaremos os estudos que abordam as relações 

Seção 1 | As noções de pessoa e de corporalidade na 
antropologia

Seção 2 | O processo de individualização nas sociedades 
modernas

Objetivos de aprendizagem: 
Promover a reflexão sobre conceitos contemporâneos para temáticas 

clássicas da Antropologia, tais como: noção de pessoa; noção de indivíduo; 
corporalidade e subjetividade. Tais temáticas respondem a um problema 
caro às Ciências Sociais, a relação indivíduo/sociedade. Os problemas aqui 
discutidos perpassam várias correntes teóricas, desde o funcionalismo até 
o pós-estruturalismo, exemplificados pelas discussões em torno da etnia, da 
raça, do gênero e da juventude.

Elias Barreiros

Unidade 4
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entre sujeitos pertencentes a grupos populares urbanos inspiradas em 
Dumont (1992), que vêm apontando que estes mantêm relações de 
parentesco, vizinhança e amizade mais densas comparativamente à 
lógica das relações idealizadas pelo individualismo moderno, que se 
apoia nas ideias de liberdade individual e igualdade de direitos.

Nesta última seção debateremos problemas teóricos e temáticas 
contemporâneas. Os indivíduos são pensados em suas estratégias de dar 
significado às suas existências em meio a problemas de estigmatização, 
discriminação, racismo e dominação. As correntes teóricas apresentadas 
buscam refletir a maneira pela qual as subjetividades são formadas em 
situações sociais contemporâneas.

Seção 3 | Teorias do sujeito: processos de subjetivação; 
resistência e agência
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Introdução à unidade

Olá, caro leitor e prezada leitora, estamos concluindo mais esta jornada de 
conhecimentos. Estamos na torcida para que você esteja aproveitando estes 
estudos de aprofundamento do conhecimento antropológico. Para concluirmos 
esse livro, optamos por trazer algumas temáticas contemporâneas na Antropologia, 
abordando tanto estudos clássicos quanto autores atuais. Alguns autores são tão 
importantes para o desenvolvimento do pensamento social que permanecem 
atuais por mais de um século, às vezes superados em alguns pontos teóricos, 
mas que sugerem temáticas que continuam a ser desenvolvidas e aprofundadas 
pelos desenvolvimentos de uma área de conhecimento. No caso da Antropologia, 
temos vários destes exemplos. 

Nesta unidade vamos apresentar para vocês os desenvolvimentos e as 
reflexões surgidas a partir dos estudos sobre a noção de indivíduo, de pessoa e de 
corporalidade. Veremos que esta temática desdobrou-se em muitas pesquisas que 
incluem áreas como saúde, religião, gênero, sexualidade, identidade, entre outras 
possibilidades.
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Seção 1

As noções de pessoa e de corporalidade na 
antropologia

Tendemos a tomar como natural a concepção do indivíduo, nossa experiência 
cotidiana mostra que todos temos um corpo biológico e, portanto, que somos 
únicos. É tarefa da Antropologia questionar a naturalidade das coisas, por meio de 
comparações, demonstrando os aspectos culturais, sociais e históricos que contribuem 
para formação de nosso inconsciente e da nossa consciência. 

Neste sentido, devemos alargar nossa visão para refletirmos sobre os aspectos 
simbólicos que formam nossa consciência corporal. Além do fato inegável de que 
temos um corpo empírico, um corpo biológico, também temos uma visão sobre esse 
corpo, que deriva da tradição de pensamento à qual nos inserimos. Assim, o indivíduo 
é uma concepção de pessoa moderna, ocidental, não podendo ser universalizável. 

Não há como negar a influência e originalidade do pensamento de Marcel Mauss 
(1872-1950) e, mais amplamente, da escola sociológica francesa, no que toca os 
estudos sobre a noção de pessoa e sua interconexão com as questões relativas ao 
corpo. Tal tema passa por uma questão cara às Ciências Sociais, qual seja: a relação 
entre indivíduo e sociedade. Neste ensaio, passamos rapidamente por textos clássicos 
para a reflexão sobre a pessoa e o corpo, assim como trazemos referências sobre a 
maneira como a temática tem sido pensada a partir desta tradição.

Seguindo a escola francesa de Sociologia, Mauss (2003b), no seu texto “Uma 
Categoria do Espírito Humano: a noção de pessoa, a noção do ‘eu’”, procura traçar 
a história social das noções de indivíduo e de pessoa. Mauss (2003b) analisa diversas 
etnografias de determinadas civilizações em períodos históricos e regiões geográficas 
distintas, e propõe um estudo comparativo e histórico na busca da natureza dessas 
noções. 

A partir disso, o autor procura mostrar a maneira pela qual essas noções foram 
desdobrando-se. Num primeiro momento, enfatiza a constituição de um sentimento 
de “eu”, procurando mostrar a maneira pela qual esse sentimento tomou corpo, matéria 
e a forma da noção de pessoa ocidental contemporânea: o indivíduo. Esta categoria, 
que na nossa civilização torna-se tão presente e clara desdobrando-se num conceito, 
não se define tão visivelmente em muitas outras civilizações, no entanto, segundo 
Mauss (2003), ela, de alguma forma, está presente em toda e qualquer sociedade. 
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O autor investiga o modo pelo qual a moral, os direitos, as religiões, os costumes e 
as estruturas sociais influenciaram na constituição desse conceito. Ora, o que temos 
aqui é a preocupação da tradição da escola francesa, especialmente de Durkheim e 
Mauss, em pensar a natureza social das categorias do espírito humano. 

Segundo aponta Goldman (1999), a análise de Mauss, apesar de ter o cuidado de 
diferenciar o sentimento, a categoria e a noção de pessoa, acaba por esbarrar em um 
certo evolucionismo, ao tentar apontar para um desenvolvimento, um tanto linear, do 
sentimento do eu à noção pessoa. 

É pertinente, continua Goldman (1999), questionar o caráter universal de tal 
categoria e ponderar sobre até que ponto esta não é uma preocupação derivada 
de certo etnocentrismo, ou seja, se por esta ser uma clara preocupação ocidental 
moderna, não se estaria procurando encontrá-la em toda e qualquer sociedade?

No entanto, ao tratar da questão do eu, ou se preferirmos, da pessoa, assim 
como do corpo, Mauss também nos possibilita uma visão mais relativista como 
mostra Seeger et al., (1979). Neste estudo, apoiados na perspectiva maussiana, os 
autores tratam da construção da pessoa nas sociedades indígenas brasileiras, mais 
amplamente das sociedades ameríndias, em que o corpo ocupa lugar central para a 
organização social, bem como essas sociedades têm uma rica elaboração da noção 
de pessoa que implica a visão que essas sociedades têm da natureza do ser humano 
(SEEGER et al, 1979).

Vale a pena assistir ao filme Mauss segundo suas alunas. 
“Video realizado pelas Profas. Dras. Carmen Silvia Rial e Miriam Pillar 
Grossi, respectivas coordenadoras do Núcleo de Antropologia Audiovisual 
e Estudos da Imagem (NAVI) e do Núcleo de Identidades de Gênero e 
Subjetividades (NIGS), vinculados ao Laboratório de Antropologia Social 
da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Este vídeo resgata 
a trajetória intelectual, docente e política do Antropólogo francês 
Marcel Mauss, um dos fundadores da Escola Francesa de Sociologia e 
Antropologia, reconhecido por suas importantes obras e por seu legado 
intelectual representado numa eminente linhagem de pesquisadoras e 
pesquisadores. A partir de uma perspectiva de gênero, a rememoração 
do trabalho deste grande clássico da Antropologia se deu por meio de 
entrevistas realizadas com três de suas principais ex-alunas: Denise 
Paulme, Germaine Dieterlain e Germaine Tillion”.

Fonte: Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=4_
bsGMv1Ns8&feature=youtu.be>. Acesso em: 31 mar. 2016
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Na página do Youtube citada também é possível assistir ao filme. O link 
é indicado por uma das autoras do filme, Mirian Grossi. Pra saber mais 
sobre a autora do filme, acesse: <http://miriamgrossi.paginas.ufsc.br/>. 
Acesso em: 31 mar. 2016.

Você deve ter percebido que este assunto é bastante abstrato, não se preocupe que 
em breve traremos exemplos cotidianos de como podemos utilizar essas categorias e 
conceitos para entendermos relações sociais que ocorrem o tempo todo. 

Antes, reforçamos a necessidade de se relativizar a noção de pessoa. As 
questões relativas ao corpo podem contribuir para a análise da constituição tanto da 
pessoaquanto do “eu”. Sobre a inter-relação entre pessoa e corpo, podemos dizer 
que a questão tem ocupado um lugar de destaque no pensamento antropológico, 
um bom exemplo de relativização da concepção de corpo é o clássico trabalho de 
Leenhardt (1971), em Do Kamo. 

O autor mostra-nos que o melanésio não tem uma representação completa 
de seu corpo, ele não o concebe como algo delimitado organicamente, o corpo 
estende-se e confunde-se com a vida, a emotividade, o pensamento; deste modo 
sua noção de “eu” não se define a partir de um organismo, o corpo do melanésio não 
se separa do mundo natural, social, mítico, e, sendo assim, o corpo não é pensado 
como um dos elementos constituintes do indivíduo.

1.1 A noção de pessoa na antropologia

A região da Melanésia foi bastante estudada pela Antropologia do 
começo do século XX.

Fonte: <http://www.infoescola.com/oceania/melanesia/>. Acesso em: 31 mar. 2016.

Figura 4.1 | Mapa da Oceania
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“O termo Melanésia faz referência tanto a um conceito geográfico como 
antropológico. No âmbito geográfico, o nome se refere a uma das três 
grandes regiões da Oceania, localizada a sudoeste do Pacífico, entre 
a Austrália e as regiões da Micronésia a norte e Polinésia a leste. No 
âmbito antropológico, o conjunto de ilhas da Melanésia reúne os povos 
de pele escura, de feições muito similares à da maioria dos povos do 
continente africano. De fato, Melanésia é a combinação de dois termos 
da língua grega, "mélas", que significa negro, e "nesos", o equivalente a 
ilha, formando assim "ilhas negras". O nome surgiu no século XIX para 
estabelecer as diferenças entre este conjunto de ilhas e os da Micronésia 
e Polinésia”.

Disponível em:  <http://www.infoescola.com/oceania/melanesia/>. 
Acesso em: 31 mar. 2016.

Conforme mostra Leenhardt (1975), o humano não se define a partir do corpo, 
não é percebido objetivamente, é um sentido. A palavra Kamo representa este 
ser vivente composto por um personagem mítico e um personagem social, que 
se confundem um no outro, formando um conjunto revestido de humanidade. A 
pessoa Canaque constitui-se, portanto, dentro de uma série de relações que vão 
além do sentido moderno ocidental de individuo uno e indivisível. 

Eis a possibilidade de se relativizar a concepção de corpo e de pessoa, que 
por vezes é pensada em nossa cultura como um elemento essencial, ou seja, 
desconstrói-se a naturalidade do corpo e do indivíduo. Um outro texto representativo 
dessa desnaturalização do corpo é “As Técnicas do Corpo” de Marcel Mauss (2003). 

Por técnicas do corpo Mauss (2003, p. 401) está entendendo “[...] as maneiras 
pelas quais os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem 
servir-se de seu corpo”. O autor aponta para a ideia de fenômenos sociais “diversos”, 
em que cada sociedade tem, por sua vez, seus próprios habitus e que acaba por 
refletir a maneira pela qual os sujeitos se utilizam de seus corpos, ou ainda, a “noção 
da natureza social do habitus” (MAUSS, 2003, p. 404).

 Mauss propõe uma tríplice relação para se analisar o corpo, a noção de “homem 
total”, sendo a educação um elemento fundamental, assim como a ideia de imitação 
acaba por ocupar um papel central na utilização do corpo humano. Segundo Mauss 
(2003, p. 405):
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Outra questão que aponta o autor é a noção de prestígio, em que o imitador 
tem por referência exemplos que ele considere bem-sucedidos. Cunhada por 
Mauss (2003), tenta dar conta das maneiras pelas quais os homens valem-se de 
seu corpo em sociedade; o autor assinala a necessidade de se partir do concreto 
para o abstrato para se pensar a diversidade de maneiras do uso do corpo, é preciso 
enfatizar o “diverso” que mais uma vez sobe ao palco, assim como está em cena o 
corpo que segue roteiros distintos, cujo autor é o social.

Aqui também devemos ressaltar a ênfase na análise das relações concretas, 
mesmo que o autor não seja ele próprio o etnógrafo, ou seja, apesar de Mauss não 
realizar estudos in loco, ele é um entusiasta e apoiador do trabalho de campo. Assim, 
a análise da corporalidade está associada a situações e contextos específicos, mas 
revela questões universais presentes nas relações entre indivíduo e sociedade.

Deste modo, toda atitude do corpo segue a lógica de determinada sociedade, 
Mauss (2003) remete-nos ao termo idiossincrasia, termo médico que se refere à 
maneira que o indivíduo reage a agentes externos, a alimentos e medicamentos, 
por exemplo, mas, aqui, o termo é relacionado ao social, ou seja, uma idiossincrasia 
social é aquilo que vem de fora e atua sobre o corpo do indivíduo particular, eis a 
ideia de “habitus” como “adquirido” (MAUSS, 2003).

Temos aqui implicados questões da ordem da educação, da conveniência, da 
moda, do prestígio. “É preciso ver as técnicas e a obra da razão prática coletiva e 
individual, lá onde se vê apenas a alma e suas faculdades de repetição” (MAUSS, 
2003, p. 404).

[...] a criança, como o adulto, imita atos bem-sucedidos que 
ela viu serem efetuados por pessoas nas quais confia e que 
têm autoridade sobre ela. O ato se impõe de fora, do alto, 
mesmo um ato exclusivamente biológico, relativo ao corpo. O 
indivíduo assimila a série de movimentos de que é composto o 
ato executado diante dele ou com ele pelos outros.
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Fonte:  < http://web.prm.ox.ac.uk/southernsudan/details/1998.346.229/index.html>. Acesso em: 3 abr. 2016. 

Figura 4.2 | Registro feito por Evans-Pritchard entre os anos de 1935-1936 entre os Nuer

Mauss (2003a) comenta em seu artigo sobre técnicas corporais exemplos, como 
o nado, mostrando como a técnica do nadar se transformou em nossas sociedades, 
assim como a da corrida. Exemplos de diversas sociedades são trazidos para o 
debate. O autor descreve um exemplo muito semelhante ao da foto destacada 
anteriormente. Nesta imagem temos dois homens Nuer, perceba que um deles 
apoia-se em apenas uma perna com ajuda de um bastão; trata-se de uma técnica 
de descanso em pé. Em situações em que estes homens estão nas pastagens eles 
podem descansar e observar o gado ao mesmo tempo. Trata-se de uma técnica 
tradicional transmitida de geração em geração. 

Neste sentido, ressalto a ideia de prestígio, em que as crianças, que seguem a uma 
mesma educação, podem adquirir diferentes maneiras de usar o corpo, isto ocorre 
pelo fato de que o que está em jogo é a referência que é valorizada e reproduzida. 
“O indivíduo assimila a série dos movimentos de que é composto o ato executado 
diante dele ou com ele pelos outros” (MAUSS, 2003a, p. 405).

Ora, de acordo com o autor, pode-se, então, avançar na associação entre técnica 
e instrumento e, além disso, pensar o corpo como o primeiro instrumento de que os 
homens fizeram uso, assim como se torna evidente a relação entre corpo e símbolos 
morais ou intelectuais.

Segundo aponta Luiz Fernando D. Duarte (2003), ao tratar da relação entre pessoa/
indivíduo e saúde/doença, em nossa cultura a vivência de “perturbações” exclusivamente 
“morais” é quase nula, sendo que, de alguma forma, a corporalidade acaba sendo 
relacionada à experiência vivida, mesmo de modo deslocado ou secundário. 
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Neste sentido, Duarte (1986) utiliza-se da categoria “perturbações físico-morais” 
para pensar a maneira como certas “perturbações” atuam sobre o indivíduo, sobre 
sua corporalidade, sobre seus sentimentos, enfim, a categoria analítica “pessoa/
indivíduo” é utilizada para pensar a relação “saúde/doença” especialmente entre 
classes populares urbanas, nas quais parece estar a pessoa ancorada em elementos 
de visão de mundo mais holistas em que teríamos uma preeminência do “valor-
família” e de um modo relacional na constituição de sua identidade social.

Para exemplificar, poderíamos citar a epidemia da Aids, quando um sujeito 
é portador do vírus do HIV a ele pode ser associado um julgamento moral, sua 
vida social pode ser afetada por conta de uma doença física, por isso a noção 
de “perturbações físico-morais”. Outro exemplo são os indivíduos portadores de 
necessidades especiais ou que têm problemas relacionados à saúde mental. Muitas 
vezes esses indivíduos são estigmatizados, sofrem preconceitos e exclusões sociais. 
Mais uma vez temos o exemplo de uma questão física que também abarca processos 
sociais.

Outro autor que aponta para a força do social e do valor moral no que se refere 
ao corpo é Hertz (1990) em seu texto “A Proeminência da Mão Direita”. A princípio 
poderíamos imaginar que é a força do corpo natural, biológico, que impõe a 
preeminência da mão direita em praticamente todas as culturas, no entanto, esta é 
uma tendência que não cabe à Antropologia social, que trata mais é de desconstruir 
ideias essencialistas sobre certas “verdades”, pois é a força das sanções que pesam 
sobre o homem e que o levam ao uso mais contínuo da mão direita em detrimento 
da esquerda, que, por sua vez, é sancionada e reprimida, quando não, em certos 
casos, completamente proibida.

Estamos falando de diferenças de valor e função que os lados do nosso corpo 
acabam por apresentar, ou representar, as características de uma instituição social, 
um imperialismo estético e moral. 

Seguindo os argumentos de Hertz (1990), temos a polaridade religiosa, presente 
em determinadas sociedades “primitivas”, em que o mundo espiritual é dividido a 
partir da concepção da oposição entre sagrado e profano. Desta forma, coisas e 
objetos que, de acordo com sua natureza ou sua utilidade ritual, estão impregnados  
de uma essência, ora são aproximados e consagrados, ora são afastados a partir de 
certas regras e restrições.

Ao serem separados ou proibidos, tais objetos também são protegidos por tabus 
e restrições, são, estes objetos ou coisas, pertencentes ao domínio do sagrado, 
tal antítese entre sagrado e profano é fundada a partir do significado que lhes são 
atribuídos segundo a posição que ocupam no universo religioso que classifica e 
avalia os seres. 

Como coloca Hertz (1990), alguns seres ou objetos são valorizados de modo 
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diferente e oposto, ou seja, uns regulam a ordem universal, outros desestabilizam-
na, sendo que aqueles que estão ligados ao profano são igualmente perigosos e 
proibidos. Deste modo, as metades são opostas e complementares.

A oposição que se coloca como fundamental, entre o sagrado e o profano, é 
ligada a todo o universo natural, assim como o pensamento dito “primitivo” atribui 
sexo a todas as coisas, inclusive aos seres inanimados. Neste mesmo sentido, para o 
homem, entre os Maoris, cabe o lugar do sagrado, enquanto para a mulher atribui-se 
o status profano, a partir disso, as mulheres são excluídas das cerimônias de culto 
e das relações com coisas sagradas, se na ordem do religioso ela não tem lugar, 
no universo da magia ela ocupa um lugar de destaque. Como coloca Hertz (1990, 
p. 115, tradução nossa), [...] a sociedade, o universo inteiro, tem um lado sagrado, 
nobre, precioso, e outro profano e comum, um lado macho, forte e ativo, e outro 
fêmea, fraco, passivo ou, em outras palavras, um lado direito e um lado esquerdo. 

O que importa ressaltar aqui é o caráter social da constituição de determinada 
hierarquia, assim como a universalidade hierárquica de um polo sobre o outro 
centrado em uma preeminência moral. Temos aqui a ideia da força coletiva atuando 
sobre o indivíduo, podemos voltar a Mauss, no seu texto “Efeito Físico no Indivíduo 
da Ideia de Morte Sugerida pela Coletividade”, em que ele destaca que em certas 
sociedades “[...] o indivíduo acredita-se enfeitiçado ou julga-se em pecado, e morre 
por essa razão” (MAUSS, 2003, p. 350). 

O que leva determinadas sociedades a terem numerosos casos de morte ou 
suicídio devido a uma sugestão coletiva é o fato de que nelas estão presentes 
determinadas crenças em um certo número de instituições, representadas pela ideia 
de tabu, magia, interdições, e assim por diante. Estamos falando de fatos da ordem 
da moral que atuam no corpo físico do indivíduo.

Para concluir, acreditamos ser representativo das questões até aqui expostas, mas 
claramente relativizadas, a discussão posta por Duarte (1986), sobre a importância da 
categoria “nervoso” para as classes trabalhadoras urbanas. Tal categoria constitui-se 
como, nas palavras do autor, um “nódulo ideológico” que caracteriza a pessoa e uma 
determinada “identidade social” por oposição à “pessoa individualizada moderna”. 

Neste sentido, as chamadas classes trabalhadoras estariam ordenadas a partir 
de valores próprios, diferentes daqueles mais individualizantes característicos 
do pensamento hegemônico nas sociedades ditas “modernas”. Temos então a 
preeminência de um lado sobre o outro, de uma moral sobre outra, ou seja, o fato 
de as sociedades humanas serem compostas por indivíduos não implica que os 
grupos humanos apropriem-se da mesma maneira dessa realidade, sendo que a 
noção de indivíduo é relativa à sociedade ou grupo social. Assim, é possível relativizar, 
por exemplo, a noção de indivíduo na sociedade ocidental, bem como a categoria 
pessoa torna-se um importante instrumento de análise dos grupos populares.
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O que procuramos fazer aqui foi apenas sinalizar para a importância que a noção 
de pessoa e sua relação com o corpo e a corporalidade podem ter, como categoria 
analítica, para se pensar questões contemporâneas. É claro que isto foi feito de 
maneira limitada, e a ênfase recaiu sobre a constituição dessas categorias em uma 
tradição do pensamento antropológico, a francesa. Muitos poderiam ter sido os 
caminhos para se discutir questões tão caras à Antropologia, no entanto, limitamo-
nos breve introdução à questão da saúde.

Voltaremos a essa questão, com outro exemplo, mas julgamos conveniente 
aprofundarmos primeiro o entendimento do que é ser indivíduo em nossa sociedade. 
É disso que trataremos na próxima seção.

1. Marcel Mauss é um importante autor para tratar questões que 
abordam a relação entre pessoa, corpo e sociedade. Considere 
as afirmações sobre a análise do autor.

I-  Mauss analisa a noção de pessoa e procura mostrar que o 
indivíduo é uma categoria social, que se formou historicamente 
na nossa sociedade. 

II- Uma das críticas à análise de Mauss sobre a noção de pessoa 
é que ainda carrega um certo evolucionismo ao tentar apontar 
para um desenvolvimento, um tanto linear, do sentimento do 
eu à noção pessoa. 

III- Outra contribuição importante de Mauss é a noção de 
técnicas do corpo, que diz respeito às maneiras pelas quais os 
homens utilizam seu corpo seguindo tradições.

IV- Marcel Mauss atribui ao corpo importância central, no 
entanto, o autor é criticado por não levar em consideração 
outros aspectos da vida social. 

a) Estão corretas as afirmações I, II e IV.

b) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 

c) Estão corretas as afirmações I, II e III. 

d) Estão corretas as afirmações I e III.
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2. Comente o conceito de perturbações físico-morais de Luiz 
Fernando Dias Duarte.
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Seção 2

O processo de Individualização nas sociedades 
modernas

Nessa seção, discutiremos a maneira pela qual os sujeitos constituem-se como 
pessoa, subjetivando noções ligadas ao individualismo e a concepções mais holistas 
e tradicionais. Também discutiremos a maneira como concepções tradicionais e 
modernas, holistas e individualistas expressam-se por meio da corporalidade dos 
sujeitos. Boa leitura!

Nessa seção, apresentaremos perspectivas antropológicas sobre o debate acerca 
do individualismo moderno e suas consequências na sociedade brasileira, com uma 
reflexão sobre as diferenças no que se refere à classe social. Veremos que há uma 
diversidade de termos para se referir aos grupos sociais brasileiros economicamente 
menos favorecidos. Na Antropologia contemporânea brasileira, o termo classes 
trabalhadoras às vezes é substituído por grupos populares. Manteremos os dois 
termos nessa seção, seguindo a terminologia usada por cada autor. 

Os estudos que abordam as relações entre sujeitos pertencentes a grupos 
populares urbanos — caso das correntes que se apoiam na tradição antropológica 
francesa, e, especialmente, as inspiradas em Dumont (1992) — vêm apontando 
que estes mantêm relações de parentesco, vizinhança e amizade mais densas 
comparativamente à lógica das relações idealizadas pelo individualismo moderno, 
que se apoia nas ideias de liberdade individual e igualdade de direitos.

Dumont (2000) trata o “indivíduo” como um valor, ressalta a existência da noção 
do indivíduo como sujeito empírico e também do indivíduo como um ser moral. O 
primeiro é o indivíduo biológico, o segundo é o ser independente, autônomo, não 
social que engloba os valores dominantes em nossa sociedade. O indivíduo é, assim, 
um valor supremo, constituinte da sociedade individualista.

2.1 A individualização nas sociedades modernas
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Por outro lado, existem sociedades, como a Índia tradicional, estudada por 
Dumont, em que o valor dominante é o da sociedade como um todo, neste caso 
temos o que Dumont (1992) chama de uma sociedade com ideologia holista. 

O autor investiga a influência do cristianismo para a formação da noção de 
indivíduo ocidental, o que Dumont (1992) chama de “individualismo extramundano”, 
em que a vida em Deus – ou como prefere o autor, o “individualismo-em-relação-
com-Deus” – engloba a vida mundana que é fundada na aceitação das necessidades 
e obediências no mundo.

A vontade do indivíduo, desde que resignada à de Deus, passa a ser a fonte de 
sua integridade e de sua dignidade. A lei de Deus passa a ser identificada como a Lei 
da Natureza, esta, por sua vez, assume um caráter absoluto quando converte-se na 
razão do homem, no sentido de que o homem age no mundo da Natureza – que 
nada mais é que o próprio Deus.

 No mundo, teríamos ações relativamente recomendáveis ou não, e cabe à 
razão ponderar entre essas ações, que podem estar ligadas a determinados valores. 
Temos aqui o que Dumont (2000) chama de valores relativos, ou a Lei da Natureza 
Relativa, ou ainda, dois níveis de lei: um absoluto e outro relativo. O mundo é ao 
mesmo tempo uma condição e a salvação, o que implica uma hierarquização já 
que o mundo não é negado, mas relativizado em relação à fraternidade da igreja e 
com Deus, temos assim um ideal transcendente. Esta oposição fundamental atua 
em níveis e formas diversas: “o indivíduo como valor era então concebido como 
alguém situado no exterior da organização social e política dada, estava fora e acima 
dela, um indivíduo-fora-do-mundo em contraste com o nosso indivíduo-no-mundo” 
(DUMONT, 2000, p. 61).

A variedade de noções do que é o homem está relacionada à própria variedade 
social. Vejamos uma comparação, no caso da sociedade de castas da Índia, afirma 
Dumont (2000), temos uma base hierárquica. Em um estudo comparativo, ela 
está em oposição ao igualitarismo que funda os valores sociais modernos em 
nossa sociedade. Essa oposição remete a outra, a de que os valores da sociedade 
hierárquica são de caráter mais holista, ou seja, têm como parâmetro a sociedade 
em sua totalidade, enquanto as sociedades igualitárias dão maior valor ao indivíduo, 
este sobrepõe-se à sociedade. 

Se trouxermos este debate para a sociedade brasileira, encontraremos análises 
interessantes, como a de Luiz Fernando Dias Duarte sobre as classes trabalhadoras 
brasileiras. Duarte (1986) faz um trabalho de campo entre as classes trabalhadoras do Rio 
de Janeiro e se apoia especialmente em Dumont (1992), no que se refere às questões que 
envolvem a “teoria da hierarquia” e a “análise do holismo/individualismo”. A discussão sobre 
a hierarquia remete à reflexão sobre a questão da totalidade, nos termos dumontianos, do 
englobamento do contrário. Sobre essa totalidade, Duarte (1986, p. 41-42) comenta que:
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[...] é preciso atentar porém para o fato de que essa “totalidade” 
não se confunde imediatamente com o real ou a experiência 
social. Cada totalidade de significação (nesse sentido lógico e 
estrito) encontra o seu próprio e específico “nível” dentro da 
vida social, devendo, portanto, estar por sua vez situada em 
uma outra totalidade, de nível e sentido diferente (DUARTE, 
1986, p. 41-42). 

[...] em situações concretas, esse Valor deve ser reconhecível 
como um 'valor' no sentido generalizado e banal da palavra 
ou no sentido em que value perpassa a antropologia anglo-
americana. Poderá evidentemente também, dependendo do 
nível de complexidade empírica da totalidade em jogo, ser 
toda 'uma configuração de valores' (que é uma outra categoria 
instrumental importante em Dumont) (DUARTE, 1986, p. 42-43).

[...] o 'valor' que conferiria singularidade a essa sociedade 
moderna seria justamente o 'individualismo' [...]. Seria um de 
seus derivados ideológicos, inclusive, o 'universalismo', que 

O autor relaciona à sua “teoria da hierarquia” dois elementos centrais: “valor” e 
“situação”. O que vai atuar diretamente na composição das relações de hierarquia 
que variam no interior da “totalidade”. É o valor, segundo Duarte (1986), que funda a 
diferença hierárquica e é a partir do valor que se configura a relação entre englobante 
e englobado.

Devemos notar que o autor está chamando a atenção para a existência de 
diferentes valores em uma certa configuração social e que dependendo da 
situação um valor sobrepõe-se a outro e engloba-o. O que isso quer dizer? Que 
em determinado contexto um conjunto de ideias, crenças, comportamentos é mais 
valorizado que outro, ou seja, uma pessoa vai ser mais valorizada socialmente se 
reproduzir um determinado conjunto de práticas e ideias. 

E quais os valores predominantes na sociedade individualista? Vejamos o que nos 
diz Duarte (1986, p. 44):
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sustentaria o próprio projeto de conhecimento e interpretação – 
singular no conserto de todas as culturas – empreendidos entre nós 
e a partir de nós.

Ou seja, a configuração de valores relacionada ao individualismo acontece de 
maneira singular, de acordo com cada sociedade e com situações específicas; assim, 
características como igualdade, autonomia e liberdade, ideais do individualismo 
moderno, sofrem combinações e ênfases diferenciadas em determinados contextos, 
e isto se complexifica no caso das sociedades modernas, onde há um “caráter ao 
mesmo tempo ‘fundamental’ e ‘subordinado’ da hierarquia e ‘dominante’ e ‘artificial’ 
do individualismo” (DUARTE, 1986, p.48).

Duarte (1986, p. 54), pensando “o individualismo como versão letrada e ideal da 
cultura moderna”, coloca em contraste as classes trabalhadoras e as classes médias, 
pois estas últimas seriam, em termos sociológicos e de acordo com sua etnografia 
– entre sujeitos da classe trabalhadora no Rio de Janeiro –, as que fazem fronteira 
com as primeiras. 

O contraste faz-se na medida em que as classes médias estariam apoiadas nesta 
versão ideal de individualismo – que poderíamos chamar de valores modernos –, 
enquanto as trabalhadoras seriam portadoras de uma cultura hierárquica e holista, 
e na qual haveria a preeminência do grupo, da coletividade e da comunidade sobre 
os valores do individualismo moderno – esse conjunto de valores hierárquicos e 
holistas podemos chamar de tradicional. 

Segundo Duarte (1986), não se tratam de barreiras fixas e intransponíveis entre as 
classes, o que existe é a preeminência de determinados valores em certas situações. 
Nas palavras do autor, “o caráter basicamente hierárquico-holista da cultura das 
classes trabalhadoras urbanas [...]” supõe a “[...] preeminência explícita e direta do 
'grupo', da 'coletividade', da 'comunidade' sobre aquilo que chamamos e valoramos 
como 'individualidade'” (DUARTE, 1986, p. 135).

Os estudos sobre grupos populares – ou classes trabalhadoras – tomam como 
horizonte que as relações que ocorrem em seu interior são mais hierárquicas, 
especialmente no que toca ao gênero e à sexualidade, e nelas os homens são 
privilegiados e o polo forte do poder; além disso, eles estão mais presentes no 
universo público, e as mulheres, mais “presas” à esfera do lar e ao universo do privado. 
Desta forma, sujeitos pertencentes a grupos populares atuariam segundo uma 
lógica mais hierárquica e holista, para dialogar com Dumont (1992) e Duarte (1986), 
enquanto em outros segmentos, como nas classes médias urbanas, os sujeitos se 
apoiariam em uma lógica mais voltada ao individualismo moderno contemporâneo, 
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relacionando-se de modo mais igualitário. Neste modelo, o sujeito uno e indivisível 
prevaleceria frente a um certo holismo nas relações sociais.

É importante apontar que a complexidade da relação entre valores tradicionais 
e modernos também figura nas camadas médias, como mostrou Figueira (1987). 
Refletindo sobre valores presentes em famílias destes segmentos sociais, o autor 
aponta para a relação entre um plano ideal e um plano concreto de família. No ideal 
elas se apoiariam na ideologia do “igualitarismo”, porém tal processo ocorreria de 
forma ambígua e hesitante nas práticas concretas dos sujeitos. Assim, não estou 
propondo aqui que essa relação seja “exclusiva” dos grupos populares no Brasil; talvez 
estes sejam mais resistentes às mudanças sociais e ao processo de modernização 
segundo o modelo da ideologia igualitária.

Um dos exemplos mais interessantes para pensarmos as 
diferenças entre as sociedades individualistas modernas e as 
sociedades com características mais holistas é a noção de 
família. A família nuclear composta por um casal mais prole 
é o modelo ideal moderno. Enquanto o modelo tradicional 
de família, característico de sociedades holistas, tem a família 
extensa como modelo ideal, em que há mais importância e 
maior presença cotidiana da rede de parentesco mais ampla, 
como tios, avós, cunhados, irmãos etc. 
Pare um pouco e reflita: como é no seu contexto social? 
Como percebe essas relações no seu cotidiano? Entre seus 
vizinhos e nas suas relações de parentesco pessoal, está mais 
presente o modelo ideal individualista ou holista?

Neste item apresentaremos para você uma reflexão sobre como podemos 
pensar as noções de indivíduo, de pessoa e de corpo para interpretarmos fenômenos 
contemporâneos, veremos exemplos da relação entre construção da identidade por 
meio de intervenções no corpo, tanto na sociedade ocidental quanto em sociedades 
tradicionais.

No caso da sociedade ocidental vou analisar as tatuagens. Tratar da tatuagem 
de um ponto de vista antropológico é fazer um esforço para interpretar o que estas 
marcas corporais podem dizer sobre a sociedade às quais os indivíduos pertencem, 

2.1.1 Indivíduo, pessoa e modificações corporais
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ou seja, é um exercício de interpretação dos significados contidos nas transformações 
corporais pelas quais esses sujeitos passam. 

Nas sociedades modernas contemporâneas, como explica Maluf (2002), temos as 
chamadas novas identidades urbanas, grupos de jovens formados a partir de um mesmo 
referencial estético, que envolve desde vestimentas até tatuagens e perfurações no 
corpo. Inscrever tais elementos na pele ou na carne não se reduz a marcar símbolos 
no corpo, remete também à constituição de um determinado sujeito. 

Como vimos, a relação entre corpo e sociedade é um tema clássico na 
Antropologia, em 1950 o francês Marcel Mauss já mostrava que pensar nas técnicas 
corporais, incluindo os ornamentos corporais, pode ser revelador de aspectos 
importantes de uma cultura e da construção da pessoa. Seguindo esta linha, vários 
estudos sobre as sociedades indígenas brasileiras vão revelar que o corpo é para 
nossos povos indígenas um elemento central de construção dos sujeitos. 

São muitos os registros de sociedades tradicionais, até pouco tempo chamadas 
de “primitivas”, que mantinham, ou mantêm, diversos ritos de passagem nos quais os 
indivíduos mudam seu status social a partir dessas modificações.

Para citar um exemplo, podemos falar da transposição do jovem para a vida adulta. 
Quase sempre estes ritos iniciáticos utilizam mudanças no corpo do indivíduo para 
inscrever nele a vida social e religiosa da comunidade.

O corpo passa a conter o sinal de um tempo, de uma passagem, de um destino. 
Pierre Clastres (2003) traz-nos alguns elementos para refletir esses momentos nos 
quais as sociedades constroem os corpos individuais por meio de ritos de passagem, 
como no caso de um povo chamado Mandan, no qual a tortura ocupa um lugar central 
nesses ritos. Ele nos diz, via relatos de Gerge Catlin, que entre essas pessoas, o ritual 
envolve “furos pelo corpo e estiletes enterrados nas chagas, enforcamento, amputação, 
a derradeira corrida, carnes rasgadas: parecem inesgotáveis os recursos de crueldade” 
(CLASTRES, 2003, p. 199). Além disso, ainda conforme Clastres (2003, p. 201):

Seeger et al (1979) assinalam que em certas sociedades indígenas da América 
do Sul, os meninos têm os lábios e as orelhas furados quando são incorporados ao 

Um homem iniciado é um homem marcado. O Objetivo da 
iniciação, em seu momento de tortura, é marcar o corpo: 
no ritual iniciático, a sociedade imprime sua marca no corpo 
dos jovens. […] A marca é um obstáculo ao esquecimento, o 
próprio corpo traz impressos em si os sulcos da lembrança – 
o corpo é uma memória.
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mundo adulto. Esta penetração gráfica, física, da sociedade no corpo forneceria as 
condições para, num mesmo momento, a corporalidade abarcar o indivíduo e o 
coletivo. 

A pintura corporal para o grupo Kayapó-Xikrin, segundo mostra Lux Vidal (1992, 
p. 144), é um atributo da própria natureza humana. A partir de um de seus mitos 
podemos ter um pouco esta dimensão:

A pintura corporal é um sistema de comunicação e as pinturas marcam as 
transformações da comunidade e das pessoas, remetem ainda ao status do indivíduo, 
podem simbolizar eventos; é uma marca social, mágico-religiosa e também estética, 
ou seja, está presente em todos os âmbitos da vida dessas pessoas, expressa, 
segundo a autora, uma dualidade profunda entre corpo e grafismo, bem como entre 
o indivíduo e o personagem social.

No mito da Mulher Estrela, heroína cultural responsável pela 
origem das plantas cultivadas, a transformação de estrela em 
ser humano se efetua por meio da pintura e da ornamentação 
corporais. E assim também o recém-nascido, após a queda 
do cordão umbilical, é, logo em seguida, pintado de jenipapo, 
reconhecimento de seu status de pessoa humana.

Figura 4.3 | Imagens dos Kaypó-Xikrin
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Fonte: VIDAL (1992. p. 150-167).

A pintura como atividade em si também é considerada por este povo, ela é uma 
maneira de socialização e controle, assim como de reprodução de princípios básicos 
da sociedade Kayapó. 

Desde o nascimento o Kayapó recebe a pintura corporal e passa a receber 
sua “pele social”, formando sua identidade pessoal e grupal. A pintura, para esse 
povo, exprime simbolicamente a “socialização” do corpo. Os desenhos pintados 
nos corpos seguem determinados motivos e demarcam um lugar social, como o 
masculino e feminino, ou categorias de idade.

Os Xikrin estão localizados no Pará, hoje contam com uma população de 
1818 indivíduos, segundo o instituto socioambiental:
“Os Xikrin, grupo de língua Kayapó, enfatizam a audição e a palavra. A 
fim de aguçar estas qualidades, os Xikrin perfuram, logo na infância, 
os órgãos correspondentes (orelhas e lábios). Ouvir está diretamente 
relacionado ao saber, à aquisição do conhecimento. A oratória, por sua 
vez, é uma prática social muito valorizada, como para os grupos kayapós 
em geral, que se definem como aqueles que falam bem e bonito – Kaben 
mei – em oposição a todos os outros povos que não falam sua língua. O 
dom da oratória é atributo dos homens e envolve discursos inflamados, 
realizados no centro da aldeia. [...] Os Xikrin costumavam denominar-
se Put Karôt, tendo o nome Xikrin surgido do modo como outro grupo 
kayapó, os Irã-ã-mray-re, hoje extintos, os chamavam. É interessante 
notar que os Xikrin que vivem na região do rio Bacajá reconhecem o 
grupo que vive na região do rio Catete como Put Karôt, mas não a si 
mesmos.Os demais Kayapó se referiam aos Xikrin como Djore, nome de 
um outro grupo extinto que vivia às margens do Rio vermelho, afluente 
do Itacaiúnas. Na literatura mais antiga os Xikrin são referidos como 
UXikring, Chicri e Purucarus ou Purukarôt”.
Disponível em: <http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kayapo-xikrin>. 
Acesso em: 2 abr. 2016.
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Le Breton (2004) fala do corpo, em nossas sociedades, como um acessório de 
encenação de si mesmo, como uma construção pessoal. Se o mundo cada vez mais 
nos escapa, o corpo é tomado como um lugar de pleno domínio do indivíduo. Para 
este autor, a tatuagem, ao menos entre os jovens, em grande medida deixou de ser 
uma maneira de dissidência, delinquência ou signo de marginalidade, como já foi 
em um passado recente. Haveria hoje um sentido maior de embelezar o corpo. 

Mas não é só isso, é também uma maneira de escrever na carne momentos 
importantes da vida (a gente pode perceber uma proliferação de tatuagens com 
nomes próprios: filho, mãe, pai etc.), nas palavras do autor “[...] o corpo torna-
se simultaneamente arquivo de si e decoração. […] O sinal é a memória de um 
acontecimento, da abertura pessoal duma passagem da existência, da qual o 
indivíduo não quer perder a lembrança” (LE BRETON, 2004, p. 11).

Se por um lado as marcas corporais nas sociedades indígenas referem-se a uma 
maneira de simbolizar um pertencimento social e coletivo, de marcar um lugar do 
indivíduo no corpo social, de ritualizar uma passagem de status social, parece que 
as marcas entre nós são uma maneira do sujeito individualizar-se, de representar o 
controle sobre o próprio corpo, mas é também uma espécie de ritual de mudança, 
um simbolismo de uma passagem. 

Vitor Sérgio Ferreira (2006), a partir de uma etnografia em Portugal, propõe 
duas maneiras de se pensar as marcas corporais contemporâneas: um universo 
experiencial que remete a essas manifestações como um ato lúdico, impulsivo e 
momentâneo, a partir de valores mais estéticos ou de influência do universo da 
moda, com referência à “sensualidade”, “originalidade”, à “juventude”; e um outro 
grupo que tem nessas marcas um projeto longo e durável, que extrapola a expressão 
estética, aqui existe um projeto de expressão de uma subjetividade que se constrói 
como diferente. 

Como projeto definitivo, as marcas corporais exigem uma reflexão acerca dos 
riscos tanto físicos quanto sociais, que em geral estão relacionados a um estilo de 
vida que é associado a um lugar “alternativo” às normas vigentes. Ferreira (2006, p. 
176) aponta ainda que o ato de marcar o corpo pode ser pensado como uma espécie 
de ensaio identitário, a expressão “de uma subjetividade que não se reconhece no 
corpo que a anuncia”. 

Por fim, a experiência de se marcar o corpo tem como pano de fundo comum 
a ideia de que o corpo não é entendido como definido e acabado, como fixo ou 
intocável. O corpo e a corporalidade é uma expressão física da subjetividade e do 
sujeito, que se modifica ao longo do tempo e que está sujeito às contingências da 
vida individual e social. 

É importante pensar nessa corporalidade associada à subjetividade e à constituição 
de um sujeito. Este processo de construção é tanto individual quanto social. É um 
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processo que está necessariamente em diálogo com a vida coletiva na qual os 
indivíduos estão inseridos, mas a corporalidade não é só objeto, como uma tela em 
branco (indivíduo) que vai sendo preenchida pelo pintor (sociedade), ela é também 
um sujeito, como se essa tela em branco provocasse a tinta e estimulasse o artista a 
continuar a sua produção.

1. Considere as afirmações sobre a relação entre corpo e 
pessoa.

I- Questões da ordem moral podem se expressar no corpo. 
Tanto o individualismo moderno quanto uma percepção 
mais holista da vida podem ser representados por meio de 
modificações corporais.

II- Tatuagens e outras modificações corporais expressam a 
subjetividade dos indivíduos que podem se referir tanto a uma 
expressão do individualismo quanto significar uma referência social. 

III- As modificações corporais não se referem a questões 
ideológicas ou morais, já que se referem especificamente a 
questões estéticas e visuais. 

IV- Nas sociedades ocidentais modernas, as marcas corporais 
significam sempre a inscrição da sociedade nos corpos dos 
indivíduos, ou seja, as tatuagens estão sempre associadas ao 
lugar social que indivíduo ocupa. 

a) Estão corretas as afirmações I, II e IV. 

b) Estão corretas as afirmações I, II e III. 

c) Estão corretas as afirmações I, III e IV. 

d) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 

e) Estão corretas as afirmações II e III.

2. Discorra sobre a concepção de indivíduo para Dumont.
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Seção 3

Teorias do sujeito: processos de subjetivação; 
resistência e agência

 Nessa última seção vamos debater problemas teóricos e temáticas contemporâneas. 
Os indivíduos são pensados em suas estratégias de dar significado às suas existências 
em meio a problemas de estigmatização, discriminação, racismo e dominação. As 
correntes teóricas apresentadas buscam refletir a maneira pela qual as subjetividades 
são formadas em situações sociais contemporâneas. 

Você provavelmente notou que usamos várias vezes o termo sujeito no tópico 
passado, ao falar dos indivíduos e suas práticas. Este uso não é por acaso, ele tem 
uma intenção e remete a todo um conjunto de teorias que vem sendo bastante 
utilizado na Antropologia, em especial nas discussões de gênero e raça. 

Outro termo que utilizei foi agência, também não foi por acaso, trata-se de um 
recurso conceitual que carrega um sentido, é a chamada teoria da prática ou da 
“agência”, na qual tem se tentado articular conceitos como os de subjetividade, de 
indivíduo, de inconsciente – dialogando assim com a psicanálise – e, finalmente, 
com o conceito de sujeito.

Esses conceitos têm sido trabalhados principalmente por autoras ligadas aos 
estudos feministas, mas não só. Tentaremos nos deter naqueles elementos que 
consideramos mais interessantes nestes trabalhos. Algumas dessas teorias são 
excludentes entre si, e senão excludentes, pelo menos de difícil diálogo. Não seremos 
fieis a nenhuma, tentando apenas “pescar” algumas questões que são importantes 
para tratar o tema. 

Ao pensar o lugar que o sujeito tem ocupado na teoria social e cultural, Sherry 
Ortner (2005) procura apontar para um sujeito que escape à ideia do homem universal 

3.1 Teorias do sujeito e da agência
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– por homem universal, o autor está se referindo ao homem branco, colonizador, 
dominante, reflexo de um projeto ocidental – indo ao encontro de certa perspectiva 
pós-estruturalista, que não ocorra no problema de que, ao dissolver esse homem 
universal, a análise não acabe por anular a possibilidade de pensar os indivíduos 
como sujeitos em suas práticas, ou seja, de tratá-los como possuidores de agência.

O termo agência é uma tradução literal do conceito agency, que seria algo como 
capacidade para agir, ou agir com consciência do que está fazendo. 

Para Ortner (2005), a subjetividade tem um papel central tanto para uma 
Antropologia que se pretende crítica quanto para pensar questões em torno 
do poder e da subordinação. A subjetividade, como entende a autora, abarca 
elementos internos e externos ao sujeito, ou seja, refere-se às questões da ordem 
dos sentimentos, afetos, desejos e medos, assim como é constituída por formações 
culturais e sociais.

Outra autora que pensa a relação entre o individual e o social na constituição 
do sujeito e da subjetividade, assim como nas possibilidades de agência desse 
indivíduo, é Henrietta Moore (2000). Ela aponta para a importância da interseção da 
história pessoal com discursos e identidades coletivas em que ocorre a relação entre 
estrutura e práxis. 

Neste sentido, para Moore (2000), resistência e obediência não só se configuram 
como agência, mas também como aspectos constituintes da subjetividade, bem 
como esta subjetividade está atravessada por marcadores da diferença, categorias 
como as de gênero, raça, religião, entre outras. Sendo que a importância das 
categorias, em termos analíticos e/ou políticos, a ênfase a uma ou a outra, ou a 
inter-relação entre elas acontece de acordo com o contexto, e não de antemão.

Assim, se pegarmos como exemplo o movimento hip hop no Brasil, e mais 
especificamente um grupo de rap de São Paulo, os Racionais Mc’s, a articulação 
entre gênero, raça e classe pode merecer maior ênfase. Nas letras do grupo citado, 
temos falas que caracterizam um ambiente altamente masculinizado, racializado e 
com forte apelo a questões de classe. A ausência ou pouca presença feminina neste 
universo e a presença de um discurso, no rap, que valoriza positivamente a negritude 
e a periferalidade, indicam que o gênero, a raça e a classe são categorias centrais 
nesse universo.

Neste contexto, perguntar sobre o tipo de agência que aqui se configura deve se 
articular à inter-relação entre tais categorias. Tal abordagem pode trazer importantes 
contribuições para uma análise social que queira tratar da constituição do sujeito 
inserido no movimento hip hop de modo relacional e situacional. 

É importante destacar, portanto, que o indivíduo tem sua subjetividade construída 
ao longo de toda sua vida, na medida em que recebe influências de sua vida social 
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e cultural. Devemos levar em conta vários aspectos para pensar nessa formação, 
como a situação e o contexto em que o indivíduo está inserido. Perceba que mesmo 
quando nos referimos a aspectos que tendemos a considerar exclusivamente 
individuais, temos a influência de aspectos sociais. 

Levando estas questões em consideração, como formamos nossa identidade? 
Como atribuímos sentido para o “eu”? Quem eu sou? Como me tornei o que o 
sou hoje? Será que serei o mesmo a vida toda? Questões como essas estiveram 
presentes em basicamente toda a história do pensamento ocidental. Vamos tentar 
encontrar pistas para essas questões.

Como coloca Judith Butler (1998), o “eu” é construído no jogo de “posições” 
das práticas materiais e institucionais, implicados em relações de poder e discursos 
que produzem um “sujeito” viável, ou seja, nós não nos tornamos o que somos 
somente pela nossa vontade individual, isto vai depender de uma série de questões: 
da classe social, da cor da pele, da identidade racial, do gênero, daquilo que a gente 
chama na Antropologia de marcadores sociais da diferença. Tudo isso vai interferir 
na capacidade de agência dos indivíduos. 

Tornamo-nos sujeitos sofrendo influências das relações sociais e políticas nas 
quais estamos inseridos, é neste contexto que se tem a possibilidade de repensar, 
retrabalhar, resistir e atuar, isto é, se o sujeito é construído, essa construção está 
sempre em jogo nas relações, é inserido nesse jogo em que se torna possível buscar 
estratégias de resistência e ação (BUTLER, 1998).

E quanto à subjetividade? Qual o papel que ela tem na formação desses sujeitos? 
Segundo Ortner (2005), situar a subjetividade no pensamento social é importante, 
pois se trata uma dimensão essencial da existência humana e toca na complexidade 
desse sujeito que sente, pensa e reflete, que fornece e busca sentido.

A autora sublinha a importância, não só teórica, mas também política, de se 
considerar a subjetividade para a análise social. Para Ortner (2005), a subjetividade é a 
base para a agência dos sujeitos. A subjetividade constitui-se em um processo cultural 
e histórico, é importante para pensar o modo pelo qual as pessoas são influenciadas 
por certas estruturas – significados culturalmente construídos – e como refletem e 
atuam no mundo.

Tomando o rap como exemplo, é possível pensar como esses sujeitos estão 
atuando em seu mundo. A maior parte das pessoas envolvidas com este estilo musical 
vive em um contexto de alta tensão, cercada pela violência, estigmas, preconceitos 
e pela falta de espaços de lazer. Neste contexto, tem-se uma complexa vivência de 

3.2 A constituição dos sentidos do “eu” a partir da experiência 
vivida
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intensas afetividades. Uma letra do grupo Racionais Mc’s fala um pouco sobre esse 
cotidiano carregado por sentimentos intensos e pela violência:

(Racionais Mc's - Rapaz Comum)

“Parece que alguém está me carregando perto do chão / Parece um sonho, 
parece uma ilusão / A agonia, o desespero toma conta de mim. / Algo no 
ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente. Não sinto dor. / A mão 
dormente não sente o próprio suor. [...] No pente tem quinze, sempre há 
menos no morro, e então? / Quantos manos iguais a mim se foram? / Preto, 
preto, pobre, cuidado, socorro! / Quê que pega aqui? / Quê que acontece 
ali? / Vejo isso frequentemente, desde moleque. / Quinze de idade já era 
o bastante, então. / Treta no baile, então. Tiros de monte! / Morte nem se 
fala! / Eu vejo o cara agonizando! / Chame a ambulância! Alguém chame a 
ambulância! / Depois ficava sabendo na semana / Que dois já era. / Os preto 
sempre teve fama. / Quem entra tem passagem só pra ida! [...] No jornal, 
revista e TV se vê. / Morte aqui é natural, é comum de se ver. / Caralho! Não 
quero ter que achar normal / ver um mano meu coberto de jornal! / É mal! 
Cotidiano suicida! [...]”

Podemos pensar aqui na relação entre o vivido e o internalizado, ou seja, sobre as 
maneiras pelas quais, as experiências dos atores em suas práticas sociais influenciam 
na constituição de sua subjetividade e na sua atuação no mundo. 

A partir da letra anterior podemos apontar para a construção de uma “identificação” 
que se constitui em um cotidiano marcado pela violência. Parece que a questão é 
tratar sobre a maneira como essa violência é reproduzida, bem como as estratégias 
que são construídas para a resistência e a busca de alternativas de vivência.

A autodeterminação a partir da raça e de pertencimento a um grupo social 
também é fundamental na constituição do sujeito. No caso do exemplo que 
estamos utilizando, a cultura hip hop. Como bem colocou Osmundo A. Pinho 
(2005), a reprodução social está relacionada a uma série de questões como as 
de corporalidade, de subordinação, pobreza e privação relativa, de um cotidiano 
marcado pela violência, padrões de conduta sexual, ou seja, temos toda uma 
ambiência que atua na formação de determinado sentido de “eu”, o que o autor 
denominou de a “experiência da periferalidade”.

Podemos concordar com Ortner (2005) sobre ideia de que os sujeitos são, 
ao menos em parte, “sujeitos cognoscentes”. Segundo mostra a autora, outra 

3.2.1 Possibilidades de agência e resistência
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abordagem, que ela está chamando de pós-levistraussiana, volta a colocar o sujeito 
no centro da teoria social, tentando evitar o pretenso universalismo do “homem”. 
Ortner (2005) está situando esses teóricos em uma teoria da prática.

Aqui teríamos uma série de abordagens teóricas sobre o sujeito, entre elas está 
a de Bourdieu em que, segundo a autora, “o sujeito internaliza as estruturas do 
mundo externo, tanto o objetivamente real como o definido desde um ponto de 
vista cultural” (ORTNER, 2005. p. 28, tradução nossa). Eis o conceito de habitus para 
Bourdieu e, nesta perspectiva, é dentro das possibilidades dessa estrutura que os 
atores conseguem atuar, pensar e sentir.

Podemos perceber que a subjetividade pensada em termos ambíguos, ora se 
refere a um sentido mais psicológico, a sentimentos internos (angústias, desejos, 
intenções), ora a um sentido mais coletivo, em suas formas culturais e de grande 
escala.

 É importante pensar que grupos ou sujeitos locais, por mais marginalizados e 
submetidos a um poder dominante que estejam – como é o caso da grande maioria 
dos sujeitos que estão inseridos no movimento hip hop – buscam levar uma vida 
significativa para si mesmos. Assim, a cultura é compartilhada por um grupo, o que 
funda uma certa “identidade” comum, a cultura encarna um certo tipo de resistência 
frente às estruturas de dominação. 

Neste caso, as estruturas de dominação referem-se ao conceito de homem 
universal, colocado anteriormente por Ortner (2005), a referência a um homem, 
branco, heterossexual e considerado bem-sucedido economicamente é a referência 
que se impõe a todos. E os grupos sociais acabando por sofrer o impacto deste 
modelo ideal. 

É neste sentido que é importante discutir as questões que envolvem a raça no 
Brasil. Como os sujeitos negros enfrentam e resistem o processo de desvalorização 
social que sofrem? Como se constitui a identidade desses sujeitos? Outra questão 
importante é a de gênero. Como as mulheres resistem ao processo de subordinação 
de gênero? Quais são as possibilidades de agência? E não só as mulheres, como 
os homens lidam com a pressão para seguir o modelo hegemônico do que é ser 
homem em nossa sociedade? Vamos refletir sobre essas questões no próximo item.

Ao falar de um grupo de jovens urbanos em Salvador, os Brau, Pinho (2005) mostra 
que esses jovens inserem-se em estruturas sociais, em relação de pertencimentos, 
trocas e fluxos, constituindo, de forma criativa, novos parâmetros de interação.

3.3 Os processos de subjetivação da vida social: raça e gênero 
entre homens jovens
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 Temos aqui um processo de reinvenção de identidade e de representação do 
negro e da “cultura” negra, com uma forte e agressiva afirmação corporal, neste 
contexto social, o discurso e a reafricanização são pensados com referência a uma 
ideia de “guerra”. 

A ideia de reafricanização e de “guerra” entre os Brau é apresentada em um 
contexto social-discursivo de uma reconfiguração identitária afrodescendente na 
busca por reconhecimento e autonomia, o Brau é pensado pelo autor como um 
personagem, que não só desafia uma norma estética, mas “põe em cena novas 
contradições de raça e gênero in-corporadas no desconforto que sua presença 
significa para a norma hegemônica sustentadas pelas classes médias brancas” 
(PINHO, 2005. p. 130). 

As questões em torno da raça e da “guerra” percebida em torno do Brau podem 
ser estendidas para o contexto do hip hop, que tem no rap a sua mais representativa 
expressão. Acreditamos ser possível pensar que no rap também temos a procura por 
afirmar uma “identidade” pautada na ideia de ‘reafricanização e de “guerra”’, ou pelo 
menos de alta valorização de uma negritude estritamente associada ao pertencimento 
a uma comunidade, região, ou mais amplamente à periferia das grandes cidades.

Como apontou Pinho (2005), jovens de culturas periféricas relacionam-se com 
estilos vindos de fora, a influência é repensada sob a força de outras categorias e 
representações sociais locais, ou, ainda, como preferimos pensar no caso do hip 
hop, fundadas em uma noção de valor/comunidade, por vezes em uma relação 
mais particular: a do grupo de pares ao qual se identificam, em outras, a relação 
ocorre de modo mais amplo: o pertencimento à periferia. 

Para Stuart Hall (2005), as identidades formam-se a partir da instrumentalização 
da história, da linguagem e da cultura e remetem, não àquilo que somos, mas ao 
que nos tornamos. Refere-se ao modo que temos sido representados e a maneira 
como esta representação afeta o que percebemos sobre nós mesmos. Remete-se, 
portanto, à tradição e sua invenção. Fruto da narrativa do eu, mesmo que ficcional, 
seu discurso torna-se eficaz, tanto material quanto politicamente, as identidades 
nascem desta fantasia.

Para Butler (1998), o sujeito é constituído frente a uma exclusão e diferenciação, 
a partir de uma “dependência negada” que é rompida e permite uma falsa ideia de 
autonomia. Segundo a autora, esse jogo entre essa dependência e rompimento é o 
que condiciona a formação do sujeito. Neste sentido, nos termos de Butler (1998), é 
possível afirmar que o sujeito constitui-se a partir da exclusão, criando um campo de 
sujeitos desautorizados. Segundo mostra a autora a noção de sujeito não pode ser 
tomada de antemão, ou seja, cabe pensar sua construção enquanto processo e não 
a tomar como um pressuposto. 

Para entendermos melhor a noção de sujeito como construído, traremos um 
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exemplo a partir da teoria de gênero e das discussões sobre juventudes. Em geral 
quando falamos em gênero tratamos dos problemas enfrentados pelas mulheres, 
mas traremos uma outra reflexão para você, trataremos da noção de masculinidades. 

Vamos orientar nossa leitura a partir de algumas perguntas: como, no contexto 
das juventudes brasileiras que vivem a experiência da periferalidade, constitui-
se um sujeito marcado, por exemplo, pelo gênero? Quais os valores e quais as 
representações e autorrepresentações com as quais esses jovens identificam-se? 
Como se relacionam entre si, quais são as masculinidades que estão em jogo? 
Como essas masculinidades se relacionam entre si, e entre as feminilidades?

O sujeito constitui-se a partir da posição que ocupa em detrimento a sujeitos 
que ocupam posições diferenciadas. Por outro lado, o sujeito também se constitui, 
segundo Butler (1998), pelo apagamento do outro diferente. Neste sentido, o 
masculino, ou o homem, constitui-se em contraste com o feminino.

Tradicionalmente, em nossa sociedade, o lugar da mulher é geralmente associado 
ao papel da mãe responsável pelo cuidado dos filhos e da casa, enquanto o homem 
ocupa o espaço público da rua, lugar a que está sujeito a uma série de riscos. É 
claro que as mudanças sociais pelas quais estamos passando já vêm alterando este 
quadro, mas ele ainda é uma espécie de referência em nossa sociedade. 

A diferenciação sexual é um dos eixos centrais de constituição das “identidades” a 
partir da exclusão. Falar em gênero e diferenças sexuais remete ao questionamento 
ou, como diz Butler (1998), a reafirmar subversivamente o lugar que o corpo ocupa 
nos discursos, ou seja, trata-se de desconstruir a materialidade dos corpos, sem, no 
entanto, negar a maneira como ele é instrumentalizado por um poder opressor. Isto 
é, seria preciso deslocar os corpos do contexto discursivo que os produzem.

Segundo Connell (1995), modelos distintos têm dominado as discussões sobre a 
masculinidade nas últimas décadas. Algumas análises estão embasadas na ideologia 
dominante do discurso das ciências biológicas, que pensam o corpo como uma 
“máquina natural” geneticamente programada, em que as diferenças entre os papéis 
sexuais estariam no âmbito hormonal e reprodutivo. 

Uma outra vertente, mais próxima às ciências humanas e sociais, pensa o corpo mais 
ou menos como uma “superfície neutra” ou, ainda, como um “lugar” em que se imprime 
um simbolismo social. Temos aqui o clássico problema da “natureza versus cultura”.

Uma terceira possibilidade que abrange as duas outras trata a questão a partir da 
ideia de um corpo biológico, que, combinado com a influência social, produziria as 
diferenças de gênero no comportamento. 

Como mostra Connell (1995), o gênero é inerentemente relacional, ou seja, só se 
pode pensar a masculinidade em contraste com a feminilidade, também é preciso ter 
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em mente, como ressalta o autor, que a noção que temos de masculinidade é uma 
construção histórica, própria da sociedade moderna ocidental. Os termos masculino 
e feminino implicam pensar além da diferenciação entre homens e mulheres, mas 
refletem sobre as relações que os homens estabelecem entre eles e as mulheres 
entre elas. Neste sentido, podemos pensar a masculinidade de uma mulher ou a 
feminilidade de um homem.

O gênero, para Connell (1995), é uma esfera que ordena as práticas sociais, 
que se referem aos corpos, mas que não se reduz a ele, as práticas sociais são, 
neste sentido, criadoras e inventivas, no entanto não completamente autônomas, 
pois elas se dão dentro de estruturas definidas de relações sociais, na perspectiva 
dinâmica das práticas sociais, a masculinidade e a feminilidade constituem-se como 
“projetos de gênero”. Compreender o funcionamento das masculinidades deve, 
necessariamente, passar por questões de classe, raça e de suas políticas de gênero. 

Portanto, coloca-se a necessidade de pensar o gênero além dele próprio, e a 
partir das relações que se estabelecem entre as próprias masculinidades, sendo 
assim, não basta separar o gênero a partir de classe ou raça, mas discutir as relações 
entre as masculinidades internamente para manter a dinâmica da análise, assim, 
uma determinada hegemonia se estabelece entre as masculinidades em disputa, ou 
seja, a masculinidade hegemônica não é um tipo fixo, mas um elemento mutante 
(CONNELL, 1995).

Segundo Connel (1995), é mais provável que uma hegemonia só se estabeleça 
se houver uma correspondência entre o ideal cultural e o poder institucional, se 
for coletivo e não individual. A hegemonia de um grupo de homens pode ser 
questionada a qualquer momento por outro grupo de homens ou pelas mulheres, 
nesse sentido ela é historicamente móvel. Almeida (1995) também acentua que o 
conflito entre e hegemonia e subordinação pode variar em um mesmo indivíduo de 
acordo com situações de interação especificas. 

Connel (1995) situa sua discussão no modelo americano de masculinidade, 
segundo o autor de ideologia patriarcal. A partir desse modelo, a masculinidade 
mais subordinada é a do homossexual. Para o autor, esta relação constitui-se pela 
identificação simbólica dessas masculinidades subordinadas associadas com a 
proximidade do feminino. A relação interna do gênero não só produz essa distinção 
mais geral e direta, como produz outras hierarquias internas, como as que o autor 
chama de masculinidades cúmplices e marginais. 

Ao tratar das assimetrias internas às masculinidades, Almeida (1995) também 
indica que a principal delas é a heterossexual/homossexual e de hierarquias como de 
mais a menos “masculino”, sendo assim, “a masculinidade não é a mera formulação 
cultural de um dado natural; e que a sua definição, aquisição e manutenção constitui 
um processo social frágil, vigiado, autovigiado e disputado” (ALMEIDA, 1995. p. 163).
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Em um exemplo, o autor comenta as relações em um espaço de lazer, um 
café. Trata-se de um espaço de sociabilidade onde se procura um ideal político de 
igualdade. O autor aponta que ali há uma competição pelo prestígio masculino, que 
acontece a partir de uma avaliação tanto no trabalho quanto na vida doméstica, tal 
avaliação só se faz possível através da construção de um modelo ideal que sirva de 
parâmetro. Tal modelo constrói-se em disputa e a partir do que é narrado e visto, o 
próprio comportamento dos homens subvertem constantemente as prescrições do 
modelo. Além disso, como coloca Almeida (1995, p. 177-178):

Neste sentido, a masculinidade hegemônica, para Almeida (1995), é um consenso 
vivido, é um fenômeno do discurso e deste vivido na prática. O recorte metodológico 
do autor é num contexto de homossociabilidade, ou seja, a discussão apoia-se 
mais nas relações entre homens que entre gêneros. Neste contexto etnográfico, a 
intersecção é maior com a categoria de classe.

Como mostra Almeida (1995), as hierarquias de cargos dentro de uma pedreira 
– outro exemplo etnográfico trazido pelo autor – estabelecem-se a partir de 
características comportamentais e morais que se estendem para fora do ambiente 
de trabalho, questões como: parentesco, amizade, prestígio, respeito, postura 
durante a comensabilidade e na sociabilidade. Como coloca o autor, são todos 
esses elementos locais de definição do que é ser homem. Além disso, há ainda 
questões relacionadas ao porte físico, à capacidade e à agilidade. 

Almeida (1995) aponta que na dinâmica das relações que ali se estabelecem, o valor 
do trabalho e o esforço corporal são elementos de afirmação de masculinidade dos 
trabalhadores frente aos patrões, e o controle dos recursos é utilizado pelos patrões 
como imagem de sua ascendência social. Uma passagem pode ser esclarecedora 
da complexidade dessas relações:

O modelo da masculinidade é ainda internamente 
hierarquizante, incluindo por isso o espectro da feminilidade 
nas disputas pela masculinidade. Na competição feminiza-se 
os outros, na solidariedade vangloria-se a sua masculinidade. 
A homossexualidade é eivada de sentidos estigmatizadores 
através de um deslize semântico de várias categorias 
homólogas: feminilidade, passividade, submissão, penetração 
das fronteiras do corpo.
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Limitadas por condicionantes da estrutura social, as 
masculinidades são, todavia, negociadas situacionalmente. 
Se há indícios de “feminização simbólica” dos cabouqueiros 
pelos mais ricos, isto é, de acusação de falta de autonomia e 
de dependência, há no entanto situações em que a retórica 
da virilidade é usada por estes para feminizar aqueles, por 
exemplo, com acusações de falta de virilidade e força física 
(ALMEIDA, 1995. p. 172).  

Almeida (1995) ressalta que o gênero deve ser apreendido como processo e prática 
no nível das negociações cotidianas, ou seja, o autor aponta para uma teoria da prática 
e para uma historicidade do gênero na vida pessoal, daí caminhos metodológicos 
importantes são indicados, como as narrativas individuais e observações da divisão 
do trabalho, da estrutura do poder, e da estrutura da carthesis. A ideia de carthesis é 
desenvolvida por Connel (1995), em resumo, refere-se ao universo dos sentimentos, 
emoções e ao desejo sexual. 

O que vemos no trabalho de Almeida (1995) é uma abordagem que procura 
mostrar o caráter fluido e disputado das percepções em torno do gênero, 
especificando as relações entre as masculinidades em intersecção com questões 
de classe. Uma análise rica, sem preocupações em definições muito rigorosas, mas 
sempre colocando a importância do contexto em que se definem certas hierarquias 
e assimetrias. O autor também nos mostra a variabilidade dessa disputa de acordo 
com situações específicas.

Uma consideração importante é que a identidade de gênero, pensada como 
construída e vivida, não é simplesmente passiva frente ao processo de socialização. 
Neste sentido, identidades são forjadas durante as práticas vividas tendo, portanto, 
além de sua parcela coletiva, uma variante individual (MOORE, 2000).

Coloca-se, então, a questão de como as representações sociais de gênero 
atuam sobre as construções subjetivas, sendo o inverso também considerável, ou 
seja, como as representações e/ou autorrepresentações subjetivas do gênero atuam 
sobre construção social das subjetividades. Ao adotar tal perspectiva, Moore (2000) 
aponta para a necessidade de ponderar sobre a tradicional antinomia entre indivíduo 
e sociedade, antinomia essa que marca a abordagem antropológica tradicional. 

Na perspectiva aqui levantada, o sujeito constitui-se e assume posições variantes 
de acordo com a gama de discursos em que está inserido, nesse sentido os indivíduos 
“são sujeitos multiplamente construídos, e podem assumir múltiplas posições de 
sujeito dentro de uma gama de discursos e práticas sociais. Algumas dessas posições 
de sujeito serão contraditórias e entrarão em conflito entre si” (MOORE, 2000, p. 23).
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Espero ter ficado claro que o que nós nos tornamos como pessoa está relacionado 
a uma pluralidade de fatores individuais e sociais. É preciso reforçar que, desde um 
ponto de vista antropológico, o corpo biológico é apenas um fator entre tantos 
outros que definem o gênero e raça de um indivíduo, pois o corpo é simbolizado no 
interior da cultura, sendo reinterpretado constantemente, por isso o sujeito constitui-
se permanentemente ao longo de sua trajetória individual, de sua biografia. O que 
ele se torna vai depender dos contextos sociais e das situações particulares nos quais 
se insere e é inserido.

1. O processo de formação da identidade é bastante complexo. 
Considere as afirmações sobre o tema: 

I- A identidade forma-se a partir de uma representação, tanto 
pela maneira de como os indivíduos são vistos pelos outros e 
a maneira como veem a si mesmos, está relacionado tanto a 
tradição cultural quanto a uma invenção social.

II- A identidade forma-se a partir do sentimento de pertencimento 
a um grupo social, num processo de diferenciação e exclusão 
do diferente. O processo de formação da identidade está 
relacionado à formação do sujeito. 

III- A identidade é formada a partir da nacionalidade, ou seja, 
está associada ao pertencimento a uma cultura nacional e 
condicionada pelo nascimento, neste sentido, a identidade é 
fixa. 

IV- A identidade dos indivíduos forma-se na infância, ao longo 
dos primeiros anos de vida e da educação que a criança recebe. 
Neste sentido, o indivíduo forma sua identidade de acordo com 
o contexto social que está inserido na infância. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III. 

c) Estão corretas as afirmações II e IV. 

d) Estão corretas as afirmações III e IV.

e) Estão corretas as afirmações I e IV.
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2. Gênero é um conceito que se refere às diferenças entre 
masculino e feminino, normalmente nas discussões de gênero 
refletimos sobre o processo de subordinação da mulher na 
sociedade ocidental. Também podemos nos referir ao gênero 
para falarmos das questões relacionadas à maneira como se 
formam as masculinidades. Considere as afirmações sobre o 
tema.

I- O gênero forma-se de maneira relacional, ou seja, não dá 
para se falar em masculino sem se referir ao feminino. 

II- O gênero é uma formação histórica, ou seja, o que é ser 
mulher ou homem em uma sociedade, está relacionado a uma 
determinada tradição. 

III- O gênero é biológico, ou seja, o que é homem ou mulher 
depende exclusivamente da biologia do corpo humano.

IV- O gênero pode ser considerado uma esfera que ordena as 
práticas sociais, que está relacionado ao corpo biológico, mas 
não exclusivamente. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações II e III.

c) Estão corretas as afirmações I, II e III.

d) Estão corretas as afirmações I, II e IV. 

e) Estão corretas as afirmações II, III e IV.

Nesta unidade você aprendeu: 

• Que o indivíduo não é somente um corpo biológico, mas é uma 
noção de pessoa.

• Que processos históricos e sociais diversos podem produzir 
diferentes noções de indivíduo e de pessoa.

• Que as noções de igualdade e de hierarquia são valorizadas ou 
desvalorizadas segundo práticas sociais específicas.

• Que o corpo pode ser pensado além de suas características 
biológicas; a partir da análise da corporalidade é possível refletir 
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sobre valores e ideologias presentes em uma sociedade ou em um 
grupo social. 

• Que a subjetividade dos indivíduos constitui-se a partir de uma 
série de marcadores sociais da diferença. 

• Que a raça e o gênero não são categorias fixas, mas que variam 
segundo interpretações sociais e situações específicas. 

• Que os indivíduos possuem sempre estratégias de resistência aos 
processos de dominação que sofrem.

A Antropologia é disciplina jovem, porém já produziu uma grande 
variedade de perspectivas. Nessa unidade, você se deparou com 
um desses recortes. Muitos poderiam ser os caminhos para 
apresentar um debate contemporâneo para compor esse livro. A 
escolha aqui tomada vai ao encontro de problemas comuns no 
cotidiano dos profissionais das Ciências Sociais. 
As questões que nortearam essa unidade devem nos permitir 
refletir mais profundamente sobre os problemas da raça, do 
gênero, das desigualdades de classe no Brasil. A partir do corpo 
teórico apresentado, é possível vislumbrar e compreender 
melhor os processos de dominação vigentes no país, e não 
menos importante, os exemplos etnográficos trazidos nos 
apontam para a identificação das estratégias que os indivíduos 
utilizam para resistir às opressões – de gênero, de raça, de classe 
– e atribuir sentido à sua existência. 
Quando falamos em resistências e agências, devemos ter em 
mente que um indivíduo consciente de suas práticas e resistente 
às dominações que sofre tem uma qualidade de vida melhor, na 
medida em que encontra estratégias para amenizar o sofrimento 
causado pela discriminação.
O processo de relativização e comparação proposto pela 
Antropologia deve permitir construirmos políticas públicas mais 
próximas à efetiva garantia dos direitos das minorias em ter 
igualdade de oportunidades, tanto numa esfera local quanto no 
contexto global. 
Ao ampliarmos nosso olhar e desnaturalizar as práticas sociais, 
mostrando sua construção social, ficamos mais próximos em 
efetivar os direitos humanos, respeitando as particularidades. 
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Neste caso, é preciso construir práticas e processos que possibilitem 
a escuta do outro. A Antropologia propõe-se a intermediar essa 
escuta, proporcionando a autonomia de quem fala. 
A voz das minorias deveria permear os centros de poder, sejam 
econômicos, sociais, culturais ou individuais, para equilibrar os 
conflitos. Neste sentido, a Antropologia tem se esforçado por 
demonstrar as práticas sociais e os processos de exclusão presentes 
no cotidiano, assim como os processos de resistência e agência dos 
indivíduos e grupos sociais.

1. Considere as afirmações sobre o individualismo moderno 
segundo Dumont e Duarte:

I- Para Duarte, nas classes populares urbanas há uma 
predominância de valores mais holistas e coletivos do que 
individualistas.

II- Para Duarte, nas classes médias brasileiras há uma 
predominância dos valores coletivos em relação aos 
valores individualistas. 

III- Para Dumont, as sociedades com características holistas 
são mais hierárquicas que as sociedades individualistas, em 
que predomina a noção de igualdade.

IV- Para Dumont, as sociedades individualistas são mais 
hierárquicas que as holistas, nestas, por sua vez, prevalecem 
os valores igualitários. 

a) Estão corretas as afirmações I, II e III.

b) Estão corretas as afirmações II e IV.

c) Estão corretas as afirmações I e III.

d) Estão corretas as afirmações I e IV. 

e) Estão corretas as afirmações I e II.
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2. Ao longo do texto vimos que a Antropologia trouxe 
reflexões importantes sobre a estratificação social em 
termos de classe. Um dos debates mais interessantes 
sobre o tema no Brasil é do antropólogo Luis Fernando 
Dias Duarte. A partir de etnografia realizada entre classes 
trabalhadoras do Rio de Janeiro, o autor reflete sobre 
as classes média e trabalhadora urbanas. Considere as 
afirmações sobre o tema: 

I- O autor entende que as classes médias urbanas estão 
apoiadas em valores holistas, prevalecendo a igualdade e 
autonomia dos indivíduos.

II- O autor entende que as classes trabalhadoras estão 
apoiadas em valores mais holistas.

III- As classes trabalhadoras seriam portadoras de uma 
cultura hierárquica, na qual haveria preeminência do grupo.

IV- Nas classes médias, prevaleceriam características como 
igualdade, autonomia e liberdade, ideais do individualismo 
moderno.

a) Estão corretas somente as afirmações I, II e III.

b) Estão corretas somente as afirmações II, III e IV.

c) Estão corretas somente as afirmações I, III e IV.

d) Estão corretas somente as afirmações I e IV.

e) Estão corretas somente as afirmações II e III.

3. Uma das reflexões importantes na Antropologia ao 
comparar a inter-relação entre valores modernos das 
sociedades ocidentais com valores tradicionais é a que se 
refere à importância de se pensar contextos e situações 
específicas em que os indivíduos e grupos sociais estão 
inseridos. Vemos esse debate nas reflexões de Louis 
Dumont e Luis Fernando Dias Duarte sobre as noções 
de englobante e englobado. Analise as afirmações 
considerando a abordagem dos autores.

I- Os termos englobante e englobado referem-se à ideia de 
uma sobreposição de valores, quando um certo conjunto 
de valores é mais presente que outro.
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II- Os autores utilizam-se dos termos englobante e 
englobado, especialmente para falar da relação entre 
individualismo e holismo. 

III- Individualismo e holismo são modelos ideológicos 
presentes em diversas sociedades, eles são autoexcludentes, 
ou seja, não existem em uma mesma sociedade.

IV- O individualismo refere-se às sociedades ocidentais 
modernas, não há valores holistas nessas sociedades.

a) Estão corretas somente as afirmações I e II. 

b) Estão corretas somente as afirmações III e IV.

c) Estão corretas somente as afirmações I e IV.

d) Estão corretas somente as afirmações II e III.

e) Estão corretas somente as afirmações I e III.

4. A questão da subjetividade é muito importante para as 
Ciências Sociais, ela lida com questões ligadas às relações 
entre indivíduo e sociedade. Considere as afirmações sobre 
o tema: 

I- A subjetividade abarca elementos internos e externos 
ao sujeito, ou seja, refere-se a aspectos ligados aos 
sentimentos, desejos e medos, assim como a questões 
sociais e culturais.

II- A subjetividade está relacionada a aspectos internos 
aos indivíduos, não está ligada, portanto, a elementos da 
cultura e da sociedade. 

III- A subjetividade está associada a questões como poder, 
obediência e resistência. Isto acontece porque ela – a 
subjetividade – é constituída a partir da influência dos 
marcadores da diferença na vida dos indivíduos. 

IV- O contexto social no qual o indivíduo está inserido não 
interfere diretamente em sua subjetividade, porque ela se 
forma a partir de questões relacionadas à personalidade do 
indivíduo, que é natural. 

a) Estão corretas as afirmações I e II. 

b) Estão corretas as afirmações I e III. 
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5. Historicamente, nas sociedades ocidentais, tivemos 
o predomínio do homem branco, heterossexual e 
considerado bem-sucedido economicamente. Esse 
modelo criou uma série de hierarquias na sociedade e, 
portanto, um grande número de sujeitos que sofrem 
discriminações e são inferiorizados no plano social. A partir 
dessa constatação, discutiu-se conceitos que procuram 
analisar as relações sociais e demonstrar os espaços de 
resistência a essa dominação. O conceito de agência 
discutido nessa unidade é um exemplo disso. Considere as 
afirmações sobre o tema: 

I- O conceito de agência refere-se às possibilidades do 
indivíduo de resistirem ao processo de dominação social. 

II- O conceito de agência discute os espaços sociais e as 
estratégias que os indivíduos têm de levarem uma vida com 
consciência de suas práticas.

III- Segundo o conceito de agência, o contexto social no 
qual os indivíduos inserem-se nunca permite que tomem 
consciência de suas práticas.

IV- A tomada de consciência dos indivíduos está relacionada 
à maneira como ele internaliza os elementos do contexto 
social no qual está inserido.

a) Estão corretas as afirmações I, II e III.

b) Estão corretas as afirmações I, III e IV.

c) Estão corretas as afirmações I, II e IV.

d) Estão corretas as afirmações II, III e IV. 

e) Estão corretas as afirmações II e III.

c) Estão corretas as afirmações II e IV.

d) Estão corretas as afirmações III e IV.

e) Estão corretas as afirmações II e III.
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