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ApresenTAção

Tom Oliver Miller jr., brasileiro naturalizado, nasceu em 20 de 
novembro de 1931, na cidade de Coeur D’Alene no Estado de 
Idaho, EUA, e faleceu em Natal, RN, em 11 de junho de 2013. Fez 
seu curso secundário no Coeur D’Alene High School, na pequena 
cidade de Coeur D’Alene. Sua formação acadêmica ocorreu na 
Universidade de  Washington (Seattle), nos Estados Unidos da 
América (EUA), no curso de bacharelado em Antropologia e 
Arqueologia, no período de 1951 a 1953. Em 1953 iniciou o curso 
de Mestrado em Antropologia na Universidade de California, em 
Berkeley, EUA, não tendo defendido a dissertação por ter sido 
aprovado no exame em nível de doutorado na Universidade de 
Arizona. Em 1957, cursou as disciplinas de doutoramento em 
Tucson. Defendeu sua tese intitulada “Duas fases paleoindígenas 
da bacia de Rio Claro: um estudo em metodologia” em 1969 sob 
a orientação de Fernando Franco Altenfelder Silva, enquanto 
professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Rio 
Claro-FFCLRC, que viria dar origem à Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), Campus do Rio Claro, SP, Brasil. Em Rio Claro 
entrou no campo da Etnoarqueologia, estudando cerâmica 
Kaingáng e tecnologia lítica Xetá, por meio de pesquisas etnográ-
ficas. Sensibilizado com o sofrimento das populações indígenas 
brasileiras de então, passou a atuar nos campos do Indigenismo 
e da Antropologia Aplicada. Trabalhou na FFCLRC até o ano de 
1975. Posteriormente foi convidado como professor visitante 
por Silvio Coelho dos Santos para lecionar teoria antropológica, 
no curso de Mestrado em Antropologia Social, na Universidade 



Federal de Santa Catarina (UFSC), em Florianópolis, onde desen-
volveu pesquisa etnoarqueológica com os índios Xokleng.

Em 1977, foi convidado pelo professor Nassaro Nasser 
para colaborar na estruturação do Programa de Pós-Graduação 
em Antropologia Social e para lecionar a disciplina de teoria 
antropológica na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
(UFRN), onde se aposentou em 1995 e continuou trabalhando 
como voluntário. Realizou pesquisas arqueológicas no Vale do 
Açú e no Município de Georgino Avelino pelo Museu Câmara 
Cascudo. Na década de 1980, iniciou suas pesquisas com comu-
nidades de pesca artesanal, tendo ministrado diversos cursos 
sobre Antropologia da pesca.

A orientação teórica que o autor recebeu no curso de 
graduação corresponde ao “historicismo” ou “particularismo 
histórico” dos alunos de Franz Boas. Já no curso de Pós-
Graduação, a orientação era de um funcionalismo diacrônico, 
desenvolvido pelos alunos de Radcliffe-Brown da Universidade 
de Chicago. No entanto, as realidades de problemas de pesquisa, 
sobre processos adaptativos e de desenvolvimento de pequenas 
sociedades humanas no contexto do interior da América do 
Sul, e de aplicações a problemas práticos de desenvolvimento 
comunitário, levaram o autor a um posicionamento inteira-
mente diferente das duas orientações anteriores, mesmo que 
mais perto de um funcionalismo diacrônico, devido às neces-
sidades de lidar mais estreitamente ou diretamente com as 
relações entre comunidades, pequenos sistemas socioculturais 
humanos, e os seus ambientes físicos e sociais. Enfim, o autor 
adotou uma orientação teórica aproximada a assim chamada 
“escola neoevolucionista” como sendo a abordagem que mais 
resultados positivos renderam no tipo de pesquisa desenvolvida 
por ele. Miller entrou na Antropologia para estudar pequenas 
comunidades contemporâneas e na Arqueologia para estudar as 
mesmas situações no passado e a partir de estudos das Ciências 



Físicas e Biológicas, o que o levou para uma abordagem sistêmica 
através da Ecologia Cultural.

As pesquisas etnoarqueológicas com Kaingáng de São 
Paulo, com os Xokleng de Santa Catarina e com os Xêtá do 
Paraná visavam a explanar numa perspectiva processual as 
funções da tecnologia como fontes de energia e informação, 
como mediadora entre sociedade e meio ambiente.

Miller segue estudando esse problema, como evidencia o 
presente livro, Teoria Antropológica e Arqueológica: Convergências 
e Divergências.

O estudo procura mostrar a interface entre a Antropologia 
e a Arqueologia. Seus objetivos explícitos são expor algumas 
ideias básicas da Teoria Antropológica a partir de um contexto 
histórico para, em seguida, situar a Arqueologia e especialmente 
a Arqueologia brasileira em relação a esse contexto de ideias.

O autor lança luz sobre as contribuições da Arqueologia 
com o objetivo de proporcionar à Antropologia uma visão dia-
crônica para os fenômenos culturais.

Para Tom Miller, que sempre viu a Arqueologia como 
Antropologia e vice-versa, o entrosamento entre Antropologia 
e Arqueologia é um fato secular no Canadá, nos Estados Unidos 
e no México, mas somente nos últimos anos vem sendo consi-
derado no Brasil. Nesta perspectiva, e a partir de suas experi-
ências, o estudo realizado por Miller pretende contribuir para 
o arqueólogo brasileiro se situar dentro do panorama teórico 
antropológico e ao mesmo tempo contribuir mostrando as 
novas perspectivas que a Arqueologia abre ou dá oportunidade 
para a Antropologia. A presente obra apresenta uma preciosa 
discussão sobre os conceitos de sociedade e cultura, tanto na 
perspectiva antropológica quanto na perspectiva arqueológica. 
Ele faz uma apresentação panorâmica das orientações teóricas 
que tem presidido os estudos dos seres humanos X ambiente 
e analisa as relações que se estabelecem entre os estudos 



Arqueológicos e a Antropologia, destacando suas convergências 
e divergências. Estabelece-se, assim, um diálogo esclarecedor 
entre Antropologia, Arqueologia e suas conexões com a teoria 
geral dos sistemas, orientação teórica adotada no seu trabalho.

Miller era aquele tipo de professor com quem, ao con-
versar, você sempre aprendia alguma coisa. Como ele mesmo 
costumava dizer, teve o privilégio de ser aluno de uma “espécie” 
de professores e pesquisadores que se foi extinguindo a partir 
do início do século XX, dados o crescimento e a diversificação da 
especialização científica – a “espécie” chamada “enciclopédias 
ambulantes”, o estudioso de tudo.

Embebeu-se desde a graduação na Universidade de 
Washington deste gosto pelo estudo de tudo. Daí o livro apresentar 
exemplos de suas pesquisas em diferentes áreas, inclusive da 
antropologia das comunidades pesqueiras do Rio Grande do Norte.

Assim, Teoria Antropológica e Arqueológica: Convergências 
e Divergências é uma leitura imprescindível para os alunos de 
curso de graduação em Antropologia e Arqueologia do Brasil. 
Não só para compreender teoria antropológica e arqueológica, 
mas também para entender como ao valerem-se da teoria dos 
sistemas os cientistas dos distintos campos descrevem as regu-
laridades do Universo. O presente estudo explica como surgiu 
este tipo de abordagem e uma discussão das suas realizações 
e reações críticas a ela.

Com saudades, para  aquele que fez de mim a profissional 
que sou, que não foi apenas um pai, mas um exemplo de vida, 
um amigo e um grande companheiro intelectual.

Boa leitura!

Francisca Miller



prefácio

“Não há nada mais prático 
que uma boa teoria.”

Leonid Brejnev

Temos a honra de prefaciar um livro que faltava nas bibliotecas 
dos arqueólogos brasileiros. O saudoso professor Tom O. Miller jr. 
nos deixou a sua obra inédita Teoria Antropológica e Arqueológica: 
Convergências e Divergências que, agora, se publica graças ao 
empenho da sua filha, também professora, Francisca Miller, e 
ao patrocínio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Teoria Arqueológica no Brasil é uma disciplina pratica-
mente inexistente quando aplicada à pesquisa arqueológica, 
mesmo que exista nos currículos das novas pós-graduações em 
Arqueologia surgidas nas últimas décadas nas universidades 
federais do País. Há, naturalmente, exceções e esforços louváveis 
por parte de pesquisadores brasileiros em prol da valorização 
de tão importante disciplina do pensamento arqueológico, 
embora bastasse consultar as comunicações de arqueólogos 
brasileiros nos congressos internacionais de Teoria Arqueológica 
ou Antropológica para se observar como, na sua maioria, não 
passam de relatos historicistas. Existem casos de princípios 
teóricos aplicados a temas específicos na tentativa de explicar 
fatos pontuais. Trata-se de teorias formuladas em defesa de 
um fato arqueológico. Podemos citar a pesquisadora norte-a-
mericana Betty Meggers, que trabalhou muitos anos no Brasil, 
especialmente na Amazônia, que, contrária ao autoctonismo das 



culturas pré-históricas sul-americanas, defendeu navegações 
transpacíficas que teriam levado a cultura Jomon do Japão até 
Valdívia e Puerto Hormiga, no Equador. Essa teoria está apenas 
baseada na semelhança da singela decoração das cerâmicas 
pré-históricas das duas culturas, num difusionismo forçado e 
que muito influenciou a pesquisa arqueológica no Brasil.

Com essa introdução, queremos afirmar a importância da 
obra de Tom Miller, além da sua originalidade. O autor afirma 
que o livro é um manual dedicado a alunos de graduação e de 
pós-graduação em antropologia e arqueologia, mas a obra é 
muito mais. Antropólogo e arqueólogo de formação, o professor 
Miller, o mais brasileiro dos norte-americanos radicados no 
Brasil, empreendeu uma árdua tarefa na elaboração da sua obra 
póstuma. Concatenar o conhecimento teórico antropológico 
e arqueológico numa sequência lógica foi o primeiro e mais 
difícil logro do seu trabalho, como o seria também a tentativa 
bem-sucedida de explicar o descaso, ou ao menos a indiferença, 
dos pesquisadores europeus, antropólogos ou arqueólogos, em 
relação às teorias antropológicas americanas.

“Por que as coisas aconteceram de uma maneira na 
Europa, e depois de outra, na América do Norte?” Indaga o autor 
logo no começo do livro. Seguindo o pensamento de Tom Miller, 
podemos afirmar que a chegada dos europeus às Américas e o 
choque entre dois mundos não foi somente traumático para os 
indígenas do Novo Mundo, o foi também para os conquistadores 
da Europa. Encontraram-se os últimos com um “fato molesto” 
e inesperado, pois de norte ao sul, desde o atual Canadá até 
a Terra do Fogo, a América já estava povoada e “descoberta” 
por outras gentes de outras culturas. Esse fato determinou 
ideologias e justificativas históricas, em suma, o pensamento 
antropológico da conquista, colonização e formação dos novos 
países. Na Europa, não houve esse choque cultural, pois os 
estudos arqueológicos estavam e estão baseados no estudo do 
passado europeu, por muitas invasões e ir e devir de gentes que 



a povoaram desde o Pleistoceno. Em relação à Antropologia, 
os europeus estudam a si mesmos. Acreditamos que esse seja 
o cerne das grandes diferenças de enfoque do pensamento 
antropológico entre o Velho e o Novo Mundo.

Invertendo a linha tradicional de partir das diversas 
teorias antropológicas que foram ou podem ser utilizadas na 
Arqueologia, o autor do livro propõe um viés diferente e, a partir 
da Arqueologia, proporciona à Antropologia uma perspectiva 
diacrônica para os fenômenos culturais.

Na obra, Miller comenta acertadamente o descaso e até a 
simplificação de vários dos antropólogos norte-americanos na 
hora de explicar a real complexidade das culturas pré-históricas 
brasileiras. Concretamente refere-se a Steward e Lowie ao 
subestimar as culturas dos planaltos brasileiros, assim como a 
“marginalidade” da agricultura brasileira pré-histórica tachada 
de incipiente. Ou o conceito de cultura marginal de caça e coleta 
de Julian Steward no Handbook of South American Indians.

À luz dos conhecimentos atuais e com o incremento da 
arqueologia brasileira realizada por brasileiros, cabe pergun-
tar-se qual seria o significado e definição de “incipiente” ou 
“marginal” para arqueólogos do passado. Não escapa à visão 
crítica de Tom Miller os particularismos dos antropólogos nor-
te-americanos, marcando o pragmatismo de Franz Boas avesso 
à teoria como simples perda de tempo ou o autoritarismo de A. 
Hrdlicka na negação da existência do homem no Pleistoceno 
americano. Autoritarismo mantido desde o seu alto cargo e que 
tanto influiu no pensamento dos arqueólogos norte-americanos 
e até sul-americanos. A escola de Franz Boas influenciou negati-
vamente na Arqueologia brasileira? Pergunta-se o professor Tom 
Miller, pela sua despreocupação com teoria e a fragmentação 
e o ecletismo no quadro geral do pensamento antropológico. 
No outro extremo do pensamento boasiano, podemos citar o 
físico e filósofo da ciência Mario Bunge, para quem a formulação 
teórica dos problemas a serem resolvidos deve preceder a toda 



pesquisa científica que, na medida em que avança, corrige 
e refuta partes do conhecimento ordinário. Dados e teoria 
não são separáveis, afirma o professor Miller, para quem “a 
inseparabilidade de dados e teoria é a verdade para qualquer 
investigador, mais ainda para o arqueólogo que lida com dados 
no presente, que dizem respeito ao passado”. A discussão do 
método científico, a partir da pergunta do porquê da ciência, 
é um dos itens mais interessantes do livro, na medida em que 
nos obriga a uma reflexão didática a partir da filosofia grega 
e a procura da verdade partindo da dúvida.

O livro compreende doze capítulos e um Anexo, também 
dividido em doze apartados sob o título Paradigmas e Escolas de 
Teoria Antropológica. Desde o ponto de vista didático, esse anexo 
demonstra, também, o interesse do professor Miller em que o seu 
livro sirva como um guia no estudo das teorias antropológicas 
e das possibilidades da sua aplicação no aprendizado inicial. 
Cada paradigma está acompanhado de referências bibliográficas 
básicas sobre cada tema abordado, a começar pelo Iluminismo 
nascido no século XVIII. Especial interesse tem o Materialismo 
histórico como herdeiro do Evolucionismo, já tratado num 
capítulo anterior da obra com maiores detalhes e ênfase na 
tríade hegeliana. Marx e Engel utilizariam a tese, antítese e 
síntese na formulação da filosofia materialista. Nessa linha 
telegráfica, como ele mesmo designa os paradigmas, o autor 
explica sucintamente os estruturalismos europeu e americano, 
as teorias monistas, a ecologia cultural, o neoevolucionismo e 
a abordagem sistêmica.

A obra se completa com uma ampla bibliografia em que 
não falta uma cuidadosa seleção das publicações do próprio 
autor desde a década de 1960, na qual se pode ver a trajetória 
do seu pensamento antropológico e arqueológico na procura 
de um paradigma teórico válido para a Arqueologia brasileira. 
Para ele, a Arqueologia brasileira se encontra em condições de 
se aproveitar da produção teórica antropológica, infelizmente o 



mesmo não pode se dizer da Antropologia brasileira em relação 
à Arqueologia. Concordamos plenamente com o seu pensa-
mento ao propor que os arqueólogos realizem a sua própria 
Etnoarqueologia pelo desinteresse demonstrado pela atual 
geração de antropólogos em assuntos como a tecnologia, a 
organização do espaço, a adaptação ao ambiente e as perspec-
tivas diacrônicas.

A crítica permanente está presente no livro e vemos nele 
como toda teoria pode ser derrubada ou ultrapassada por outra. 
A teoria não é estática e o discurso participativo nos faz éticos. 
Diante de uma teoria que pretenda ser monolítica, contamos 
com o direito à dúvida frente ao falso princípio de autoridade 
e à incredulidade frente às meta-narrativas, defendendo uma 
posição pós-moderna do pensamento.

Visitei Tom Miller, a quem me unia uma amizade de longa 
data, na sua residência em Natal, por ocasião da criação da 
Associação Norte-rio-grandense de Arqueologia, da qual tenho 
a honra de ser sócia honorária. Foi um encontro memorável a 
poucos meses do seu falecimento. Mesmo muito doente, nunca 
deixou de trabalhar e disse-me na despedida: tenho tanto 
trabalho a fazer e me resta tão pouco tempo...

Por esse esforço póstumo, a publicação desta obra, nós, 
seus amigos, colegas e alunos e, muito especialmente, os arque-
ólogos brasileiros, agradecemos ao Professor Tom Miller.

Gabriela Martin Ávila



sUMário

INTRODUÇÃO: O ESTUDO DO HOMEM COMO SER SOCIAL .....18
Objetivos e fins 19
Por que um manual? 20
Por que teoria? 22
O que a Antropologia procura? 24

1 CULTURA E SOCIEDADE ..........................................................25
1.1 Cultura 25
1.2 Sociedade 29
1.3 Evolução Cultural 30
1.4 Idealismo e Materialismo 33
1.5 Abordagens êmica e ética 36

2 RENASCIMENTO E ILUMINISMO  ...........................................39
2.1 Os começos da Arqueologia  39
2.2 As ideias dos precursores da Antropologia  41

3 EVOLUCIONISMO  ....................................................................45
3.1 E. B. Tylor  46
3.2 Marxismo  50
3.3 Evolucionismo e Arqueologia  55
3.4 Métodos quantitativos na Antropologia  58



4 RELATIVISMO I: PARTICULARISMO  .....................................64
4.1 Particularismo  67
4.2 Difusionismo Europeu  69
4.3 Difusionismo Americano  70
4.4 Arqueologia e particularismo  76
4.4.1 A metodologia do arqueólogo histórico-particularista  80
4.4.2 História cultural  89
4.5 Abordagens psicológicas  91
4.6 Estudos de comunidades  96

5 RELATIVISMO II: FUNCIONALISMO  ......................................99
5.1 Bronislaw Malinowski   100
5.2 A. R. Radcliffe-Brown  105
5.3 Raymond Firth  111
5.4 Novos rumos para o Funcionalismo  112

6 Arqueologia Irrequieta  ........................................................ 116
6.1 Arqueologia Funcional?  116
6.2 Padrões de Assentamento e o papel do ambiente  120
6.3 Os começos da Arqueologia Científica no Brasil  121
6.4 O Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas  123

7 RELATIVISMO III: ESTRUTURALISMO  ................................126
7.1 Estruturalismo Francês  127
7.2 Estruturalismo Americano  130
7.3 Etnociência  133
7.4 Antropologia Econômica francesa  135

8 RELATIVISMO IV: RADICALIZAÇÃO   ................................... 145
8.1 Novos desenvolvimentos  145
8.2 Ecletismo Americano  147
8.3 Fenomenologia  152



9 NEOEVOLUCIONISMO  ........................................................... 162
9.1 Sociobiologia  166
9.2 Julian Steward e a Ecologia cultural  171
9.3 A Escola de Michigan  177
9.4 Materialismo cultural  181
9.5 Darcy Ribeiro  186

10 A ABORDAGEM SISTÊMICA  ................................................188
10.1 A Teoria Geral de Sistemas  189
10.2 Como aconteceu?  195
10.3 Antropologia, Arqueologia e a TGS  202
10.4 Ecossistemas, Política Agrícola e Índios Amazonenses  205
10.5 O Novo Paradigma Científico? 208

11 PROCESSUALISMO  ..............................................................213
11.1 Processualismo e a Nova Arqueologia  213
11.2 Orientação teórica processualista  215
11.3 Os três subsistemas  220
11.4 Exemplos do Procedimento Processualista  222
11.5 Por que ciência?  225
11.6 Arqueologia Estrutural?   234
11.7 A Visão Processualista da cultura  238
11.8 A Proliferação de novas técnicas e novos enfoques  241

12 RELATIVISMO V: PÓS-MODERNO E PÓS-PROCESSUAL  ...245
12.1 O modelo não prevê mudança   246
12.2 O homem é diferente do resto do universo  248
12.3 Dados e teoria não são separáveis  250
12.4 Deve-se rejeitar a oposição material/ideal  251
12.5 Não há lugar para o indivíduo na abordagem sistêmica  252
12.6 O Processualismo é impraticável porque foi usado inadequa-
damente  252



13 RETROSPECTO  .....................................................................254

REFERÊNCIAS  ..........................................................................257

APÊNDICES - PARADIGMAS E ESCOLAS DE TEORIA ANTROPOLÓGICA  294
1. O consenso iluminista 295
2. O paradigma evolucionista 297
3. Materialismo Histórico 298
4. O paradigma relativista 301
5. Difusionismo Europeu 303
6. Particularismo Histórico 305
7. Cultura e personalidade 307
8. Configuracionismo 308
9. Funcionalismo Sincrônico 310
10. Estruturalismo Americano 311
11. Estruturalismo Europeu 313
12. De volta às teorias monistas 315
13. Neoevolucionismo, incluindo Ecologia Cultural 317
14. Abordagem sistêmica 319



18

inTroDUção: o esTUDo Do 
HoMeM coMo ser sociAL1

Este estudo procura apresentar a relevância mútua da 
Antropologia e da Arqueologia. As abordagens teóricas da 
Antropologia são divididas em paradigmas científicos, a saber: 
Evolucionismo (século XIX), Relativismo (século XX) e Teoria 
Geral de Sistemas ou Segunda Cibernética (século XXI). O autor 
argui que o Relativismo cabe dentro do conceito de paradigma 
se se considerar que as suas abordagens diferentes decorrem 
da pressuposição de que cada contexto é único e, portanto, 
precisamos de tantas teorias quanto seja o número de contextos. 
Isso conduz a outra visão do significado não só da proliferação de 
teorias, ao longo do século XX, mas também do papel posterior 
do Ecletismo americano, da Fenomenologia, do “pós-moderno” 
e outros desenvolvimentos recentes.

A abordagem sistêmica já é paradigma para muitas 
ciências (Física, Química, Biologia, Psicologia, Arqueologia, 
Ciências Sociais Aplicadas etc.), embora ainda pouca utilizada 
na Antropologia brasileira. O presente estudo apresenta um 
esboço de como surgiu esse tipo de abordagem, e uma discussão 
das suas realizações, reações críticas a ela.

1 O autor agradece a Márcia Vasques e Francisca Miller, que leram e 
discutiram o manuscrito conosco, oferecendo valiosas sugestões.
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objetivos e fins
O primeiro propósito do presente estudo é esboçar algu-

mas ideias básicas da Teoria Antropológica, a partir de um 
contexto histórico, para mostrar a relação entre o desenvol-
vimento de tais ideias e o ambiente intelectual dentro do qual 
foram desenvolvidas e, em seguida, indicar a sua influência ou 
utilidade em tempos posteriores.

Em segundo lugar, pretende-se situar a Arqueologia, 
especialmente a Arqueologia brasileira, em relação a esses 
contextos de orientações de ideias. Por que as coisas acontece-
ram de uma maneira na Europa, e depois de outra, na América 
do Norte? Por que a Arqueologia brasileira seguia uma linha 
num momento e, depois, outra? De onde vieram essas linhas 
teórico-metodológicas? Quais as implicações maiores, limitações 
e vantagens na escolha de uma linha em vez de outra?

Queremos ainda dar um vislumbre para áreas com as 
quais a Arqueologia contribuiu e poderia ainda vir a contribuir, 
no sentido de proporcionar à Antropologia uma perspectiva 
diacrônica para os fenômenos culturais.

De maneira alguma pretendemos que este estudo seja mais 
do que apenas uma perspectiva sobre o porquê de a Antropologia 
e da Arqueologia terem se desenvolvido de uma maneira e não de 
outra, e porque se influenciaram ou se repeliram mutuamente, 
isso do ponto de vista de um participante que transite por ambas. 
Quem quiser se aprofundar nessa questão tem um ponto de 
partida para começar. Outro estudioso teria feito este trabalho 
de outra maneira, igualmente válida. Nenhum cego tateando 
elefantes tem a última palavra sobre o assunto e, provavelmente, 
nunca terá, porque, para parafrasear o antropólogo Melville 
Herskovits, a única coisa permanente na ciência é a mudança.

O entrosamento entre a Arqueologia e a Antropologia 
é um fato secular no Canadá, Estados Unidos e México, mas 
relativamente recente no Brasil. Este estudo almeja ajudar o 
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arqueólogo brasileiro a se situar dentro do panorama teórico 
antropológico, com o qual a teoria arqueológica faz paralelo, 
mas para a qual converge.

Também se quer contribuir com uma nova perspectiva 
para o antropólogo que não teve até agora a oportunidade 
de experimentar as maravilhosas novas perspectivas que a 
Arqueologia abre para a Antropologia.

Edgar Morin ([s.d.]c, p.  26-27) observou que se tem de 
“enraizar o conhecimento científico nas suas condições socio-
culturais de formação”, porque a ciência, como instituição e 
subcultura, tem uma “inserção histórica e sociocultural [...], 
daí o interesse e a utilidade da Sociologia do conhecimento, 
como contributo para a epistemologia do saber”.

por que um manual?
A função do cognitivismo humano é de resumir a fantás-

tica variedade de fenômenos únicos no universo, afunilando-os 
para um número menor e, portanto, assimilável, de classes de 
fenômenos que sejam compreensíveis e tratáveis, uma vez que 
tal variedade não o é devido às limitações inerentes ao cérebro 
humano. Essa situação opera “para cognitivamente simplificar 
o que percebe para melhor gerenciar os seus relacionamentos 
com o universo de experiência” (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  
ix). Cognitivamente, pensa-se usando categorias de fenômenos, 
poucas vezes nos fenômenos individuais, a não ser em termos 
comparativos dos exemplos ou exceções com a categoria.

Do mesmo modo, a grande quantidade de fenômenos 
(ideias, no caso) produzidos pelo pensamento teórico antropo-
lógico escapa, por si só, à capacidade do iniciante de processar 
essas ideias e armazená-las coerentemente na memória, a não 
ser com o passar dos anos enquanto “inventa” uma classificação. 
Somente depois de assimiladas as categorias cognitivas é que 
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se abre a possibilidade de se desenvolverem as necessárias 
discriminações particularizantes (e é aqui que é imprescindível 
a leitura de Etnografias, não somente para conhecer melhor os 
autores, mas também para alimentar as cabeças – memórias nas 
caixas-negras – com dados necessários para qualquer avaliação 
das teorias antropológicas).

Mas isso sempre comparativamente (portanto, de forma 
contrastante), em relação às definições normativas da categoria 
cognitiva com a qual as contribuições do cientista individual 
estão sendo agora comparadas e contrastadas, de modo a evi-
denciar as semelhanças e as diferenças.

Tal se dá porque a própria natureza do aprendizado 
antropológico é particularizante, embora forçada a pautar-se 
inicialmente por essas categorias cognitivas, mesmo que o 
aprendizado passe, como no nosso caso particular, por uma 
série de “conversões”, na medida da ampliação da nossa expe-
riência comparativa em diversos contextos. Sendo assim, as 
discussões dos autores e de suas contribuições neste estudo 
estão relacionadas às nossas experiências, fazendo parte, desse 
modo, da discussão antropológica, em vez de pretender ser uma 
das muitas “últimas palavras” que circulam por aí. Finalmente, 
como se pode ver pelas referências bibliográficas, o texto em 
pauta é para ser um ponto de partida para leituras dos autores 
discutidos, com a finalidade de fazer o aluno poder sentir o 
raciocínio destes.

A medida da teoria mais eficaz, como disse Marvin Harris, 
está condicionada à maior capacidade desta de explanar mais 
fenômenos com maior parcimônia. Porém, isso pressupõe uma 
grande experiência com pesquisas e leituras. Kuhn e Popper 
insistem que a ciência progride mais através de “estalos criati-
vos” na cabeça de cientistas individuais, embora, insistimos, tais 
estalos aconteçam em cabeças muito bem alimentadas de fatos.
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por que teoria?
Pode-se levantar a pergunta seguinte: por que se preocu-

par com teorias? Há pessoas que consideram a teoria especulação 
ou embelezamento superficial. O antropólogo Franz Boas e o 
patologista R. Virchow, por exemplo, entendiam que as teorias 
não passam de modismos passageiros, diferentemente dos fatos, 
que falam por si mesmos e existem para sempre. Encontram-se 
pessoas até no estabelecimento acadêmico que declaram que 
a teoria é inútil, uma perda de tempo.

No entanto, essas pessoas, como todas as outras, fazem 
rotineiramente declarações teóricas (“vai chover”). Quando se 
apresenta uma declaração sobre alguma coisa que se observou, 
isso vem a ser uma observação. Uma observação verificada ou 
verificável e ainda não desmentida é um fato (“Estou vendo 
nuvens escuras”). Um fato que se repete dentro de condições 
especificadas é uma “generalização empírica”, se a observação 
puder ser duplicada e, portanto, verificada (“Nuvens escuras 
trazem a chuva”).

Artefatos e ecofatos são os “fatos” da Arqueologia. Os fatos, 
portanto, não falam por si sós; têm que serem interpretados. 
As interpretações não são feitas num vácuo teórico; todos se 
fundamentam na teoria de uma forma ou outra. Como Henri 
Poincaré declarou: A ciência se constrói com fatos como uma 
casa se constrói de tijolos; entretanto, uma acumulação de 
fatos não é a Ciência do mesmo modo que um monte de tijolos 
não seja uma casa (STICKLER, 1982, p.  5).

Um fato explica o “o que” foi observado, mas não o “por-
quê”. Quando se dá esse último então se tem um contexto de 
teoria. Quando se tenta relacionar a “generalização empírica” às 
condições prévias indispensáveis para a sua ocorrência, está-se 
“fazendo teoria”. Tal relação, porém, tem de ser susceptível à 
verificação. Uma vez postulada uma relação plausível (hipótese: 
“quando tem nuvens escuras, provavelmente vai chover”), essa se 
torna objeto de investigação por parte de estudiosos interessados 
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em ampliar, verificar ou refutar as informações sobre relações. 
Isso é um estudo teórico. E isso é o que a ciência faz.

Toda vez que se quer saber o porquê de alguma coisa acon-
tecer ou não, apela-se ou para a autoridade (a verdade outorgada 
ou oficial), ou para a contemplação introspectiva (inspiração), ou 
para a fé (a mitologia sagrada) ou então para a teoria.

Convém ressaltar que a ciência trabalha na base da 
observação verificável e da teoria, enquanto outras abordagens 
procuram meios diferentes de se vir a conhecer, os quais não 
são necessariamente superiores nem inferiores, apenas de 
propósitos diferentes. Sejam quais forem as alternativas que se 
usem, estas devem ser adequadas aos seus propósitos. Nunca se 
deve misturar propósitos de um com a metodologia de outros.

Tendo dito isso, precisa-se imediatamente observar que, 
se os fatos sem teoria não passam de um amontoado de coisas 
desordenadas, a teoria sem fatos, por sua vez, não passa de 
ginástica mental estéril. Um sem o outro simplesmente não 
é e nem pode ser ciência: a procura de ordem no universo, 
aparentemente desordenado.

Para melhor entender e avaliar o trabalho de um deter-
minado estudioso faz-se necessário saber por que ele escolheu 
uma metodologia e não outra, uma interpretação e não outra. A 
metodologia que se venha a escolher estará em grande medida 
determinada pelos propósitos e finalidades do estudo – e isso 
conduz diretamente à teoria. Entretanto, até recentemente, a 
grande maioria dos estudiosos não se definia em termos das suas 
pressuposições e das suas orientações teórico-metodológicas. 
Alias, quem avalia a obra de um autor deve estar em condições 
de saber reconhecer ou de identificar a orientação ou o viés 
teórico implícito nos seus trabalhos – aspectos sobre os quais 
ele às vezes pode não se dar conta. Para isso, precisa ter um 
entendimento básico de teoria.



Teoria anTropológica e arqueológica

24

o que a Antropologia procura?
No século XIX, a Antropologia centrava-se na História 

das “maneiras e costumes”. No começo do século XX, buscava 
documentar a imensa variedade de práticas e crenças huma-
nas. M. Harris e M. Sahlins falam em termos de documentar 
“semelhanças e diferenças” no acervo adaptativo humano. 
Laughlin e Brady (1978, p.  2) perguntam:

por que alguns sistemas socioculturais permanecem diversos, 
modificam-se ou desaparecem a taxas aparentemente variáveis 
dentro de ecossistemas comparáveis e em resposta a estímulos 
semelhantes? Essa questão é uma das mais apaixonantes na 
ciência contemporânea, e é também uma que tem que ser res-
pondida em termos que transcendam as teorias funcionalistas 
de variação cultural superficial em populações particulares.

Para melhor se aprofundar nos dois paradigmas teóri-
cos – Evolucionismo e Relativismo, respectivamente, pode-se 
utilizar o Apêndice, onde se encontram esboços de (1) o consenso 
iluminista, (2) o paradigma evolucionista, (3) as diversas escolas 
dentro do paradigma relativista, e outras mais recentes. Esses 
esboços estão apresentados em apêndices, de forma padroni-
zada, em três partes, sendo (I) pressuposições, (II) objetivos e 
(III) metodologia, para facilitar a comparação entre quaisquer 
pares de escolas. Tais esboços ainda acompanham bibliografias 
de publicações em línguas neolatinas, acessíveis (em geral) em 
bibliotecas de universidades brasileiras. Para a segunda metade 
do século XX, trataremos das escolas com mais pormenores e 
mais criticamente, por ainda atuarem nas polêmicas atuais. 
Para o século XXI, pouco temos a dizer porque as ideias ainda 
estão sendo malhadas.

Mas, primeiro, vamos tratar de alguns conceitos 
fundamentais.
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1 cULTUrA e socieDADe

1.1 cultura
Logo no século XIX, Herbert Spencer e outros estudiosos, pos-
tularam três reinos ou níveis de existência, subindo em ordem 
de maior complexidade, cada um com sua própria natureza e 
regras: (1) inorgânico (2) orgânico e (3) superorgânico.

A cultura, fenômeno exclusivamente humano (segundo 
estes autores), só pode ser estudada em termos do superorgânico, 
ou, como diz Émille Durkheim, racionalista e precursor do 
Funcionalismo, fatos sociais só podem ser entendidos através de 
outros fatos sociais. Como um ser orgânico, apesar de depender 
dos elementos químicos constituintes para ser um ser vivo, é 
mais de que um amontoado desses elementos. Do mesmo modo, 
a sociedade é mais do que a soma dos seres orgânicos (pessoas, 
abelhas, formigas) que dela participam.

Portanto, como disseram Durkheim e A. L. Kroeber, outro 
superorganicista, embora da escola histórico-particularista 
americana, tendo trabalhado muito com a difusão, o superor-
gânico não pode ser reduzido a um nível inferior (reducionismo, 
o que seria como tentar entender a vida através da bioquímica), 
além do fato de a cultura ser um fenômeno emergente na evo-
lução, que não tem paralelo em níveis inferiores (holismo). O 
holismo pontifica que o organismo vivo possui características 
emergentes impossíveis de serem previstas somente a partir das 
suas partes constituintes ou composição química. Durkheim e 
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Kroeber têm, assim, combatidos vigorosamente o reducionismo. 
Esse último também tem insistido que tentar explanar a cultura 
em termos de psicologia é procurar reduzi-la aos seus elementos 
básicos, pois a coloca no nível biológico (orgânico).

Em ciências avançadas, porém, o reducionismo pode 
ser útil, embora não suficiente. A estrutura do cristal, por 
exemplo, pode ser explicada em termos das características 
das suas moléculas constituintes; o calor também pode ser 
explicado em termos de movimentos de moléculas. O mesmo se 
dá com a hereditariedade, que pode ser explicada em termos de 
cromossomos, os quais, por sua vez, constam de genes, que são 
configurações de moléculas. Na verdade, reducionismo e holismo 
são opostos complementares, cada qual útil em determinada 
etapa do inquérito científico.

O funcionalista britânico S. F. Nadel contestou a colocação 
antirreducionista de Kroeber, pois ele (como esse), formado 
originalmente em psicologia, diz que os fatos psicológicos têm 
como resultado uma reação cultural, provocando, por sua vez, 
outros estados psicológicos que causam novas reações culturais; 
decorre daí, sucessivamente, um esquema de estímulo-resposta 
do tipo circular ou retroativo (feedback ou retroação), em que 
cada elemento pode ter a dupla função de resposta e estímulo 
ao mesmo tempo (ver Figura 1).

Figura 1 – A relação entre cultura e psicologia, segundo Nadel

o ato cultural A provoca o estado psicológico B, o que vai estimular o ato 
cultural C, que por sua vez cria uma tensão psicológica D, que só pode ser 

aliviada pela atividade cultural E etc.

Fonte: elaboração própria



Teoria anTropológica e arqueológica

27

Para os superorganicistas, a cultura está fora da sociedade 
que a utiliza (por exemplo, a consciência coletiva, de Durkheim). 
Um homem não tem como modificar a sua cultura, pois essa é 
imposta a todos os homens e, segundo os superorganicistas, o 
homem tem de se conformar ou então “cair fora”. Segundo esse 
ponto de vista, a origem da cultura está na própria cultura. Um 
homem não pode inventá-la nem a modificar, pois ela existe 
desde antes de ele nascer e continuará existindo muito tempo 
depois de ele morrer. Isso não quer dizer que não poderá haver 
inovações: mas serão aceitas somente aquelas que estão de 
acordo com as normas culturais já estabelecidas, como Kroeber, 
Karl Marx e Gheorghei Plekhânov salientaram.

Se o indivíduo tentar transgredir as normas, só com muita 
astúcia ele poderá se desviar delas, e, mesmo assim, correndo o 
risco de sofrer sanções da sociedade (sanções negativas, como 
desaprovação, críticas, ostracismo ou execução).

Existe uma possibilidade de, cumulativamente, se des-
viar a norma em certa direção, como resultado de pressões do 
ambiente ou tensões internas. Isso pode ser um desvio pequeno, 
do ponto de vista de quem o vê do lado de fora, mas, visto do 
lado de dentro, o desvio é enorme, inclusive de uma geração 
para outra (“Ah! Não sei o que vai ser dessa nova geração, não 
respeitam as coisas que os meus pais me ensinaram a respeitar”). 
O desvio acumulado através de, digamos, 1.000 anos, já é de 
uma escala bem maior, mesmo olhando de fora. Por exemplo: 
formas de se pentear, de se vestir, de falar etc., como podemos 
ver em livros antigos ou de História.

A cultura, matéria estudada pela Antropologia, tem 
sido definida de maneiras diferentes através dos anos (ver 
Miller jr., 1993, p.  53-68). Alguns querem defini-la em termos 
do seu conteúdo: material, comportamental e mental; outros, 
excluindo a parte material; e outros ainda admitindo apenas a 
parte mental. Somente a tendência iniciada pelo antropólogo 
evolucionista Leslie White define materialisticamente a cultura 
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em termos da sua função (“a soma dos meios adaptativos, não 
geneticamente derivados, dos organismos humanos”).

Como o homem é programado para aprender em vez de 
apenas reagir, a sua adaptação depende de meios socialmente 
derivados e modificáveis com muito mais rapidez de que se 
dependesse de mudanças genéticas.

Entretanto, o antropólogo funcionalista britânico A. R. 
Radcliffe-Brown conseguiu trabalhar sem o conceito de cultura, 
e hoje em dia vamos ter que repensar o assunto: se se trata de 
causa ou apenas de efeito superficial.

Assim, muitos estudiosos modernos, como Laughlin e 
Brady (1978), levantam de novo as objeções de Radcliffe-Brown: 
será que a “cultura” realmente existe, ou é apenas uma con-
veniência heurística inventada pelos antropólogos? Sugerem 
estes estudiosos que a procura pelas raízes da cultura nos leva 
às incógnitas da neuropsicologia.

Os arqueólogos, da Nova Arqueologia, por sua parte, tratam 
a cultura como alguma coisa a ser inferida no fim da sua pesquisa. 
Ela trata de “atores” humanos desempenhando “atividades” 
propositais, organizadas e com instrumental adequado, num 
“palco” que é um ponto no espaço físico e um momento no tempo. 
O enfoque é a “atividade” cuja estrutura pode ser reconstituída 
por meios que se assemelhem às investigações forenses.

Mas o arqueólogo, embora prejudicado pela impossibilidade 
de perguntar o que o seu objeto de estudo pensa acerca dos assuntos 
sob escrutínio, é, ao mesmo tempo, um privilegiado pela mesma 
razão: ele só pode se concentrar nos aspectos comportamentais 
e observáveis dos seus objetos de estudo, como o naturalista.

Os antropólogos, por sua vez, privilegiados por pode-
rem saber o que se passa na cabeça dos seus objetos de estudo 
enquanto sujeitos, ao mesmo tempo são prejudicados pela 
incapacidade de saber o que fazer com duas ordens distintas de 
fenômenos (mentais e materiais) dentro de uma única armação 
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teórico-metodológica. Quem trabalha na Antropologia Aplicada, 
no entanto, não tem como escapar a essa diferença, pois, para ter 
êxito na introdução de novas técnicas, tem que saber de início 
o seu efeito prático (material) nas relações sociais, de trabalho, 
e com o ambiente como fonte de energia e materiais. Ao mesmo 
tempo, tem que conhecer os valores e modelos cognitivos e 
mitológicos do povo, para saber como reinterpretar a novidade, 
para torná-la congruente com esse e, portanto, aceitável a ele.

São objetivos distintos e sabemos que a metodologia 
depende dos objetivos, e esse conjunto, portanto, conduz à teoria.

1.2 sociedade
O conceito de sociedade é muito mais antigo e raramente 

suscitou polêmicas ou problemas de definição. O relativista
-particularista Melville Herskovits definiu-a como “o agregado 
organizado de indivíduos que observam o mesmo modo de vida”, 
tal modo sendo a cultura. Outros estudiosos incluem conceitos 
tais como de “autoidentidade”, diferença de grupos similarmente 
organizados e que normalmente não ocupam o mesmo território 
ou nicho ecológico de outros grupos. Essencialmente, porém, 
essa definição deixa clara uma distinção: a cultura é vista 
como uma abstração (fora a definição de White), enquanto a 
sociedade, pela sua interação, se entende de ser um fenômeno 
mais visível e mensurável.

Há muito tempo os estudiosos vêm percebendo, também, 
uma evolução cultural ou social, que são as transformações 
sofridas por uma sociedade durante um período longo, aná-
logas às sofridas pelos organismos vivos através das épocas 
geológicas – só que muito mais rápidas. A evolução da sociedade 
humana é um processo histórico singular que se tem procurado 
entender em termos de leis causais, como, por exemplo, as leis 
da evolução biológica, que, no século XIX, influenciaram a 
Filosofia, a História, a Antropologia e a Sociologia.
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1.3 evolução cultural
Muitos presumem que o conceito de evolução cultural 

tenha se iniciado com o naturalista inglês Charles Darwin. 
Aliás, o conceito de evolução é mais antigo no aspecto cultural 
do que no biológico, se bem que os dois aspectos são nítidos na 
obra do naturalista romano Lucrécio. Segundo o historiador da 
Arqueologia T. K. Penniman (1952), o único filósofo romano que 
realmente contribuiu para o progresso da ciência do homem foi 
Lucrécio (98-44 a.C.) com o seu poema De rerum natura. Nesse 
estudo, encontram-se especulações dos filósofos naturalistas e 
sociais, entre os clássicos, numa síntese que, para o autor deste 
trabalho, parece evolucionista – de fato, tal estudo forneceu 
ideias que influenciaram os evolucionistas pós-renascentistas.

Lucrécio tinha um conceito de seleção natural na base 
da sobrevivência ou não para a produção de prole e de seleção 
pela domesticação. Isso influenciou Darwin? Sem dúvida, pois 
durante as épocas medieval, renascentista e iluminista, a base 
da educação de todo estudioso foi um estudo profundo dos 
clássicos, o que inclui Lucrécio.

A ideia da evolução foi aplicada diretamente no caso da 
evolução cultural do homem. O homem primordial foi retratado 
por Lucrécio como um homem das cavernas, alimentando-se 
de raízes e nozes até que aprendeu as artes de cultivo e criação.

O sistema de três idades apresentado pelos arqueólogos 
dinamarqueses, no século XIX, também foi esboçado primei-
ramente por Lucrécio. No caso do bronze, esse romano e os 
epicuristas gregos antes dele sabiam que, nas épicas homéricas, 
os instrumentos metálicos mencionados eram de bronze, tendo 
o ferro entrado em uso só posteriormente.

No início do século XIX, C. J. Thomsen e outros dinamar-
queses, através da seriação de coleções museológicas e escava-
ções estratigráficas, estabelecerem três idades para classificar 
os seus achados, estando estes de acordo com as especulações 
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sobre uma Idade da Pedra “quando armas e implementos foram 
feitos de pedra, madeira, osso e materiais similares, e no qual os 
metais foram pouco ou nada conhecidos” (THOMSEN, 1962, p. 21), 
seguida pelas Idades de Bronze e de Ferro.

Sem dúvida os dinamarqueses Nyerup, Thomsen, Nilssen, 
Worsaae leram Lucrécio.

No século XVIII, o termo “evolução social” foi discutido por 
filósofos sociais franceses e escoceses, sendo o termo “evolução 
cultural” expresso claramente por Spencer, a quem Darwin 
também atribui a autoria do termo “sobrevivência do mais apto” 
(melhor dizendo, do mais habilitado). Spencer chamava-se de 
sociólogo, em parte porque o termo “Antropologia” ainda não 
tinha se tornado corrente.

Resumindo, para os superorganicistas, um ser orgânico 
só pode ser estudado em termos orgânicos, como já frisamos, 
podendo ser decomposto em substâncias químicas (mundo 
inorgânico, pois não vivem), o que o leva a deixar de ser um 
organismo vivo. Esses três níveis ou reinos, segundo Spencer, 
representam três estágios de evolução universal, sendo sua 
disposição hierárquica do mais baixo (antigo) para o mais alto 
(recente), como na estratigrafia das camadas geológicas, de 
inferior para superior:

3) Superorgânico

2) Orgânico

1) Inorgânico

O mecanismo evolutivo de Auguste Comte de evolução 
filosófica da mente (coletiva) humana segue o número mágico 
europeu três (1º. estágio: teológico ou fictício; 2º: metafísico 
ou abstrato; 3º: científico ou positivo), pressagiando, assim, os 
estágios evolutivos da segunda metade do século XIX, quando 
os filósofos sociais, alguns dos quais já se chamando de antro-
pólogos, falavam nos três estágios dos iluministas (selvajaria, 
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barbárie e civilização), embora com conotações mais perto dos 
de Comte. Ao contrário deste, para os evolucionistas o meca-
nismo da evolução era de amadurecimento coletivo da mente 
da espécie e das sociedades humanas – a evolução psicogênica.

O mecanismo evolutivo de Georg W.F. Hegel, depois ado-
tado por Karl Marx, era o conflito dualista de opostos (conceito 
oriental), que, eventualmente, resultaria numa nova síntese (a 
dialética), voltando do dualismo oriental para a tríade europeia, 
misteriosamente compatibilizados. Esse era visto como um 
processo histórico constante evoluindo em espiral ascendente.

Para o estudioso norte-americano Lewis Henry Morgan, 
no entanto, o mecanismo da evolução seriam as mudanças de 
tecnologia, que permitiam às sociedades humanas um melhor 
desempenho no mundo, mudanças essas que provocaram trans-
formações em cadeia nas relações entre as pessoas (organização 
do trabalho, cooperação) e, portanto, nas sociedades em geral. 
A evolução cultural seria, portanto, o aprimoramento da tecno-
logia para a sociedade humana poder lidar mais efetivamente 
com o seu mundo.

O mecanismo evolucionário de Darwin, por sua vez, 
apesar de esse ser um homem religioso e descendente de pas-
tor, consistia na soma das pressões seletivas materiais sobre 
a sobrevivência dos organismos e sobre a da sua prole, num 
ambiente de competição acirrada. O menos adaptado morreria 
cedo, com pouca prole para continuar sua configuração genética. 
As mudanças, embora lentas (levam muitas gerações para se 
processarem), são irreversíveis.

A ideia de progresso ou evolução cultural combinava bem 
com o conceito que os europeus tinham de si mesmos como 
povo superior. Exploradores dos confins do mundo encontra-
vam objetos de pedra fabricados, que os nativos usavam como 
instrumentos. Objetos semelhantes foram encontrados também 
nos sítios pré-históricos da Europa, o que levou os europeus a 
concluir que tais “nativos” estavam ainda vivendo em estágios 
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primitivos já ultrapassados por eles. Isso justificava o colonia-
lismo mercantil como ato de ajuda aos “nativos” para galgarem 
estágios superiores da evolução cultural mais rapidamente.

Certos aspectos dos modelos de Spencer e de Darwin, 
e ainda de Marx, combinam-se bem com a moderna Teoria 
Geral de Sistemas (ou Segunda Cibernética): a tendência para 
a heterogeneidade, organização e divergência como processos 
irreversíveis e a adaptação a mudanças no ambiente através de 
desdobramentos de circuitos (loops) de retroação.

1.4 idealismo e Materialismo
A partir dos ensaios de René Descartes (s.d.), o discurso 

sobre a teoria social se dividiu em duas correntes filosóficas, 
então vistas como antagônicas entre si, a saber, Materialismo 
e Idealismo, que são construções filosóficas que servem de 
abordagens metodológicas nas pesquisas e nas explanações.

Historicamente, os protagonistas do lado “idealista”, tais 
como Jean-Jacques Rousseau, arguiram a partir da pressuposição 
de que, após a Criação, feita pelo poder (mental?) de Deus, o 
agente histórico ativo mais importante é a mente do homem 
(feito à imagem e semelhança do criador), também criativa. 
Assim, a evolução social do homem seria o seu progressivo 
amadurecimento mental (evolução psicogênica) e, portanto, 
social. Desse modo, o estudo do homem deve partir do estudo 
da sua atividade mental.

Os materialistas, ao contrário, partindo dos estudos de 
d’Holbach e De La Mettrie (ver Abril Cultural, “La Mettrie, 
Holbach, Helvétius, Condillac, Degérando”, Os Pensadores, cap. 
38. São Paulo, 1973), partiram do princípio de que as forças 
regendo os assuntos humanos são as mesmas que regem o 
resto do universo.
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Num estudo de sistemas, Miller jr. (2009) taxou aqueles que 
fazem objeção aos estudos de unidades socioculturais como sendo 
de sistemas sujeitos às leis da Termodinâmica, como tudo o mais 
no universo das coisas objetivamente existentes, de “idealistas 
convictos”. Um resenhista (FERREIRA, 2010, p.  407) fez objeção 
dizendo que “[...] essa é a minha diferença com os arqueólo-
gos evolucionistas. [...] Tudo o que está fora da Antropologia e 
Arqueologia evolucionistas é rotulado como ideialista; o que não 
for mensurável e nomotético é ideialista, não científico”.

Ora, está-se rotulando “ideialista” para fins descritíveis, sim; 
de certo modo sinônima com os termos “mentalista” ou “êmica”; 
mas não se tem a intenção de denegrir o trabalho de ninguém: 
a Teoria de Sistemas mostra que a vida mental e a do universo 
objetivo são complementares e não antagônicas. Diferem entre si 
apenas em termos da metodologia de pesquisa adequada.

Veja-se bem: o estudo das regularidades na ocorrência de 
fenômenos no universo material e observável requer métodos 
e técnicas éticas, ou seja, métodos e técnicas que possam ser 
verificáveis ou refutáveis e que têm que levar em consideração as 
possibilidades e limitações inerentes às leis da Termodinâmica. 
Não se vão encontrar as razões para o êxito adaptativo ou 
não de um povo em dado ambiente nas mitologias e regras de 
conduta dentro das cabeças dele. Tem-se que estudar as suas 
relações com o ambiente, o que é comportamento observável, 
mensurável e quantificável. Em outras palavras, precisa-se de 
uma abordagem materialista.

Ao contrário, se se precisa saber o porquê desse mesmo povo 
não aceitar uma transferência de tecnologia com vantagens óbvias 
ao proponente da inovação, não se vai encontrar essa resposta 
no seu ambiente, tecnologia ou relações ambientais. Tem-se que 
“entrar na cabeça do informante” e estudar o seu sistema de 
normas e valores – uma abordagem ideialista e “êmica”.

Um “idealista” prefere pesquisar problemas que envol-
vam a vida mental de um povo: normas, valores, mitologia, 
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regras e explanações do povo sobre o seu universo percebido, 
o que exige o uso de uma abordagem “êmica”. Isso porque o 
espaço mental, ao contrário do espaço físico, não está sujeito às 
limitações da Primeira Lei da Termodinâmica: ao contrário da 
energia/matéria, a informação/organização pode ser aumentada 
indefinidamente sem se ter de tirá-la de outro lugar.

O problema não está na abordagem. Se as duas forem 
adequadas, necessárias e legítimas, cada uma no seu âmbito, 
serão complementares. O problema surge quando o adepto 
de uma declara que os adeptos da outra não estão “fazendo” 
Antropologia, ou seja, se não fizer o tipo de Antropologia que 
ele faz, então não é Antropologia – não é legítima. Como coro-
lário, essas pessoas não querem que se fale em idealismo ou 
Materialismo porque isso seria irrelevante e superado.

Embora se deva questionar a legitimidade relativa de 
uma ou outra dessas abordagens, pois ambas são necessárias na 
resolução de tipos diferentes de problemas. Mas, certamente, 
pode-se questionar a legitimidade de adeptos de uma tentar 
denegrir ou expulsar da Antropologia o outro. Não se deve, 
também, tentar abolir os termos, que são descritivamente úteis.

Como resultado tem-se idealistas que consideram o 
método científico e a procura por regularidades irrelevantes 
para a Antropologia, uma vez que o método a ser adotado 
deve tratar apenas de ideias e suas consequências, de regras 
de comportamento com a sua prática e as suas infrações, da 
mitologia como guia para o pensamento e a ação; mas não 
das ações e do comportamento observáveis em si. Como disse 
uma vez o filósofo antropológico francês Claude Lévi-Strauss, 
a verificação de dados antropológicos é irrelevante porque 
ela diz respeito a fenômenos observáveis no mundo “objetivo” 
material e não a fenômenos mentais.

Isso só poderia aumentar qualquer distanciamento 
entre a Antropologia e a Arqueologia e, ainda mais, criar uma 
perspectiva de desalento para essa, que, pela sua natureza 
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e metodologia, dificilmente poderia se ocupar, em primeiro 
plano, com fenômenos mentais. Não haveria, portanto, campo 
de ação para a Arqueologia dentro de uma Antropologia assim.

Ao mesmo tempo, existem arqueólogos que, lamentando 
tal fato, tentam descobrir meios arqueológicos de se lidar com 
fenômenos mentais, partindo inclusive de ideias de arqueólogos 
como Ian Hodder (1982), que é bem ciente dos problemas de 
identificação dos fenômenos não materiais no contexto arque-
ológico. Outros, por sua vez, abraçam a vocação materialista da 
Arqueologia ao proclamarem que ela é a “ciência da tecnologia” 
(LEONE, 1973, p.  125).

Em resumo, no passado, os idealistas filosóficos tentaram 
negar a relevância para a Antropologia dos fenômenos do mundo 
“objetivo”, observável e mensurável, enquanto materialistas tenta-
ram, por sua vez, negar a relevância do mundo mental, considerado 
fantasioso e, frequentemente, incomparável ao mundo “real”.

Pela abordagem sistêmica, as duas linhas de pensamento 
se tornam faces complementares, e não antagônicas, da mesma 
realidade, porque, embora digam respeito a aspectos distintos, 
estes são igualmente relevantes em relação à realidade de um 
mundo de seres vivos, ecossistemas e sistemas socioculturais. 
Isso porque, enquanto o mundo material é regido pelas leis da 
Termodinâmica, o mundo mental o é antes pelas da Informação. 
Tal significa que esse estaria isento à Primeira Lei da termodinâ-
mica, pois a informação e a organização (dois aspectos de uma 
única realidade, como também o são matéria e energia) podem 
aumentar no universo, o que não ocorre com a energia e matéria.

1.5 Abordagens êmica e ética
A distinção entre Materialismo filosófico e idealismo é 

de certo modo semelhante àquela entre as abordagens ética e 
êmica. O termo “ético” aqui não tem nada de ver com a ética da 
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pesquisa ou da moral, mas deriva-se dos estudos da linguística 
estrutural. Os termos “ética” e “êmica”, sugeridos pelo linguista 
Kenneth Pike, partem das pressuposições de que: (1) a língua 
faz parte da cultura e, ao mesmo tempo, é estruturada, então 
(2) os princípios estruturais que valem numa parte da cultura 
devem valer também na outra. Os sons de uma língua (fonologia 
ou fonética) têm uma estrutura com contrastes e distribuição 
complementar (GLEASON, 1955, Cap. 13), um conjunto de sons 
foneticamente distintos, divididos em unidades estruturais (dis-
tribuição complementar dentro dos enunciados) em contraste 
com outros tais conjuntos, mostram a estrutura da fonologia 
daquela língua – a fonêmica.

Igualmente, na morfologia, certos conjuntos de formas 
distintas também têm uma distribuição complementar, for-
mando contraste com outros tais conjuntos, tendo entre si o 
mesmo valor de significação e posição estrutural, em contraste 
com outros (morfêmica). Uma unidade de som como realmente 
existe na fala de um informante é um “fom” e o seu estudo é a 
“fonética”. Mas, uma unidade significativa (estrutural) de som 
é um “fonema” e consiste em um ou mais fons em distribuição 
complementar e não em contraste entre si. Similarmente, uma 
unidade significativa na gramática é um morfema.

Portanto, o estudo da cultura como fatos objetivamente 
observáveis, descritíveis em linguagem de dados da comunidade 
científica, e comparáveis com fatos similarmente observados 
(intersubjetividade), é um estudo “ético”. Assim se coaduna 
melhor com o Materialismo filosófico.

Ao contrário, um estudo das unidades estruturais, cada 
uma em contraste com unidades semelhantes no mesmo nível 
estrutural (ver a discussão do Estruturalismo americano, Tópico 
7.2), dentro de um sistema sociocultural, é um estudo “êmico”.

Desde que cada sistema é único no universo linguís-
tico-cultural, os termos nossos da comunidade científica não 
correspondem à realidade estrutural de um sistema particular, 
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de modo que essa só pode ser descrita nos seus próprios termos 
(linguagem da comunidade estudada), ou seja, as categorias 
cognitivas daquele sistema. Essa é a abordagem dos estudos 
da “etnociência”. Assim vistos, os estudos êmicos claramente 
fazem parte das abordagens relativista e idealista, e outras (p. 
ex., materialista) não são adequadas ou apropriadas.

Por exemplo, o nosso conceito de “tempo” está completa-
mente ausente em alguns outros sistemas sociolinguísticos. De 
acordo com Benjamin Lee Whorf, aluno do linguista e etnólogo 
Edward Sapir, o nosso conceito de espaço e de tempo envolve a 
ideia de uma série de unidades, onde o hopi do Arizona vê um 
contínuo sem separações ou interrupções. Ouve-se com frequência 
“amanhã é outro dia”, mas isso, para o hopi, nem faz sentido. O 
hopi ia dizer que amanhã o dia volta: talvez um pouco mais velho, 
com um pouco mais de experiência, mas o dia é um só, não uma 
sucessão infinita de unidades chamadas de “dias”. A sua volta é um 
processo cíclico e contínuo. Ora, quem tem razão? Potencialmente, 
uma conceitualização do universo é tão racional quanto outra; só 
que, em cada sistema é diferente, porém incomparável. Só pode 
ser descrito nos seus próprios termos.

Tanto a abordagem êmica quanto ética são viáveis, legíti-
mas e necessárias, mas respondem a indagações (fins) distintas, 
portanto não se pode misturar – envolvem metodologias distin-
tas. Se misturadas, resultam em uma metodologia “anêmica”, 
segundo Merton, que não serve nem para descrever a estrutura 
do sistema (êmica) nem para procurar regularidades transcultu-
rais através da comparação nem relações com o ambiente físico.
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2 renAsciMenTo e iLUMinisMo 

2.1 os começos da Arqueologia 

A Arqueologia, como disciplina, começou com os trabalhos de 
Ciríaco de Pizzicolli, estudando a inscrição no arco triunfal de 
Trajano em Ancona, em 1421. Esse estudioso formulou o conceito 
de que os monumentos antigos podiam dar informações mais 
diretas sobre a Antiguidade do que a tradição literária, o que 
o levou a dedicar a vida inteira, daí em diante, ao estudo dos 
monumentos arqueológicos, registrando inscrições, esculturas 
e arquiteturas antigas na Itália, na Grécia, na Turquia e ainda no 
Egito. Ciríaco, embora tenha combinado essas evidências com 
as da tradição literária, não fez delas nenhuma síntese. Temos o 
seu trabalho Itinerarium, que só chegou a ser publicado em 1742.

Rowe (1965) comenta a respeito de um padre ignorante 
que exigiu uma explicação das atividades de Ciríaco, ao qual 
o citado arqueólogo respondeu: “Ressuscitando os mortos”. A 
resposta ainda serve para uma explicação do assunto e objetivo 
da Arqueologia.

O desenvolvimento primordial das arqueologias também 
foi instrumental na criação do clima intelectual da época. A 
Arqueologia Clássica foi parte fundamental na redescoberta do 
mundo greco-romano e no seu contraste com o mundo atual.

Tanto linguista quanto arqueólogo foi Biondo Flávio, o 
primeiro a se empenhar num estudo sistemático da cultura 
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romana antiga. A sua primeira obra foi sobre a língua falada 
pelos romanos antigos, publicada em 1435. Biondo comprovou 
que, ao contrário do que acreditavam os medievais, o latim era 
não somente a língua literária dos romanos, mas a língua falada, 
quotidiana, também era uma forma de latim. Entre 1444 e 1446 
foi escrito o primeiro estudo monográfico arqueológico, Roma 
restaurada publicado em 1471. Esse foi um estudo da topografia 
e monumentos da cidade antiga na base de uma combinação 
de evidências arqueológicas e literárias.

Durante toda a época medieval e mesmo no Renascimento, 
quando houve as descrições dos viajantes, o que mais se encontra 
são as coletâneas enciclopédicas, especialmente de epítomes, 
copiados de uma série de autores, remontando até Heródoto. 
Essas Histórias de maravilhas e monstros começaram a ser 
repetidas por todos os compiladores, cada um copiando do 
outro, assegurando assim a “veracidade” da História pela força 
de autoridade: “Assim contou fulano, e dou crédito, pois Isodoro 
diz”. Os epítomes eram uma caracterização de diversos povos em 
duas ou três palavras. Convém ressaltar que o caráter nacional 
real se modifica através dos séculos, mas os epítomes, com-
partilhando preconceitos de séculos de tradição, não mudam.

Alguns epítomes repetidos do século XVI remontavam 
a Heródoto. Por exemplo, os escoceses são fiéis e vingativos; 
os suábios belicosos; os judeus prudentes, mas invejosos; os 
persas firmes, mas desleais; os egípcios, estáveis e ladinos; 
os gregos, sábios, mas embusteiros; os espanhóis, beberrões, 
violentos e sofistas.

Paralelamente à ideia de colecionar informações frag-
mentadas característica da época, começou na Europa a grande 
moda de fazer coleções de curiosidades: “antiguidades”. Todos 
os curiosos tinham os seus “gabinetes de curiosidades”; cole-
cionavam fósseis, moedas antigas, animais, flores, sementes, 
artefatos etc. Os ricos colecionadores, para terem aumentadas 
as suas coleções, organizavam expedições à Itália e à Grécia, 
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onde roubavam objetos de arte (um esporte não de todo extinto, 
como se constata ainda hoje). Tais pessoas deleitavam-se com 
suas coleções, daí serem chamadas de dilettanti.

Do diletantismo surgiu a Arqueologia Clássica, na medida 
em que, na Inglaterra, França e Escandinávia formavam-se 
sociedades de antiquários que procuravam ruínas romanas e 
colecionavam vasos, moedas e objetos de artes. As coleções de 
vários dilettanti serviram de núcleo para a formação de diversos 
museus, nacionais e particulares.

As explanações de tais achados, no entanto, não ultra-
passavam os tempos clássicos. Os ingleses, por exemplo, para 
explicar o primeiro povoamento da Inglaterra, remontavam a 
personalidades bíblicas e clássicas: Noé ou fugitivos de Tróia. 
Tudo tinha que estar contido na cronologia do bispo de Usher, 
de qualquer maneira: fora estabelecido por “autoridade” que 
o mundo tinha sido criado em 4004 a.C., portanto, a História 
não podia remontar a origens mais remotas do que essas. Maior 
ginástica mental foi necessária para tentar derivar os ameríndios 
de algum povo bíblico desaparecido.

2.2 As ideias dos precursores da Antropologia 
A evolução cultural era vista, já no século XVIII, por 

filósofos franceses e escoceses (Iluminismo), como amadureci-
mento da espécie, sendo que as tribos representavam a infância 
da humanidade; os estados escravagistas grego e romano, a 
adolescência; e a Europa ocidental contemporânea seria, então, 
o cume da maturidade humana. Os povos retardados na evo-
lução cultural (os “irmãos atrasados” por razões históricas ou 
geográficas) iriam, dado tempo suficiente, eventualmente galgar 
o mesmo cume vertiginoso da perfeição europeia.

Veja-se bem: as causas eram históricas ou geográficas, 
não raciais. Assim, a modernização era não somente possível, 
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mas eventualmente provável. A doutrina do racismo para jus-
tificar a dominação imperialista-colonialista ainda não tinha 
sido inventada. Ao contrário, era considerado o sagrado dever 
cristão e humanitário de os europeus civilizarem esses irmãos 
atrasados, e o mecanismo civilizatório apontado era o comércio: 
ensinar as sociedades atrasadas a usar e valorizar produtos 
europeus comercializados, bem como hábitos europeus de 
trabalho, a fim de viabilizar a produção das riquezas necessárias 
para comprar esses produtos aos europeus. Assim, temos uma 
justificativa perfeita para o imperialismo mercantilista.

Essa corrente do Iluminismo, dizendo ser o homem aper-
feiçoável e único nas suas capacidades, remonta às ideias de 
John Locke e de Claude Adrien Helvétius, que causaram uma 
revolução filosófica contra a concepção de que os povos primi-
tivos eram primitivos por motivos hereditários (genéticos) e 
permanentes. Dizia Locke que a mente humana, ao nascimento, 
é uma tabula rasa, uma lousa em branco. As ideias que mais tarde 
se inscrevem nela só provêm das experiências dos sentidos. Sua 
teoria: A mente é como um armário não mobiliado onde as coisas são 
colocadas na ordem em que vierem, dependendo da receptividade 
e educação de cada um. Isso é “endoculturação”.

Para Helvétius, a mente não seria mais do que a soma 
total das experiências que formam o caráter do homem.

Outros iluministas foram mais longe ainda no seu 
Materialismo, como, por exemplo, d’Holbach, que afirmou não 
haver nada no universo além de matéria e movimento (ener-
gia). Montesquieu, por sua vez, derivou as diferenças culturais 
diretamente do ambiente geográfico.

Tanto a corrente materialista quanto a idealista (por 
exemplo, Jean-Jacques Rousseau) deriva-se do racionalismo de 
René Descartes. A discussão continua até hoje, pois os materia-
listas modernos afirmam que o universo (portanto, a ciência) 
é uno, e o método científico aplica-se ao estudo de todos os 
fenômenos, inclusive ao homem. Os idealistas, ao contrário, 
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afirmam que o homem é uma exceção às leis do universo, sendo 
isento delas, e o método científico seria irrelevante ao estudo 
deste. Isso porque, aparentemente, somente o homem tem uma 
vida mental (o “ser pensante” divorciado do pensamento), e os 
pensamentos – ou a vida mental – aparentemente podem existir 
independentemente dos seres biológicos individuais. Toda essa 
polêmica se torna irrelevante no momento atual, quando a teoria 
de sistemas mostra que existem (sub-) sistemas encaixados 
dentro de sistemas, que, por sua vez, fazem parte de suprassis-
temas, e que cada nível envolve processos diferentes (embora 
homomorfos) e, portanto, métodos de análise diferentes. Agora 
entendemos que o comportamento (sistêmico) humano tem que 
ser estudado de um ponto de vista materialista e ético (visto por 
fora no mundo objetivo), enquanto o comportamento mental 
humano tem de ser estudado de um ponto de vista ideialista 
e êmico (visto por dentro da mente e as suas classificações 
culturalmente determinadas) (ver Miller jr., 1990, p.  18-21; 
1991, p.  6-13).

O filósofo e historiógrafo escocês William Robertson e o 
estadista revolucionário americano Thomas Jefferson repre-
sentam a mesma corrente intelectual iluminista nos fins do 
século XVIII e começos do século XIX. Comparam eles as tribos 
primitivas de índios americanos à civilização europeia e, em suas 
ponderações, consideram-nas comparáveis a crianças, dizendo 
que os selvagens e primitivos possuíam o grau de maturidade 
(idade mental) de uma criança (a legislação brasileira ainda 
diz a mesma coisa dos índios), e que as civilizações europeias 
alcançavam a plena maturidade de desenvolvimento. Robertson 
ainda considerava que uma tribo das margens do Mississipi não 
devia ter sido diferente de outra de tempos pré-históricos às 
margens do Danúbio. Essas ideias do Iluminismo contrastam com 
as dos poligenistas e racistas posteriores, que consideravam que 
cada raça tinha seu próprio gênio social, o que seria hereditário 
e irreversível (ver Miller jr., 1993, p.  23-51).
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Incidentemente, Jefferson foi o primeiro a fazer escava-
ções arqueológicas, na América do Norte, de restos indígenas 
pré-históricos, na sua fazenda, onde também ossadas recupe-
radas foram identificadas pelos seus escravos africanos como 
sendo de elefantes (mamutes)2.

2 Ver APÊNDICE A – O consenso iluminista.
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3 eVoLUcionisMo 

O Evolucionismo foi o primeiro paradigma teórico da ciência, 
incluindo a Antropologia, cristalizando-se em meados do século 
XIX e perdurando até o início do século XX.

Um paradigma científico é uma armação científica 
coerente, uma maneira de ver o universo, que durante certo 
tempo proporciona problemas e soluções-modelos para uma 
comunidade de cientistas. Essa armação implica um conjunto 
de enigmas, cuja solução é o objetivo da comunidade científica 
durante o tempo em que perdura o paradigma. O importante, 
assim, não é a competição entre teorias rivais, mas a que se dá 
entre paradigmas rivais. Em tempos de “ciência normal”, só 
há um paradigma convencionado pela comunidade científica, 
enquanto, em tempos “pré-paradigmáticos”, os paradigmas 
anteriores caem em descrédito, por não engendrarem soluções 
satisfatórias (surgem enigmas não explicáveis pelo paradigma), 
havendo, inclusive, uma proliferação de abordagens teóricas 
diferentes. Está-se atualmente num período “pré-paradig-
mático”, porque o paradigma do Relativismo não tem mais a 
capacidade de satisfazer toda a comunidade científica.

Em relação ao Evolucionismo, os principais teóricos 
dessa época eram todos ou teóricos filosóficos, ou cientistas 
de gabinete, compiladores infatigáveis de informações, com 
pouco contato de primeira mão com os “nativos” no campo. A 
força motriz (mecanismo) da sua evolução era ainda o amadu-
recimento acumulado ou o crescimento da humanidade – ideia 
derivada do século anterior – a evolução psicogênica, em vez do 
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mecanismo darwiniano de luta pela sobrevivência e a seleção 
natural, também diferindo do mecanismo da dialética, prefe-
rido por Hegel (idealista, cujo trabalho se iniciou em tempos 
pré-darwinianos), Marx, Engels e Plekhânov (materialistas).

3.1 e. B. Tylor 
Um dos mais notáveis compiladores foi Sir Edward B. 

Tylor, sábio inglês que trocou correspondência com a maioria 
dos estudiosos de Antropologia da época e é chamado o pai 
da Antropologia, embora outros atribuam tal paternidade ao 
geógrafo grego Heródoto. Tylor também usava o modelo da 
evolução psicogênica. Sua obra principal foi Primitive Culture 
(1871), primeiro trabalho antropológico completo e minucioso, 
meticuloso e evolucionista, que coloca, através de estágios 
evolucionários, a civilização europeia no cume (entre as civi-
lizações) e o resto da humanidade nos diversos estágios de 
barbárie e selvageria, dependendo do grau em que diferissem 
dos europeus (o método comparativo), ao longo de uma única 
escala (como degraus de uma escada) de evolução unilinear. 
Para se achar ao lugar certo, na História da evolução de uma 
instituição, um costume ou um povo, basta fazer a comparação 
com europeus, australianos etc. Encontrar-se-á assim o lugar 
na escada da evolução. Isso é o que chamaram de o método 
comparativo, como já se observou.

Tylor, a exemplo dos seus contemporâneos, aceitou a 
doutrina desenvolvida pelo antropogeógrafo alemão Adolf 
Bastian, conhecida como unidade psíquica da humanidade. Essa 
unidade não pretende que todos os homens pensem da mesma 
maneira, mas, antes, que todos tenham as mesmas capacidades 
nas mesmas circunstâncias. Um selvagem não pensa como um 
civilizado, mas os homens no estado de selvageria pensam como 
selvagens e os no estado de barbárie pensam como bárbaros, 
e assim por diante.
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No mesmo século (XIX), encontravam-se grupos vivendo 
em diferentes estágios taxonômicos – selvageria, barbárie e civi-
lização. Tylor interessava-se pelo estudo do que ele chamava de 
“sobrevivências”: vestígios, já sem função, de práticas ou objetos 
que, por inércia, sobreviveram ao seu próprio estágio, continu-
ando, sem sentido prático ou lógico, dentro do estágio posterior, 
supostas sobrevivências (tais como roupas confeccionadas para 
a equitação em séculos anteriores e que continuam em moda 
hoje, mesmo sem o cavalo, como traje a rigor para cavalheiros). 
Naturalmente, hoje se sabe que a evolução não deve ser vista 
como uma única linha de desenvolvimento, havendo evidências 
de que os seus melhores teóricos do século XIX também estavam 
cientes desse fato, embora os seus sucessores levassem a teoria a 
excessos ridículos. Também se sabe que, se um costume parece 
sem sentido hoje, não é que não tenha função, é apenas que ainda 
não se está entendendo qual é a sua função.

Antes de Tylor publicar a sua obra, Charles Darwin escre-
veu, publicando em 1859 a Origem das espécies, utilizando ideias 
do geólogo Charles Lyell, de Thomas Malthus, de Herbert Spencer 
e outros, e as suas próprias observações como naturalista, 
numa nova síntese, aplicada à evolução orgânica. Antropólogos 
encontraram princípios de aspecto biológico, como seleção 
natural, luta pela sobrevivência e sobrevivência do mais apto 
(habilitado), e começaram a explicar a evolução cultural em 
termos da seleção dos comportamentos, costumes, instituições 
e implementos mais aptos a sobreviverem (Darwinismo Social).

Tylor, no entanto, continuando a usar o modelo do ama-
durecimento e crescimento (psicogênico), escolheu, como a 
sua principal tarefa, derrubar a teoria ortodoxa contrária, de 
que o homem foi criado em estado de perfeição, e que qualquer 
outra coisa é o resultado da degeneração ou degradação resul-
tante da sua queda da graça divina – uma teoria chamada de 
degradacionismo. Assim, os povos não civilizados, diferentes 
dos europeus, não seriam os “primitivos” semelhantes aos 
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nossos antepassados, mas antes o resultado da degeneração do 
estado de graça (perfeição) original. Em vez do começo de um 
longo processo de evolução que terminaria num estado igual 
ao dos europeus, seria o produto final de um longo processo 
de degeneração,

Reflexos dessa posição degradacionista são encontrados 
nos livros dos exploradores franceses e alemães no Brasil, 
em meados do século XIX, dizendo que, apesar da condição 
“miserável” dos nativos, havia (sem citar) evidências de que 
os seus antepassados estiveram em melhor situação. Pudera, 
depois da conquista e repressão! Karl von Martius, por exemplo, 
em O passado e o futuro da humanidade americana, declarou que 
“as transformações sofridas pelas culturas indígenas após a 
chegada dos europeus nada mais representam do que a fase 
final de um processo de desagregação e de desintegração que 
de longa data se vinha desenvolvendo” (SCHADEN, 1969, p.  5). 
Estudiosos, admirando as pinturas rupestres, por exemplo, 
atribuíam a sua autoria a raças perdidas, fenícios etc., pois não 
podiam imaginar um povo degenerado como os índios como 
tendo a capacidade de as criarem. Os aterros do Centro-oeste 
norte-americano e as ruínas de Zimbabwe foram atribuídos a 
raças perdidas pela mesma razão.

Considerando que a medida da perfeição era a Europa, 
duvidaram que seres tão diferentes como os índios e africanos 
fossem humanos ou que tivessem alma e, como não suposta-
mente tinham, poderiam ser utilizados como animais domés-
ticos. As discussões baseavam-se em duas correntes sobre a 
consideração de como eram os primitivos: (1) os que achavam 
que os primitivos podiam civilizar-se, e (2) os que achavam que 
os primitivos o são de natureza e nascença. Surgiram, então, 
duas correntes de racismo:

1) Monogênese (ortodoxa) que diz que toda a humani-
dade era descendente de Adão e Eva, portanto, todos iguais 
em potencial;
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2) Poligênese (heterodoxa) que diz que Adão e Eva não 
foram as únicas criaturas em forma humana criadas por Deus, 
apenas as últimas e mais perfeitas. Essa segunda teoria tor-
nou-se, ao mesmo tempo, a base dos ódios do pior racismo 
(“as raças são natural e permanentemente desiguais”), e a 
dos conservacionistas, que queriam criar reservas naturais, 
semelhantes ao Parque do Xingu, onde os humanóides inferiores 
(negros e índios) pudessem ser isolados e tratados com carinho, 
senão tornar-se-iam extintos na competição desigual com os 
seus superiores naturais, os brancos europeus (ver Miller jr., 
1993, p.  23-51).

As ideias monogenésicas começaram a fixar-se em meados 
do século XIX, por motivos políticos: se as raças retardadas 
são potencialmente iguais, justifica-se o colonialismo como 
um ato humanitário de ajudar os “irmãos atrasados”, condu-
zindo-os pela mão às alturas e glórias da civilização europeia, 
ensinando-os a trabalhar seus recursos naturais e consumir 
produtos europeus, fornecendo, em troca, esses mesmos recursos 
naturais aos irmãos mais adiantados. Naturalmente, devem 
aceitar (inclusive à força) e pagar essa ajuda, mesmo se, por 
tão atrasados, não entenderem que é para o seu próprio bem 
(o “fardo do homem branco”).

Juntando-se a essa a ideia darwiniana da sobrevivência do 
mais apto, em que a raça humana (como todas as outras espécies) 
constantemente purifica-se e melhora, através de um processo 
de podar os ramos menos eficientes, os grupos inferiores, que 
não conseguem sobreviver à competição e cuja sobrevivência, de 
acordo com estudiosos como Spencer, enfraqueceria a espécie. 
Assim, para os poligenistas, o genocídio colonial torna-se um 
ato sagrado de melhoramento e progresso da raça humana. 
Pode-se encontrar “sobrevivências” dessas ideias na filosofia 
nazista de Lebensraum e a “solução final da questão judia”, e 
outros ainda hoje. Em 1907, Herbert von Ihering, então diretor 
do Museu Paulista, ainda poderia dizer
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Os actuaes indios do Estado de São Paulo não representam 
um elemento de trabalho e progresso. [...] Como os Caingangs 
selvagens são um impecílio para a colonização das regiões do 
sertão que habitam, parece que não ha outro meio [...] senão 
o seu exterminio. Aquelles indios que se uniram aos portu-
guezes imigrados, só deixaram uma influencia “malefica” 
nos habitos da população rural. É minha convicção de que 
o Estado de São Paulo é obrigado a introduzir milhares de 
imigrantes, pois que não se pode contar [...] com os serviços 
dessa população indigena, para os trabalhos que a lavoura 
exige (VON IHERING, 1907, p.  215). 

Na época, o Evolucionismo estava presente na incipiente 
Antropologia brasileira. Um exemplo seria Roquete Pinto. Porém, 
de grande importância é a abordagem positivista, baseada no 
Evolucionismo de Auguste Comte, abordagem essa presente na 
primeira Constituição da República e na obra do grupo do Mal. 
Cândido Mariano da Silva Rondon e do Serviço de Proteção 
aos Índios3.

3.2 Marxismo 
Ao mesmo tempo, Karl Marx estava desenvolvendo uma 

teoria para explicar como e por quê apareceu o capitalismo, desen-
volvendo a sua própria Sociologia e História. Marx observou a 
sequência entre as civilizações clássicas, agrárias, com muito 
trabalho feito por escravos; seguido pelo feudalismo, também 
agrário, com menos comércio de que antes, em que a posse da 
terra (em vez de escravos) era a base de poder na sociedade. Depois 
surgiram a burguesia e os bens móveis (particularmente dinheiro), 
o que começou a substituir a posse da terra como base do poder. 
Marx considerava que o capitalismo começou a surgir aí, com 
investimento de dinheiro para criar ou ganhar mais dinheiro. O 
Industrialismo seria um passo lógico na mesma direção.

3 Ver APÊNDICE B – O paradigma evolucionista.
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Ele utilizou o mecanismo evolutivo de Hegel, da dialé-
tica, ou conflito entre opostos, que conduz a um novo estágio 
(síntese), considerando que o conflito entre senhores da terra 
e comerciantes (burgueses) gerou o capitalismo como novo 
estágio. Marx também teorizou que o conflito entre operários e 
capitalistas geraria mais um novo estágio, no qual os operários 
seriam os donos dos meios de produção (socialismo).

O marxismo clássico está dentro da corrente filosófica 
Materialismo, ou seja, acredita que as coisas materiais são 
mais importantes de que as ideias, as quais não têm existência 
no mundo real. O fenômeno social fundamental no processo 
histórico seria o modo de produção, o que determina a forma 
e o trajeto da sociedade.

Entretanto, Marx inicialmente não deu importância aos 
povos pré-clássicos, pois ele os considerava irrelevantes ao que 
lhe interessava, até que o seu amigo e associado Friedrich Engels 
descobriu o trabalho do advogado e antropólogo americano 
Lewis Henry Morgan. Engels, então, reorganizou as ideias de 
Morgan, segundo as quais, os sucessivos estágios da evolução 
humana definem-se através do aprimoramento da tecnologia, 
acrescentando dados de povos antigos da Europa. Como resul-
tado, publicou em 1884 A origem da família, da propriedade e do 
estado. Tem-se que admitir que, ao retrabalhar Morgan, Engels 
conseguiu uma obra melhor organizada e mais coerente, embora 
sofresse da mesma desvantagem de todos os melhores autores 
da época: a falta de dados dignos de confiança, o que conduzia 
os melhores pensadores a erro. Depois disto, Marx se interessou 
também pelas formas “primitivas” de produção.

Marx não considerava que a sua sequência para a Europa 
e o Mediterrâneo fosse a única possível. Para explicar os casos 
dos países orientais, como China, Índia, Egito etc., lançou mão 
de uma ideia do economista escocês John Stuart Mill, do século 
anterior, propondo também um modo de produção asiático, o 
qual não conduzia, por si só, ao capitalismo, sendo mais apto a 
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mostrar ascensões e quedas cíclicas. Não tendo como base de poder 
a propriedade privada, não podia desenvolver o capitalismo, e 
não conduzia ao industrialismo. Marx comentou, certa vez, que 
os ingleses executaram “a primeira verdadeira revolução social 
na Índia, ao introduzir a prática da propriedade privada”.

Por razões políticas, na década de 1920, V. I. Lênin, reco-
nhecendo a herança asiática (mongol e turca) do aparato estatal 
tsarista na Rússia, que se tornou herança do estado bolchevista, 
expurgou, por expediente político, todas as referências ao 
modo de produção asiático de todas as edições de Marx e de 
comentários sobre esse modo, publicados na União Soviética, 
que só no fim da década de 1970 foram readmitidas.

Marx e Engels não seguiram a corrente essencialmente 
idealista de fazer uma distinção entre homem e natureza, 
considerando que eram partes da mesma coisa, como hoje 
entendemos através do conceito sistêmico.

A abordagem sistêmica foi também pressagiada pelo inte-
lectual marxista Gheorghei Plekhânov, um estudioso que sempre 
tem colocações estimulantes, que hoje possuem mais significações 
de que na sua própria época. Por isso, não merece o esquecimento 
dos leitores de hoje, e deve ser reexaminado. Plekhânov (1989) 
chamou a atenção para diversas declarações de Marx e de Engels 
que agora reconhecemos no contexto de conceitos como “caixa
-negra” e outros da Teoria Geral de Sistemas:

Existem, portanto, forças inumeráveis que se entrecruzam, 
um número infinito de paralelogramos de forças, dando uma 
resultante [hoje diríamos “vetor”], o evento histórico, que pode, 
por sua vez, ser um todo [i. é, o sistema], sem consciência nem 
vontade [ou seja, a caixa-negra é imprevisível]: Pois aquilo 
que cada um quer separadamente, é impedido por todos os 
demais, e aquilo que daí resulta, é algo que ninguém quis 
(PLEKHÂNOV, 1989, p.  49). 

Engels, nessa e noutras citações oferecidas por Plekhânov 
(1989, p.  50-51), se referia à declaração de Marx de 1845, na 
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terceira tese sobre Feuerbach, de que “se, de um lado, os homens 
são um produto do meio, esse é, por outro lado, transformado 
precisamente pelos homens” (a cibernética mostra que a evo-
lução da biosfera é recíproca). Como é que o meio pode ser 
transformado pelos homens, que são, eles mesmos, os produtos 
dele?, pergunta Plekhânov. Segundo esses autores, é através das 
“relações de produção que se estabelecem sob influência de 
condições independentes da vontade humana (ênfase de Plekhânov). 
Mas, esse acrescenta em seguida: essas relações estabelecidas 
independentes da vontade humana só podem ser modificadas 
pela atividade humana.

Aqui se tem uma declaração sobre relações recíprocas 
intercausais, incluindo desdobramentos de circuitos (loops) de 
retroação positiva e negativa, com pesos variáveis dos fatores. 
Plekhânov (1989, p.  51) continua explicando que

essas relações podem se transformar – e efetivamente, com 
frequência se transformam – numa direção bem diferente 
daquela na qual os homens tencionavam modificá-las. O 
caráter da “estrutura econômica” e o sentido no qual esse 
caráter se transforma não dependem da vontade humana, 
mas do estado das forças produtivas e da própria natureza das 
transformações que se produzem nas relações de produção 
e se tornam necessárias à sociedade em consequência do 
desenvolvimento dessas forças. 

O que é outra maneira de se dizer que “o estado do sis-
tema é um determinante do seu output”, onde “o estado do 
sistema é um padrão particular de relações existentes entre 
os componentes e a natureza da condição de filtragem da sua 
fronteira” (BERRIEN, 1968, p.  32-33).

A polêmica de Marx também não é de interesse para nós 
aqui, a não ser se quisermos fazer uma Sociologia de movimentos 
milenares e revolucionários. Mas o gênio de Marx não está 
nem no seu esquema histórico nem na polêmica: está na sua 
estratégia de pesquisa. Foi talvez o primeiro a enxergar o total 
sociocultural como um sistema com subsistemas: tecnologia e 
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economia como infraestrutura, com a organização sociopolítica 
e a ideologia como uma superestrutura. Somente agora os 
antropólogos estão começando a fazer bom uso dessa estratégia, 
reconhecendo que, por exemplo, a forma de organização da 
sociedade depende, em primeiro plano, da natureza das tarefas 
que essa tem para realizar e da tecnologia disponível para a sua 
implementação. O fato de o nível tecnoeconômico ser o aspecto 
do sistema sociocultural mediador entre a sociedade e o seu 
ambiente (frequentemente em mudança), donde se tiram as 
matérias-primas e a alimentação, significa que as mudanças 
culturais e sistêmicas se originam na infraestrutura muito 
mais vezes do que em outras subestruturas4.

Embora começando como desdobramento do Evolucionismo, 
a abordagem de Marx e Engels seguiu caminhos diversos, que não 
temos condições de seguir aqui. Surgiram diferentes marxismos, 
alguns dos quais fazem lembrar um comentário do Marx: “Se isso 
é marxismo, então não sou marxista”.

Apareceram alguns arqueólogos marxistas, mais des-
tacadamente V. Gordon Childe (Introdução à Arqueologia), na 
Inglaterra, para o qual ideias tais como a que prega que a evolu-
ção cultural do homem é em parte determinada pela tecnologia 
(Morgan), a economia e as relações do trabalho (Marx, Engels 
e Plekhânov), ideias que serviram para esclarecer a “revolução 
neolítica” e a “revolução urbana”. Boas ideias mais recentes nessa 
linha podem ser encontradas em Luís Guillermo Lumbreras, (La 
arqueología como ciéncia social).

Enfim, o Evolucionismo ensinou a doutrina do progresso, 
um conceito otimista de que o mundo está ficando cada vez mais 
aperfeiçoado através da ciência desenvolvida pelos europeus e 
norte-americanos. Essa doutrina serviu como excelente justi-
ficativa ideológica para o imperialismo colonialista.

4 Ver APÊNDICE C – Materialismo histórico.
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Mas acontecimentos sombrios começaram a aparecer. No 
começo do século XX, uma potência europeia (Rússia imperial) 
foi derrotada por um país não ocidental de não brancos (Japão), 
deixando os europeus pasmos. Um rude golpe à suposta supe-
rioridade europeia.

Ao mesmo tempo, o industrialismo científico não trouxe 
o paraíso na terra esperado; ao contrário, houve níveis de misé-
ria e sofrimento nunca dantes vistos. E o mais inquietante: 
os preparativos para uma grande guerra, a Primeira Guerra 
Mundial. O otimismo da doutrina de progresso não era mais 
crível, daí o Relativismo trazer a sua mensagem de “deixem as 
coisas como estão, tudo está certo no seu lugar” ou, ao menos, 
“não mexam em nada, pode acabar sendo pior ainda”; com uma 
filosofia para manter o status quo.

3.3 evolucionismo e Arqueologia 
Durante o período em que o paradigma evolucionista foi 

o vigente na Antropologia, a Arqueologia se caracterizava pelo 
acúmulo de amostras, no plano prático, e pela pura especulação, 
no plano teórico.

Desde o início desse período a Arqueologia começou 
a se desdobrar em “arqueologias”. Já vimos (Tópico 2.1) os 
começos dessa ciência, ligada à Filologia e à História da Arte 
(Arqueologia clássica), num período anterior, quando o propósito 
da Arqueologia era de ilustrar os argumentos sobre a História 
da arte. Mas, surgiram então novos desenvolvimentos.

Por exemplo, John Freire chamou atenção, em 1790, para 
a presença de instrumentos de pedra (acheulianos) associados 
a ossos de animais grandes e desconhecidos (eram elefantes) 
em Suffolk, Inglaterra, embora o fato só viesse a ser notado 
pelo geólogo Charles Lyell em 1863. Em 1837, Jacques C. Boucher 
de Perthes notou a presença de um fenômeno semelhante em 
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Abeville, França, mas a sua reportagem sobre restos “célticos 
e antediluvianos” foi vista com ceticismo até 1859, quando os 
sítios foram visitados por Joseph Prestwitch (HEIZER, 1962). 
Assim nasceu, também na Europa, uma Arqueologia mais ligada 
à geologia (Arqueologia pré-histórica), preocupada com estrati-
grafia e mudanças culturais através do tempo, mas que acabou, 
em termos acadêmicos, se acomodando em departamentos de 
História e adotando alguma metodologia desta disciplina. Deste 
modo, também, a Arqueologia teria como finalidade estender 
e ilustrar a História para épocas nas quais ainda não havia 
historiógrafos registrando as suas observações (BEZERRA DE 
MENEZES, 1983).

No fim desse período, a Arqueologia começou a se desen-
volver nas Américas, especialmente do Norte, cuja sociedade 
histórica lá enxertada teve as suas origens num contexto extra-
continental, enquanto os restos arqueológicos diziam respeito 
a sociedades autóctones agora física e conceitualmente isoladas 
do resto das sociedades nacionais. Isso conduziu à colocação 
da Etnografia, da Arqueologia, da Antropologia biológica e da 
linguística, todas juntas, num Departamento de Antropologia 
porque todas estudavam as mesmas etnias. Nesse contexto, o 
propósito da Arqueologia seria o de recuar os conhecimentos 
da Etnografia para os tempos em que ainda não havia etnó-
grafos para registrar os fenômenos. Isso é semelhante ao caso 
europeu onde a Sociologia estuda as etnias europeias enquanto 
a Antropologia (nos países britânicos e germânicos; na França 
ela se chama Etnologia) estuda os povos “exóticos”.

O uso americano de “Arqueologia” se aplica igualmente à 
disciplina por si quanto ao seu conteúdo ou matéria, ou seja, 
os termos “Arqueologia” e “pré-História” se empregam de 
modo intercambiável. Na Europa “Arqueologia” refere mais 
à disciplina, enquanto a “Pré-História” se refere à substância 
(WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  15). 

Nesse período (evolucionista), a Arqueologia se desenvol-
veu quase que exclusivamente na Europa e no Oriente Médio, 
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sendo que nessa região tal desenvolvimento se deveu também 
aos europeus. As Américas apenas inspiraram amadores a 
explorarem depósitos arqueológicos sem método e sem objetivos 
claros, fora simplesmente explorar para satisfazer a curiosidade 
ou para encontrar “relíquias”. Mas, ideias europeias começaram 
também a aparecer aqui.

Na América do Norte, esse período (1840-1914) se carac-
teriza por explorações destinadas a definir “o quê” da e na 
paisagem arqueológica, e pelo aparecimento dos primeiros 
museus e arqueólogos profissionais. O período se caracteriza 
também por uma grande acumulação eclética de dados. No 
entanto, estes dados ficaram, em geral, sem contexto e sem 
meios para interpretá-los. “A síntese, em meados do século 
XIX, do sistema dinamarquês das três idades, a compreensão 
da antiguidade do homem e o Evolucionismo darwiniano se 
fizeram sentir logo depois do fato ocorrer na Europa” (WILLEY; 
SABLOFF, 1974, p.  16).

De qualquer modo, a Arqueologia profissional na América 
do Norte teve a sua formação em circunstâncias bem diferentes 
daquelas na Europa.

Desde o início, a Arqueologia Americana se encontrava 
estreitamente ligada ao resto da Antropologia. De fato, os 
liames firmes foram estabelecidos primeiro no Instituto 
Smithsonian por J. W. Powell, chefe do Bureau de Etnologia [...]. 
A importância óbvia de uma abordagem conjunta arqueológi-
co-etnológica ao enfrentar os problemas do índio americano 
e as suas origens decorreu do levantamento de aterros, por 
C. Thomas, e a demonstração de que tais obras tinham sido 
construídas pelos ancestrais dos índios. O estudo do material 
osteológico dos aterros pela Antropologia Física também se 
tornou relevante para a solução de tais problemas, o que 
determinou que esse terceiro ramo da Antropologia fosse 
trazido para a aliança americana. Muitas das diferenças 
entre a Arqueologia do Novo Mundo e a do Velho remontam 
a essa época e a esses acontecimentos nas Américas (WILLEY; 
SABLOFF, 1974, p.  86).  
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No Brasil, isso corresponderia ao período englobado entre 
os trabalhos de amadores e de semiprofissionais, como P. P. Hilbert 
e de “semis” tornados profissionais, como J. A. Rohr e outros.

Dá para se notar que, nesse período, não há entrosamento 
entre teoria e fato, na Arqueologia, porque não há teoria arque-
ológica, nem emprestada de outras disciplinas.

3.4 Métodos quantitativos na Antropologia 
Os primeiros trabalhos quantitativos na Antropologia 

iniciaram no contexto evolucionista, continuando no período 
difusionista com estudos de distribuição de “elementos de cultura”.

Provavelmente o primeiro trabalho de grande importância 
sobre fenômenos sociais quantificados foi o do belga Adolphe 
Quételet em 1832, que posteriormente influenciou Émile Durkheim. 
Nos seus trabalhos para desenvolver tabelas atuariais para compa-
nhias de seguros de Bruxelas, impressionou-se pelas regularidades 
constatadas nos fenômenos sociais quando considerados em 
quantidade. Percebeu as regularidades nos fenômenos crimino-
lógicos, entendendo o seu verdadeiro significado.

O fato de que, ano após ano, números previsíveis de crimes 
de variedades previsíveis praticar-se-iam por proporções 
previsíveis dos sexos e com idades previsíveis, convenceu-o 
de que o sentido individual de livre-arbítrio não alterava 
a natureza determinista das ações de grandes números de 
pessoas, consideradas no agregado (HARRIS, 1968, p.  74).  

Naturalmente, foi logo tachado de materialista por ter 
reportado tais fenômenos desagradáveis. Quételet (1842 apud 
HARRIS, 1968, p.  74) explicou:

Não tenho outra finalidade do que coletar, de uma maneira 
uniforme, os fenômenos que afetam o homem, quase como 
a ciência física junta os fenômenos do mundo material. Se 
certos fatos detestáveis se apresentam com uma regulari-
dade assustadora, a quem devemos culpar? Deve-se acusar 
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de materialista aquele que aponta tal regularidade? Repito 
que dado certo estado de sociedade, permanecendo sob a 
influência de certas causas, efeitos regulares são produzidos, 
oscilam, como se diz, em volta de um ponto médio fixo, sem 
sofrer quaisquer alterações sensíveis. Observe que eu disse sob 
as influências das mesmas causas; se se modificar as causas, 
os efeitos também, necessariamente, modificar-se-iam. 

O historiador de Antropologia, Marvin Harris, explica que

[...] Quételet chamou atenção para o fato de que a vida social 
prossegue a partir da presunção de que o comportamento 
de indivíduos específicos pode ser previsto. Essa expectativa 
derrota os que arguiram que uma ciência social não é possível 
por causa da natureza volátil das respostas humanas. Quételet 
encontrava-se bem preparado para a tarefa de comprovar que, 
quanto maior o número de indivíduos considerado, maior seria 
a confiança nas previsões. Esse resultado pode-se conseguir 
somente se princípios legítimos governam o domínio sob estudo 
(se os fenômenos foram puramente aleatórios, mais casos teriam 
de conduzir a uma confiança reduzida (HARRIS, 1968, p.  74). 

Uma das maiores iniciativas a esse respeito, durante o 
século XIX, foi a acumulação de dados em massa por Herbert 
Spencer em Descriptive sociology (1973-1934). Cada volume incluía 
tabelas, na forma de declarações resumidas apresentadas de 
maneira uniforme e, em seguida, as citações que forneciam as 
bases para tais declarações. Uma terceira parte, projetada, mas 
não concretizada, visava à condensação dessas informações sob 
rubricas específicas, tais como instituições governamentais, 
eclesiásticas, cerimoniais, e assim por diante.

Provavelmente, um dos mais notáveis eventos na 
Antropologia do século XIX foi o estudo de E. B. Tylor (1889) 
“sobre um método de investigar o desenvolvimento de insti-
tuições, aplicado às leis do casamento e da descendência”. Esse 
estudo teve como finalidade juntar, através de tabelas, informa-
ções sobre assuntos como residência pós-nupcial, descendência, 
tecnonomia (chamando os pais pelo nome dos filhos – “pai de 
fulano”), couvade (recolhimento na época do parto), fazendo 
contribuições ao estudo de exogamia, endogamia, casamento 
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preferencial entre primos cruzados etc. Procurou porcentagens 
de probabilidades de associação (ele as chamou de “adesões”), 
colocando o estudo etnológico e antropológico numa base 
estatística. A sua amostra incluía dados de “entre 300 e 400 
povos desde as insignificantes hordas selvagens às grandes 
nações civilizadas” (TYLOR, 1889, p.  245). Observou ainda que

[...] Durante anos passados tem-se tornado evidente que a 
grande necessidade da Antropologia é que o seu método seja 
fortalecido e sistematizado [...]. Entretanto, um método rigo-
roso tem sido introduzido, por enquanto, somente em parte 
do campo antropológico. Deve ser ainda sobrepujada certa 
hesitação desfavorável por parte de homens engajados nas 
operações precisas da matemática, física, química, biologia, 
para admitir que os problemas de Antropologia sejam sus-
ceptíveis de tratamento científico. “É o meu objetivo mostrar 
que o desenvolvimento das instituições pode ser investigado 
na base de tabulação e classificação” (TYLOR, 1889, p.  245). 

A essa declaração de há mais de cento e vinte anos, pouca 
coisa podemos acrescentar, de tão pouco que temos progredido 
desde então. Tylor estava ciente das limitações dos seus dados, 
observando que “na classificação nos registros de tribos e nações 
[...] a grande dificuldade é a falta de informações” (TYLOR, 
1889, p.  269). Considerou que a demonstração de correlações 
e de covariações era apenas o começo, e que tinham que ser 
explicitadas e explanadas por outros meios.

Uma resposta entusiasta à colocação de Tylor foi a tenta-
tiva de Franz Boas de quantificar dados sobre a disseminação 
de contos e mitos entre os índios norte-americanos, a qual 
ele rapidamente abandonou por não ver nenhuma solução ao 
problema levantado por Sir Francis Galton, de como distinguir 
correlações que surgem de causas nomotéticas ou processuais 
(por exemplo, gasolina e ternos de rigor, sem ligação entre si), 
das que refletem a difusão de traços relacionados (como gasolina 
e automóveis). Isso quer dizer que, sendo um item uma variável 
dependente de outro, necessariamente, difundir-se-iam em 
conjunto. No entanto, desde 1961 Raoul Naroll e outros têm 
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proposto um total de cinco soluções ao problema de Galton 
(NAROLL, 1961, 1964; NAROLL; D’ANDRADE, 1963). De modo que 
o receio de Boas não tem mais justificativa.

Partindo da linha de Spencer, foram construídos vários 
fichários de dados etnográficos, o mais importante sendo o 
Human Relations Area Files, desenvolvido por G. P. Murdock na 
Universidade de Yale. A sua importância justifica um tratamento 
um pouco mais pormenorizado.

Em 1937, Murdock começou um fichário de informações 
etnográficas extraídas das mais diversas publicações para docu-
mentar, da maneira mais completa possível, todos os aspectos 
de cada cultura fichada, com as informações codificadas em 637 
itens (MURDOCK, 1950, 1954). Assim codificadas, as informações 
se prestam para armazenamento, recuperação e manipulação 
quantitativa, inclusive por computadores. Até 1967, o fichário 
incluía a descrição de partes relevantes de 240 culturas, resultante 
da análise de 450 mil páginas de material das fontes, classificadas 
de acordo com o sistema numérico próprio.

Enquanto o fichário não representa a solução milagrosa 
de todos os males da pesquisa antropológica, tem resultado 
numa porção de estudos nomotéticos de grande significado.

Um bom exemplo do que se pode fazer ao procurar relações 
intercausais, tendo um número estatisticamente significante 
de casos para examinar, foi o trabalho de John Whiting (1969). 
Em resumo, é suficiente dizer aqui que, usando um computador 
simples, mas com um bom banco de dados, examinando relações 
de covariação entre pares de atributos (fenômenos específicos), ao 
iniciar o exame de certos costumes de procriação entre diversos 
povos, ele descobriu uma covariação negativa (inversa) entre ritos 
severos de iniciação masculina e a couvade (costume pelo qual o 
pai vai deitar durante e imediatamente depois do parto).

Whiting iniciava o estudo procurando covariações entre 
o costume de a criança dormir exclusivamente junto com a 
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mãe durante muitos anos e características da personalidade 
adulta (“cultura e personalidade”). Começou a sua pesquisa 
investigando os padrões exclusivos de mãe-filho para dormir.

Nas sociedades com esse costume encontrou também o 
de residência patrilocal e os rituais de iniciação em questão. 
Entretanto, na mesma amostra, onde há residência matrilo-
cal, a tendência é de ter também a couvade em vez dos rituais 
citados. Ao procurar mais covariações, Whiting descobriu uma 
correlação positiva entre tabus sexuais pós-parto prolongados 
e ritos de iniciação masculina. A essa altura ele ainda não sabia 
o porquê, pois há outras variáveis interventoras no meio, como 
veremos em seguida.

Procurando outras correlações, chegou a “arranjos 
exclusivos de mãe-filho para dormir, tabu sexual pós-parto 
prolongado, amamentação prolongada, poliginia, patrilocali-
dade, e ritos severos de iniciação masculina” (HARRIS, 1968, p.  
449-463). Quem poderia imaginar relações intercausais entre 
esse aglomerado de costumes? “Ao procurar uma hipótese 
geral adequada, Whiting figurativamente entrou pela porta dos 
fundos na possibilidade de haver uma retroação tecno-ambiental 
suficientemente forte para gerar o complexo inteiro” (HARRIS, 
1968, p.  449-463).

[...] Primeiro, explorava-se uma possível ligação com o clima. 
Isso conduziu à descoberta de uma correlação entre o com-
plexo em questão e o clima tropical. Um elo final acrescentava-
se quando o clima tropical correlacionava-se por sua vez com 
kwashiorkor, uma doença associada à carência protéica durante 
a infância. [...] A cadeia completa agora podia ser lida como a 
seguinte: Dietas tropicais carentes em proteína dão alto valor 
a um período prolongado de lactação para manter a ingestão 
de proteína pelo infante durante o período crítico. Interrupção 
da lactação pelas necessidades de um segundo infante evita-
se pelo tabu sexual prolongado enquanto a mãe alimenta a 
criança. O tabu contra relações sexuais valoriza positivamente 
uma segunda esposa. Daí, o arranjo exclusive mãe-infante 
para dormir é um subproduto. Poliginia, por sua vez, torna 
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a patrilocalidade mais provável como a maneira mais con-
veniente de estabelecer um lar compósito. Patrilocalidade, 
por sua vez, correlaciona com a patrilinearidade. Com uma 
forte ênfase patrilinear e patrilocal, os rapazes que têm 
permanecido durante um período prolongado com a mãe 
lactante são sujeitos a pressões intensivas para assegurar a 
identidade adequada com o papel masculino.  

Daí os ritos severos de iniciação para jovens.

Esse complexo não poderia ser desvendado sem a utiliza-
ção de dados quantificados e computadores, porque o cérebro 
humano não tem a capacidade de lidar com um número tão 
grande de variáveis e fatores. Ao mesmo tempo, pode-se entender 
que, ao fazer a primeira escolha (conservar a criança com a mãe 
lactante durante um tempo prolongado) começam a entrar os 
desdobramentos (loops) de retroação positiva, paulatinamente 
gerando o complexo total através de constantes interrelações 
entre as variáveis e o ambiente: as condições materiais da vida. 
As interrelações são complexas e os processos morfogenéticos.

Para os começos das abordagens quantitativos na 
Arqueologia, ver Tópico 4.4.1.
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4 reLATiVisMo i: pArTicULArisMo 

No começo do século XX, ao lado da perda de interesse pela 
procura das origens de todo costume e instituição, também 
se perdeu a ideia de considerar a Europa vitoriana como o 
suprassumo. A Antropologia indaga o como, o por quê e quais 
as diferenças que existem entre os povos, tanto quanto as seme-
lhanças. Nesse século, perdeu-se o interesse pelas semelhanças 
e aumentou a procura pelas diferenças culturais, rejeitando-se 
as ideias evolucionistas. De 1900 a 1950, surge uma nova filoso-
fia, um novo paradigma científico – o Relativismo –, tanto na 
física, quanto na biologia, na Antropologia e na filosofia. Não 
existindo padrões universais absolutos de certo ou errado, cada 
cultura é peculiar (particular) quanto a suas características ou 
circunstâncias. O Relativismo cultural afirma que não há um 
padrão absoluto.

Dentro do paradigma relativista, temos diversas escolas. 
Isso, superficialmente, parece uma negação da existência de um 
paradigma, nos termos em que já o definimos; mas, de fato, o 
pluralismo é uma característica fundamental e necessária ao 
conceito de Relativismo. Portanto, a existência de uma plurali-
dade de escolas dentro do paradigma relativista é perfeitamente 
coerente com a própria natureza do Relativismo.

O Relativismo Cultural é o contrário do etnocentrismo, o 
qual tem a sua função na sobrevivência dos grupos étnicos, ao 
afirmar que as normas e costumes de um grupo são corretos, e 
os dos outros, errados, repugnantes e obscenos. O Relativismo 
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diz que cada povo tem a sua própria razão, que tudo tem que 
estar no seu contexto, fora do qual nada tem sentido.

Como exemplo concreto do ponto de vista do Relativismo, 
pode-se considerar o caso do costume esquimó de emprestar 
sua esposa a um visitante, costume esse que, durante o século 
XIX, foi considerado como exemplo da inferioridade moral e 
cultural daquele povo.

Entre os esquimós ocidentais e alguns outros, é comum os 
homens terem duas ou três esposas, encontrando-se o costume 
também entre os esquimós centrais, embora talvez com menor 
frequência. A partir da doutrina do Relativismo, podemos 
observar as seguintes circunstâncias como contexto:

1) - O esquimó vive caçando – uma atividade muito peri-
gosa no ambiente ártico, onde os acidentes nunca são simples. 
Até torcer o tornozelo, impedindo a pessoa de caminhar, de 
buscar alimentos ou de voltar para casa, pode provocar a morte 
por congelamento e fome.

2) - Os perigos apresentados no item nº 1 explicam o fato 
de poucos homens alcançarem a velhice, muitos morrendo 
novos, deixando um saldo de mais mulheres do que homens 
na sociedade esquimó. Além do mais, uma mulher esquimó 
também não poderia sobreviver sozinha, sem ninguém para 
trazer carne e peles, e ajudar na construção da casa. Portanto 
a poliginia (prática de ter mais de uma esposa) é um recurso 
necessário para amparar o excedente de mulheres.

3) - As ausências prolongadas do caçador, junto com o 
fato de ser antieconômica a convivência de diversas famílias 
no inverno, frente à escassez de alimentos, acarretou uma 
situação em que uma só esposa teria que passar dias ou semanas 
inteiramente sozinha no meio do deserto de gelo.

4) - As tarefas de casa são extremamente pesadas e 
estafantes para a mulher no Ártico, de modo que, sozinha, 
dificilmente ela conseguiria dar conta do recado.
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5) - Não se misturam tarefas de homem com as de mulher – 
normalmente cada um faz as atribuídas ao seu sexo. Por exemplo, 
quando o viajante sai de casa, tem que ter o seu equipamento 
em ordem; inclusive, se as suas botas estiveram congeladas, a 
única maneira efetiva de descongelá-las e, torná-las macias, é 
de mastigá-las, tarefa considerada eminentemente feminina.

O saldo dessas considerações é que um visitante necessita 
de uma mulher e, se um fulano empresta uma das suas para um 
beltrano que está de passagem, sabe que, quando ele tiver que 
viajar pelas paragens onde mora o beltrano poderá contar com a 
mesma ajuda ou hospitalidade. O costume de emprestar esposas, 
então, visto no contexto das circunstâncias dos esquimós, não 
tem semelhança com o que seria o significado nem a função 
dessa mesma prática, digamos, numa cidade brasileira. Aqui não 
representaria nenhuma necessidade prática para assegurar a 
sobrevivência de um operário ou comerciante urbano. Conclusão 
dos relativistas: não se pode julgar os esquimós pelos nossos 
padrões, somente pelos deles mesmos.

Em termos mais atuais, os neoevolucionistas diriam que 
o costume esquimó é um “mecanismo adaptativo para sobrevi-
vência no meio ambiente do Ártico”, não tendo nenhum valor 
adaptativo aqui.

No entanto, posteriormente, o Relativismo foi levado 
a posições extremistas. A Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, patrocinada pelas Nações Unidas e pautada num 
repúdio à repressão nazista durante a Segunda Guerra Mundial, 
teve participação do “papa do Relativismo”, Melville Herskovits. 
Se fosse levada ao pé da letra, tal declaração significaria que 
ninguém deveria julgar mal nem os próprios nazistas pelo 
genocídio que praticaram, porque estavam agindo perfeitamente 
dentro dos seus padrões ideológicos de “raça superior”.
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Concomitantemente ao surgimento do Relativismo como 
resposta e como substituto ao Evolucionismo5, apareceram 
diversas abordagens antropológicas na Europa e nos Estados 
Unidos. Por causa da diversidade e posterior desenvolvimento 
destas, temos que lhe dedicar vários capítulos para esboçá-las 
(Capítulos 4, 5, 7, 8 e 12). Essas abordagens incluem o parti-
cularismo histórico ou Difusionismo Europeu (Tópico 4.2), 
Difusionismo americano ou Historicismo (Tópico 4.3), cultura 
e personalidade (Tópico 4.5), estudos de comunidade (Tópico 4.6), 
Funcionalismo (Capítulo 5), Estruturalismo Francês (Tópico 7.1), 
Estruturalismo americano (Tópico 7.2), “marxismo estrutural” 
(Tópico 7.3), ecletismo americano (Tópico 8.2), fenomenologia 
(Tópico 8.3) e pós-processualismo (Capítulo 12).

4.1 particularismo 
Do Relativismo surge, na América do Norte, a doutrina 

do particularismo cultural (termo de Marvin Harris (1968, cap. 
9), a qual diz que devemos considerar cada cultura como única, 
ou seja, como o resultado de um conjunto único de experiên-
cias e acidentes históricos num único habitat, provocando um 
desenvolvimento único e resultando numa combinação única 
de elementos geográficos, históricos, culturais e individuais, 
embora, dada a uma capacidade enorme de adaptabilidade a 
tudo por meios tão diversos, seja extremamente “maleável”. 
Nessa abordagem, o principal mecanismo de mudança cultural 
é a difusão, ou seja, a passagem de ideias de povo a povo, pois a 
humanidade é considerada fundamentalmente pouco inventiva.

O maior e mais influente protagonista dessa escola foi 
o antropólogo teuto-americano Franz Boas. Tendo formado 
várias gerações de antropólogos norte-americanos, “papai 

5 Ver APÊNDICE D – O paradigma relativista.
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Franz” dominou a Antropologia do país durante a primeira 
metade do século XX.

Existindo livre-arbítrio, toda cultura segue as suas pró-
prias regras e os seus próprios rumos, suas inclinações. Desse 
modo, não existem meios de prever os acontecimentos em 
nenhuma cultura em particular, sendo, por isso, tolice acreditar 
em leis universais, regularidades de progresso ou generalizações.

Com isso, a Antropologia torna-se apenas um exercício 
de catalogar ou registrar fatos únicos, exóticos e incompa-
ráveis (nas palavras do funcionalista A. R. Radcliffe-Brown, 
“colecionar borboletas”), não podendo haver uma ciência do 
homem. Se a cultura é resultado de acontecimentos (históricos 
e geográficos) não racionais, e de atos irracionais pelos homens, 
como – perguntou Franz Boas – se podem derivar leis racionais de 
fatos e atos não racionais e irracionais? Desse modo, a exemplo de 
Robert H. Lowie, consideramos a cultura como uma colcha de 
retalhos, “uma coisa de trapos e fiapos”.

Segundo Boas e seus discípulos, a tarefa da Antropologia 
torna-se, assim, a coleta e verificação de fatos. Somente estes 
são importantes, concordam Boas e o patologista alemão Rudolf 
Virchow; as teorias não passam de “modas” passageiras6

Depois da Segunda Guerra Mundial, a Antropologia nor-
te-americana teve uma influência crescente sobre a nascente 
Antropologia brasileira. Aumentou a ênfase no trabalho de campo 
e na responsabilidade do pesquisador em coletar e publicar dados 
fidedignos, uma despreocupação com teoria, uma multiplicidade 
de abordagens distintas e uma fragmentação e ecletismo no qua-
dro geral, que, por muitos anos, continuaram fortes em diversas 
instituições, inclusive as mais fortes e tradicionais.

6 Ver APÊNDICE F – Particularismo histórico.
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4.2 Difusionismo europeu 
Na Europa central e, durante certo período, na Inglaterra, 

houve uma tentativa de reconstituir as culturas do passado e 
as origens das culturas do presente, rastreando-se as ideias e 
grupos de ideias, “traços” de cultura e “complexos” de traços, 
ao se vaguear a deriva, de povo em povo, através da superfície 
da terra, reencontrando-se em novas recombinações. Passa-se 
a pesquisar os movimentos de difusão de ideias e objetos no 
passado. Isso é o que faz o Difusionismo, cujas raízes remontam 
à Antropogeografia alemã do século anterior. Essa escola, além 
de chamada de Difusionismo, é também, como o particularismo 
histórico americano, chamada de Historicismo.

Destacados antropólogos internacionais desta linha são 
Fritz Graebner, Wilhelm Schmidt, Leo Frobenius, o sueco Erland 
Nordenskiöld, o inglês W. H. R. Rivers e o francês Paul Rivet 
(Origens do homem americano). Os difusionistas da Escola de 
Viena, muitos dos quais eram padres, desenvolveram uma série 
de critérios para avaliar a confiabilidade na difusão projetada.

As suas pressuposições teóricas são as da difusão mundial 
da cultura, seja pela migração de povos, seja pela difusão ou 
pelos dois. Certos complexos culturais definíveis, ou kreise, 
se difundiram assim. No percurso disso, os complexos foram, 
frequentemente, modificados pela perda, pela adição ou 
pela modificação de traços. Um elemento de defasagem 
temporal operou nesse processo de difusão, nas diferentes 
partes do mundo onde se encontra, tal que um complexo não 
representa um “horizonte” nas mesmas datas absolutas. No 
entanto, a posição temporal (sequencial relativa) original, que 
tais complexos culturais tiveram nos seus lares de origem, 
frequentemente, manter-se-á nas áreas remotas onde se 
difundiram (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  113).  

Assim, as mesmas culturas que originalmente apareceram 
num canto do mundo podem reaparecer repentinamente em 
qualquer outro lugar, não importando a distância em espaço 
ou tempo nem a falta de exemplares em tempos ou lugares 
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intermediários. Dois ou mais Kulturkreise (literalmente “círculos 
de cultura”) também podem se fundir e se reorganizar para 
formar um Kreis secundário ou terciário, que, por sua vez, pode 
se alastrar do mesmo modo dos primários. Os adeptos dessa 
abordagem teórica passaram então a identificar e definir Kreise 
específicos e as suas ocorrências em tempo e espaço, como a 
cultura melanésia do arco, que incluía sarabatanas e casas 
de palafitas e se encontrava na Amazônia, na Melanésia e na 
Europa pré-histórica, entre outros lugares.

Esses estudiosos foram famosos pela qualidade do seu 
trabalho de campo, mas consideravam o homem tão pouco 
inventivo que a presença de um determinado traço de cultura 
em dois locais, por distantes que fossem no tempo e no espaço, 
era por si só evidência de contato histórico7.

Na época formativa da Antropologia no Brasil, o 
Difusionismo teve grande influência, especialmente através 
dos teuto-brasileiros Herbert Baldus e Egon Schaden. Também 
podemos citar o Estevão Pinto (Índios do Nordeste).

Em tempos mais recentes, o antropólogo Pe. José Vicente 
César, treinado por antropólogos europeus, estabeleceu a 
Fundação Ántropos do Brasil (a Escola de Viena publicou uma 
revista com o nome Ántropos), que teve grande influência na 
modernização da política indigenista da Igreja no Brasil.

4.3 Difusionismo Americano 
Na América do Norte, os historico-difusionistas, origi-

nalmente alunos de Franz Boas, que, por sua vez, foi aluno de 
antropogeógrafos alemães (particularmente Adolf Bastian), 
elaboraram outra abordagem difusionista, nesse caso, confi-
nando os estudos a áreas limitadas de sociedades contíguas, fre-
quentemente numa área geográfica relativamente homogênea. 

7 Ver APÊNDICE E – Difusionismo europeu.
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Esses difusionistas desenvolveram um conjunto de critérios, em 
geral mais rigorosos do que os dos difusionistas europeus (os 
quais criticaram), especialmente no tocante à demonstração 
dos caminhos para a difusão. O conjunto de critérios mais 
específicos e elaborados é o do linguista e etnógrafo Edward 
Sapir (Perspectivas temporais na mudança cultural dos índios ame-
ricanos), que, posteriormente, mudou de ideia, achando que, na 
prática, tais critérios eram pouco operacionais. Outros dos mais 
importantes difusionistas americanos são Clark Wissler (O Índio 
Americano, onde se encontram delineadas áreas de alimentação), 
Leslie Spier (que estudou a dança do Sol dos índios das planícies 
norte-americanas) e A. L. Kroeber, cuja obra Áreas culturais e 
naturais da América do Norte nativa (1939, ver também 1945) e os 
estudos dos seus alunos da Universidade de Califórnia sobre 
distribuições de elementos de cultura marcaram época.

Figura 2 – Difusão da agricultura na América, a partir de uma hipotética 
origem central, de acordo com Spinden 

Fonte: elaboração própria 
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Kroeber, em Configurações de crescimento cultural, elaborou 
uma série de conceitos sobre áreas de cultura, que seriam áreas 
geográficas (as áreas de alimentação, de Wissler mais as áreas 
de arte de G. Holmes), onde as tribos desenvolveram respostas 
adaptativas relativamente semelhantes em ambientes seme-
lhantes, estando, portanto, receptivas a outras ideias ou traços 
de cultura e complexos de cultura em parte associados a tais 
adaptações socioeconômicas.

Essas áreas teriam, assim, cada uma um centro de desen-
volvimento cultural, a partir do qual irradiavam novas ideias 
cada vez mais elaboradas, enquanto as ideias mais antigas já 
tinham se difundido para mais longe (a periferia da distribuição). 
É tanto que as ideias (traços) mais antigas, características do 
centro em tempos passados, se encontravam atualmente apenas 
na periferia da área de distribuição. Desse modo, quanto mais 
longe do centro, mais antiga a ideia.

Ao centro de distribuição, que já tinha produzido as 
ideias mais elaboradas, Kroeber chamava de “área de maior 
intensidade cultural”, significando intensidade o ponto de 
maior elaboração dentro do espaço físico da área de cultura. 
Adicionalmente, esse autor falava em “ciclos de crescimento 
cultural”, que atingiam um clímax cultural em um ponto no 
tempo. Depois, tendo o seu padrão já saturado, o povo não tem 
mais elaborações para inventar dentro das regras do jogo da 
sua cultura, só podendo repetir o que já fora feito no passado, 
entrando em declínio por falta de criatividade, até que ele ou 
outro povo elabore um novo conjunto de regras do jogo, o que 
possibilita entrar num novo ciclo de crescimento cultural. 
Portanto, o clímax cultural seria o ponto no tempo de maior 
elaboração, como a intensidade cultural seria o ponto de maior 
elaboração no espaço. Para se estudar as formas mais antigas, 
deve-se procurá-las na periferia da distribuição (o conceito de 
“idade e área”).



Teoria anTropológica e arqueológica

73

Herbert Spinden também elaborou ideias semelhantes ao 
analisar a difusão da agricultura dos seus pontos de origem na 
América nuclear (México e Peru), passando por outras zonas, 
onde, de acordo com a distância dessas partes da América, 
encontrava-se cada vez menos complexa (ver Figura 2).

Posteriormente, no Handbook of South American Indians 
(1946), Julian Steward, aluno de Kroeber, partindo da ideia de 
marginalidade cultural, de J. Cooper, antropólogo americano 
que estudou com os difusionistas europeus em Viena, elaborou 
uma História cultural (ver Tópico 4.4.1) da América do Sul (muito 
criticada e por boas razões, embora tenha suscitado um grande 
surto de pesquisas), tendo como estágios (1) cultura marginal 
de caça e coleta, o que hoje chamamos de estágio de bandos 
patrilocais; (2) cultura de floresta tropical, de agricultura e 
da pesca, o que hoje chamamos de estágio tribal; (3) cultura 
circum-caribe, num nível que hoje chamamos de estágio de 
chefias; e, finalmente, (4) cultura andina, as civilizações dos 
Andes centrais (ver Figura 3). Como se poderia derivar histo-
ricamente uma cultura de floresta tropical das terras altas, 
áridas e frias dos Andes, Steward nunca explicou.

Aliás, Steward e Robert Lowie subestimaram lamenta-
velmente a complexidade das culturas dos planaltos brasilei-
ros, ainda considerando que a presença de agricultura (dita 
“incipiente”) devia-se à influência dos seus vizinhos de origem 
amazonense, da floresta tropical. No entanto, os povos dessa 
região praticavam uma agricultura de plantas semeadas (feijão, 
milho, abóbora, algodão), enquanto os amazonenses usavam 
plantas de propagação vegetal, ou seja, prática em que se planta 
a maniva (clone) em vez da semente.
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Figura 3 – Difusão progressiva de quatro áreas de cultura na América do 
Sul, de acordo com Steward 

Fonte: elaboração própria 
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As técnicas são radicalmente diferentes, tanto quanto 
os produtos, fazendo com que não se possa entender como 
derivar uma da outra. Além do mais, a fonte de proteína para 
os amazonenses é principalmente do ambiente aquático (peixes, 
moluscos, tartarugas, jacarés, aves aquáticas etc.) e não de ori-
gem terrestre, como entre os povos dos planaltos. A Arqueologia, 
cada vez mais, está apontando esses povos como pioneiros da 
agricultura brasileira, não “marginais” que levam tardiamente 
a agricultura emprestada dos seus vizinhos recém-chegados, 
tupis e guaranis.

Posteriormente, os antropólogos norte-americanos, den-
tro do âmbito do particularismo, desenvolveram uma grande 
multiplicidade de linhas de pesquisa, perfeitamente de acordo 
com o princípio boasiano de que qualquer coisa é potencial-
mente importante. O lado positivo disso é a grande variedade de 
informações e abordagens metodológicas disponíveis à ciência, 
pois os boasianos consideravam que o que é importante é a 
informação fidedigna. Isso está dentro da orientação boasiana 
de que a pesquisa tem que ser empírica, ou seja, as conclusões 
devem ser indicadas depois pelos próprios dados levantados, 
pois, ao se entrar na pesquisa já com um posicionamento teórico, 
corre-se o risco de ter prejudicada sua objetividade científica.

Infelizmente, tal princípio também tem um lado negativo, 
pois conduziu não ao empirismo e sim ao ecletismo, ou seja, 
“dá-se importância igual a tudo, pois não se sabe o que, afinal, é 
importante”, com uma consequência danosa: o desenvolvimento 
da teoria ficou estancado, pois quem trabalhava com a teoria 
foi criticado como diletante em vez de cientista sério.

Como já comentamos, depois da Segunda Guerra Mundial, 
as abordagens americanas tiveram uma influência crescente 
no Brasil, com (1) o aumento de textos de autores americanos 
aqui publicados, (2) a vinda de cientistas americanos que, além 
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de pesquisarem no Brasil, treinaram jovens antropólogos bra-
sileiros, dos quais, muitos foram estudar nos Estados Unidos8.

Na Arqueologia, tal ênfase na coleta e catalogação de 
dados conduziu ao método taxionômico do centro-oeste nor-
te-americano, onde se calculava um índice de relação entre 
pares de culturas arqueológicas através dos seus traços com-
partilhados quantificados. Assim, as culturas foram agrupadas 
em unidades taxionômicas hierarquizadas, e a natureza do seu 
relacionamento, se geográfico (colateral) ou temporal (evolutivo) 
se tornava de interesse secundário.

Métodos quantitativos foram desenvolvidos por James 
Ford e outros, e aplicados principalmente a cacos de cerâmica 
classificados de acordo com critérios convencionados.

Apesar do fato de Betty Meggers ter estudado sob a 
orientação do evolucionista Leslie White, ela levou essa téc-
nica difusionista de classificação cultural para o Pronapa, no 
Brasil, onde foi fundamental à abordagem teórico-metodológica 
daquele projeto.

Outra influência difusionista na Arqueologia brasileira 
é a ênfase desproporcional na procura de rotas de migração, 
muito embora saibamos agora que as populações humanas 
são fundamentalmente permanentes nos habitats, aceitando 
novas ideias ou novos traços, mas as adaptando e integrando 
ao seu acervo cultural já existente. Nós vamos voltar a esses 
pontos mais adiante.

4.4 Arqueologia e particularismo 
O desenvolvimento da Arqueologia, no âmbito histórico

-particularista, na América do Norte, se deu dentro do contexto 
da Antropologia, como já foi notado.

8 Ver APÊNDICE F – Particularismo histórico.
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Não há dúvida de que a Arqueologia Americana se beneficiou 
muito dessa associação dentro da casa da Antropologia. Por ela 
os arqueólogos se tornaram mais cientes da variação estrutu-
ral das culturas mais simples. Tal associação também ajudou a 
dinamizar uma abordagem unificada em relação aos estudos 
da História Cultural através de uma “abordagem histórica 
direta” que partira do presente etnográfico para o passado 
arqueológico e fornecia ao arqueólogo um rico manancial 
de informações para analogias etnográficas pertinentes a 
situações pré-históricas. Entretanto, consideramos que essa 
aliança teve também um lado negativo. A desconfiança no 
pensamento evolucionário e o forte particularismo histórico 
da Antropologia Americana, empurraram o arqueólogo ame-
ricano para um canto dotado de perspectivas muito limitadas. 
A força da Arqueologia está na perspectiva pela qual essa 
examina a mudança cultural e o desenvolvimento através do 
tempo. Estes, definitivamente, não eram os objetivos do esta-
belecimento antropológico-etnológico americano que emergiu 
no século XX. Como resultado, a Arqueologia passou a gozar 
de pouca estima, a ponto de vir a se tornar o “primo pobre” 
do campo da Antropologia (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  86). 

O arqueólogo norte-americano do começo do século 
XX estava mal preparado para contestar o particularismo 
antievolucionista da Antropologia daquele momento. Não cos-
tumava usar o método estratigráfico, pois os grandes saltos 
revolucionários documentados no Velho Mundo, tais como o 
salto paleolítico-neolítico ou a revolução urbana, não estavam 
evidentes no que se conhecia da pré-História da América do 
Norte. Também, desde que não se interessavam por mudança 
gradativa evolucionária, não podiam reconhecer e documentar 
as mudanças culturais que realmente lá estavam. Isso deixava 
uma impressão de que as sociedades humanas não tinham uma 
longa História no Novo Mundo.

Ao mesmo tempo, os abusos dos praticantes do Evolucionismo 
eram óbvios: presumia-se a evolução sem a investigar ou docu-
mentar, e ignoravam-se os óbvios casos de transmissão de ideias 
por difusão ou migração (mesmo casos como o alastramento de 
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objetos como rifles ou fósforos foram considerados irrelevantes), 
pois a unidade psíquica explicava tudo.

Uma reação particularista, insistindo em fatos e documen-
tação, foi inevitável e saudável, só que conduziu, por sua vez, aos 
seus próprios excessos e distorções. A procura por documentação 
de mudança sociocultural não era uma prioridade, tanto na 
Antropologia quanto na Arqueologia norte-americana.

A procura pelo homem Paleolítico se desenvolveu também 
na América do Norte, mas nunca deu no que se esperava.

O desejo de provar a grande antiguidade do Homem no Novo 
Mundo [foi] estimulado pelas descobertas no Velho, nas quais 
foi demonstrada uma data pleistocênica e paleolítica para 
as descobertas de Boucher de Perthes na Europa [...]. Muitas 
pessoas acreditavam que o Homem já tinha alcançado o Novo 
Mundo em tempos glaciais e, alguns ainda, que a data poderia 
ser até pré-pleistocênica (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  55-56). 

No entanto, os dados estratigráficos para achados com 
idades remotas imputadas foram extremamente precários e, 
de fato, acabaram sendo demonstrados erros de interpretação. 
Para sanar tal situação, com o intuito de estabelecer dados 
fidedignos nesse campo, Ales Hrdlicka, um antropólogo físico, 
foi encarregado de estudar os casos em questão. De fato, ele 
encontrou tantos e repetidos casos de inépcia metodológica e 
desleixo interpretativo que chegou a uma conclusão autoritária 
de que o homem pleistocênico não existia nas Américas, criando 
assim um ambiente de medo para os investigadores que não 
queriam ver as suas carreiras profissionais prejudicadas, nem 
o ostracismo que isso implicava, ao alegarem o contrário. A 
questão, na América do Norte, se tornava tabu (WILLEY; SABLOFF, 
1974, p.  56-57).

Essa situação repercutiu até no Brasil, onde o naturalista 
dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1950), investigou uma série 
de grutas em Lagoa Santa, MG, de possível idade pleistocênica, 
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no século XIX. Lund concluiu que houve uma possível associa-
ção entre os animais extintos pleistocênicos e o homem. Essa 
conclusão foi descartada por Hrdlicka (1912), uma vez que ele 
considerava que houve uma falta de provas insofismáveis de 
associação entre os ossos dos animais e os dos humanos. O 
interesse gerado atraiu outros estudiosos à região, geralmente 
para trabalhar, inicialmente sem controle científico, procurando 
mais ossos ou carvão para datações (WALTER et al., 1937; WALTER 
[s.d.]; MATTOS, 1946; ver também: WATSON, 1949; HURT, 1960, p.  
569-73; SILVA; MEGGERS, 1963, p.  123-124).

Essa situação vai se repetir a partir da década de 1960, 
quando Niède Guidón começou a publicar os resultados dos 
seus excelentes trabalhos em São Raimundo Nonato, com datas 
pleistocênicas. Primeiro o estabelecimento arqueológico norte 
americano simplesmente tentou ignorar o caso, para ver se não 
desaparecia sozinho e, quando isso não aconteceu, procurou 
usar todos os argumentos de Hrdlicka para tentar refutá-lo, 
mesmo sem qualquer tentativa de verificação no local. Afinal, 
quando os dados não apoiam a teoria, deve-se questionar a 
teoria, para ser coerente com Boas, que disse que “os fatos 
falam por si mesmo” e que a teoria é apenas “moda passageira”. 
Fizeram, enfim, o contrário do ensinamento de Boas: quando os 
fatos não apoiam a teoria, então os fatos devem estar errados.

A confortável convicção dos arqueólogos norte-america-
nos na inexistência do homem pleistocênico no Novo Mundo 
levou uma grande sacudidela quando Emil Haury encontrou o 
sítio de Naco (em Clovis, Novo México), onde ele documentou 
a ossada de um mamute morto com uma ponta de projétil de 
pedra enfiada num dos ossos. Isso datou a presença inequívoca 
do homem no continente há 11.500 anos. Com o primeiro tendo 
sido reconhecido, muitos outros logo apareceram.

Os arqueólogos norte-americanos usaram pontas como 
fósseis guias diagnósticos para a identificação das culturas 
arqueológicas. Mesmo com essa pílula amarga para se engolir, 
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começaram logo a usar a “ponta Clovis” também como marca-
dor cultural. O problema com fósseis guias é que se trata de 
apenas um elemento dentre uma gama da cultura material de 
um povo. Como resultado, onde não há nenhum fóssil guia, 
não pode haver qualquer cultura. Os conjuntos arqueológicos 
sem pontas nem foram examinados por serem considerados 
irrelevantes e, consequentemente, não podendo revelar uma 
cultura pré-Clovis (sem pontas).

Mesmo assim, há tempos que o arqueólogo Alex Krieger 
(1964) vinha campeando a ideia de que houve um povo anterior 
a Clovis, nas Américas, que não fabricava pontas de projétil em 
pedra, usando, como os amazonenses, pontas de osso ou madeira 
dura, ou então, talvez porque a caça não fosse tão importante 
na sua economia. De fato, mamutes mortos por pontas de osso 
foram encontrados no Estado de Washington e outros lugares, 
cronologicamente anteriores a Clovis.

Historicamente, é por isso que os arqueólogos norte-a-
mericanos mostraram tanta dificuldade em aceitar as culturas 
pleistocênicas encontradas no Brasil, Chile, Peru, México e 
mesmo nos próprios Estados Unidos, normalmente se recusando 
a sequer examinar as evidências “tão patentemente absurdas”, 
ou, ao fazê-lo, limitam-se a descartá-las imediatamente, ao 
depararem com qualquer fato susceptível a outra interpretação. 
Assim, podem até examinar centenas de casos possíveis e des-
cartar todos indiscriminadamente, à revelia até dos princípios 
da probabilidade.

4.4.1 A metodologia do arqueólogo 
histórico-particularista 

Uma visão normativa da cultura considera que o com-
portamento individual e coletivo humano está prescrito pelo 
acervo de normas internalizadas através da endoculturação. Essa, 
por sua vez, seria o treinamento e a educação do indivíduo nas 
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respostas tradicionais do grupo para as escolhas e desafios da 
vida que possam surgir. O comportamento humano, incluindo 
os artefatos que o produzem, seriam expressões observáveis 
dessas normas mentais. Desde que os artefatos e o comporta-
mento são produzidos por seres humanos individuais, esses são 
populações que expressam variação em torno de tais normas. 
Isso se deve às diferenças idiossincráticas entre indivíduos e 
a “erros de amostragem” na transmissão e internalização de 
tais normas e informações.

Assim, uma população de vasos de cerâmica feitos por 
uma população de pessoas numa sociedade envolve um conjunto 
de normas (forma, argila, antiplástico, temperatura da queima, 
atmosfera da queima, cor da superfície, tratamento da superfície 
etc.) que, no agregado, refletem as ideias coletivas sobre o que 
deve ser um exemplar adequado e apropriado de um vaso de 
cerâmica. Mas, a população de vasos materializados vai mostrar 
variação em torno de cada uma das normas, pelas razões já 
apresentadas, embora o agregado se aproxime dessas normas 
em grau razoável. O resultado, portanto, deve ser tratado pelo 
arqueólogo em termos de normas, variações e frequências ou 
graus de probabilidade destas.

Sendo assim, os artefatos seriam expressões materiais 
das normas mentais. Conjuntos recorrentes de artefatos, 
comportamento e normas formam complexos e conjuntos de 
complexos formam culturas. Presume-se que as culturas corres-
pondem a sociedades de pessoas, as quais são suas portadoras 
ou participantes.

Na prática, isso conduzia o arqueólogo a fazer listas de 
traços (unidades observáveis de comportamento materializado) 
e complexos para definir e comparar culturas. Decorre disto 
uma ênfase nas diferenças entre culturas, antes de semelhanças, 
e o mapeamento das distribuições geográficas dos traços e 
complexos. Isso é o que já faziam os antropólogos etnográficos 
americanos, enfatizando a difusão geográfica de traços e de 
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culturas, calibrando as semelhanças e diferenças culturais pelo 
número de traços e complexos em comum.

Isso, por sua vez, conduz a um descaso em relação ao 
tempo, porque se está medindo graus quantificados de seme-
lhanças entre culturas. Nesse caso, donde vem a mudança? Não 
da evolução, pois essa foi descartada junto com o Evolucionismo. 
Só pode vir, então, de fora das culturas em estudo – pela difusão 
de ideias de um povo para outro, ou pela migração de um povo 
de fora para dentro da região.

O trabalho interpretativo do arqueólogo volta a ser, por-
tanto, descritivo. Monitoramos as culturas, traços, complexos se 
alastrando e para onde; qual taxa ou velocidade deste processo; 
se eles se substituem uns pelos outros e assim por diante. Isso 
também se assemelha ao trabalho de historiadores, arqueólogos 
clássicos e pré-históricos, no Velho Mundo, e em alguns casos, 
até hoje.

A crítica de que o arqueólogo se preocupa em demasia 
com detalhes pode ser válida, embora sempre se tenha mostrado 
que esses mesmos são verdadeiramente significativos – mas 
só no contexto de se acompanhar pela interpretação, o que 
envolve teoria. Mas, quem rechaça a teoria tem, necessaria-
mente, uma ideia pessimista sobre o que o arqueólogo possa 
ou não conseguir.

O arqueólogo empenhado na análise de um grande ajunta-
mento de artefatos não pode, de qualquer maneira, fazer 
presunções apriorísticas sobre quais elementos dos artefatos 
terão ou não significado na determinação de relações cultu-
rais, de área, ou temporais (WHITEFORD, 1947, p.  227). 

Entretanto, na década de 1960, no Novo Mundo, a limitação 
das expectativas dos resultados do trabalho do arqueólogo vai 
conduzir a uma rebelião de jovens arqueólogos contra a falta de 
rigor científico e, entre outras coisas, contra a visão difusionista, 
ou, o que Lewis Binford qualificou de “a teoria aquática da 
cultura”. Isso quer dizer que a cultura “flui” de lado a lado até 
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permear tudo. Inovações aparecem algures e se alastram por 
todo lado como ondinhas numa poça (JOHNSON, 2010, p.  20-21).

A segunda década do século XX viu uma reintrodução 
do método estratigráfico na Arqueologia norte-americana, 
acompanhada de um interesse em cronologia. Isso porque 
os arqueólogos já tinham acumulado muitos dados ou traços 
culturais e não estavam mais satisfeitos em fazer descrições. 
Em vez de classificar e mapear o alastramento de traços e 
complexos, agora os norte-americanos queriam sintetizar e 
classificar culturas. Começavam a reconstituir Histórias cultu-
rais etnográficas através do tempo e do espaço. Isso premiava 
três técnicas metodológicas, a saber: estratigrafia, seriação e 
analogia etnográfica.

Os primeiros passos no uso da estratigrafia e na quanti-
ficação dos dados para objetivar as conclusões foram dados por 
Kroeber, Nelson e outros, na segunda década do século XX. O 
princípio teórico atrás da estratigrafia é o princípio geológico 
de superposição, ou seja, que os depósitos novos sejam colocados 
por cima dos velhos.

Por estranho que possa parecer, essa mudança veio 
do cerne do movimento particularista: Franz Boas e os seus 
associados, seu aluno mexicano Manuel Gámio e, Nels Nelson, 
esse sendo aluno de A. L. Kroeber, ex-aluno de Boas. Gámio, 
porque queria trabalhar no Vale do México, onde já tinham 
sido observados grandes depósitos de detritos, como aqueles 
conhecidos no Oriente Médio. Logo ele veio a poder mostrar 
mudanças culturais refletidas na estratigrafia.

Kroeber, por exemplo, fazendo um estudo etnográfico na 
área de Zuni, em 1915, teve a curiosidade de examinar certas 
ruínas na região, algumas delas já conhecidas de documentos 
espanhóis e levando, ainda, os mesmos nomes que constam 
nesses documentos. Esse autor recolheu uns três mil cacos de 
cerâmica dessas ruínas mencionadas, além da sua amostra 
de Zuni. Fazendo comparações das quantidades relativas de 
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espécies de cerâmica, ele pôde dividir as jazidas em dois grupos 
cerâmicos, e viu que esses grupos correspondiam aos dois grupos 
de ruínas, conhecidas historicamente ou não (KROEBER, 1916).

Mais ou menos na mesma época, N. C. Nelson se interessou 
pela elaboração de uma cronologia de ruínas no vale do Rio 
Bravo. Esse estudioso já tinha experiência europeia e queria 
trabalhar no sudoeste norte-americano, onde ocorrem vários 
estilos de cerâmica pintada e de arquitetura, e ainda onde 
se registra a presença de índios contemporâneos habitando 
comunidades com arquitetura e usando cerâmicas semelhantes.

Vendo uma série de jazidas com pequenas estruturas e 
quantidades de cacos, e já com a ideia do que deve ser a crono-
logia relativa, ele escolheu um aterro de refugos de uma ruína 
e fez uma escavação bem controlada em termos de unidades 
estratigráficas. Em onze níveis de dez polegadas cada um, ele 
mostrou as mudanças de popularidade das várias séries cerâmi-
cas, bem como a sequência de aparecimento dos vários tipos de 
decoração vitrificada. Mesmo nessa data antiga, Nelson notou 
a natureza lenticular ou ogival do crescimento e diminuição 
de popularidade de um tipo através do tempo (NELSON, 1916).

Enfim, Kroeber e Nelson observavam conjuntos distintos 
de estilos de cerâmica em sítios diferentes, além de diferenças 
entre amostras de cerâmica tiradas da superfície e as escavadas. 
Esses estudiosos fizeram seriações de conjuntos de cerâmica, 
incluindo os de sítios ocupados em tempos históricos. Estes 
reconstruíram, assim, cronologias baseadas na mudança de 
popularidade de estilos de cerâmica, através do tempo, o que 
lhes possibilitou estabelecer cronologias relativas de sítios.

Nos trabalhos dos seus sucessores, a interpretação das 
culturas foi enriquecida pela analogia histórica, em que se 
comparam artefatos com exemplares semelhantes fabricados 
e usados por índios contemporâneos na mesma região, ou se 
mostrava o artefato a índios e fazia-lhes perguntas, método que 
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chegou a ser conhecido como a “abordagem histórica direta”. 
Voltaremos a esse ponto mais adiante.

Nesse caso, o embasamento teórico da metodologia de 
seriação se deriva das ideias da História cultural e se desdobra 
em duas variedades, a saber: evolucionária e por semelhança.

A seriação evolucionária foi amplamente utilizada por C. 
J. Thomsen na sua ordenação das coleções do Museu Real da 
Dinamarca na virada para o século XIX. Os seus resultados e o 
método em geral não são infalíveis, devendo, algumas vezes, 
ser verificados por estratigrafia, radiocarbono ou outra datação 
já conhecida.

Já o método de seriação por semelhança pressupõe que, 
dentro da mesma tradição, a mudança evolutiva é uma conti-
nuidade gradativa. Assim, os fenômenos mais parecidos estão 
cronológica ou geograficamente mais perto do que os menos 
parecidos. Quando aplicado adequadamente, tal método tem se 
mostrado confiável, com os resultados devidamente verificados 
e confirmados por outros meios, tais como, pela estratigrafia 
e pela datação por meios absolutos (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  
98-99).

Mais tarde, na década de 1930, os mesmos métodos passa-
ram a ser aplicados, no Leste do mesmo continente, por vários 
estudiosos, incluindo James Ford. Esse usou a seriação por 
semelhança já com uma metodologia mais estatística, com a ideia 
de amostragem e o conceito de crescimento e declínio de popu-
laridade de traços e complexos (no caso, tipos) quantificados, os 
quais, quando colocados em gráficos, seguem curvas ogivais de 
distribuição normal. Esse método foi introduzido no Brasil pelo 
casal Betty Meggers e Clifford Evans, no Programa Nacional de 
Pesquisas Arqueológicas (Pronapa), no fim da década de 1950. 
“A unidade básica empregada na Arqueologia é o atributo. Esse 
é qualquer qualidade ou aspecto de manifestação material 
que pode ser ordenado ou descrito” (Miller jr., 1968, p.  17, ver 
também SWARTZ 1967, p.  489).
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Artefatos combinam atributos, e cada combinação destes 
pode ter um ou mais artefatos, representados no ajuntamento 
arqueológico. A ferramenta teórico-conceitual do arqueólogo 
mais importante, no período sob consideração, é o tipo.

Obviamente, o arqueólogo, para tirar as suas conclusões, 
não pode tratar cada achado individualmente. É necessário 
encontrar categorias significantes, configurações naturais 
nessas populações de ferramentas pré-históricas, as quais 
possibilitarão um estudo do grande volume de informações. 
A resposta tradicional da Arqueologia é a tipologia. Com as 
primeiras grandes coleções armazenadas no laboratório, 
podem-se estudar as associações de atributos das peças, e se 
vir a saber quais as combinações de atributos que tendem a 
associarem-se de maneira significante (MILLER JR, 1968, p.  9). 

A partir daí, a “ferramenta-prima” no trabalho do arque-
ólogo é o conceito de tipo. “Definimos o tipo como uma cons-
telação repetida de atributos encontrados numa certa espécie 
de artefato” (Miller jr., 1968, p.  9).

O “tipo” seria a expressão concreta de uma ideia padronizada 
na mente do artesão ou dos artesãos, combinando a natureza 
funcional do objeto, os hábitos motores de construção e o uso 
e estilos, tudo isso condicionado pelas limitações e possibili-
dades inerentes à matéria-prima. Do outro ponto de vista, o 
tipo não é mais do que um grupo repetido de atributos fixos 
no artefato (MILLER JR, 1968, p.  17). 

Ford chamou de complexos os conjuntos repetidos de tipos.

Outra unidade cujas possibilidades ainda não foram 
suficientemente realizadas é o modo. O conceito foi desen-
volvido por Irving Rouse no seu trabalho sobre a Arqueologia 
do Haiti (ROUSE, 1939). Como Ford, Rouse também trabalhou 
basicamente com cacos de cerâmica: coleções de cacos de uma 
série de escavações de sítios no país. Ele queria construir uma 
escala de tempo e foi, mais uma vez, conduzido à seriação. Na 
sua conceitualização,
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[...] pelo termo “modo” indica-se qualquer padrão, conceito, 
ou costume que governa o comportamento dos artesãos de 
uma comunidade, o que eles herdam através das gerações, e o 
que pode espalhar-se de comunidade em comunidade, através 
de consideráveis distâncias. Tais modos estarão refletidos 
nos artefatos, como atributos que se conformam com os 
padrões da comunidade, expressam os seus conceitos, ou 
revelam as suas maneiras costumeiras de fabricação e uso de 
artefatos [...] nem todos os atributos indicam modos. Alguns 
expressarão, antes, idiossincrasias particulares dos artesãos 
[...] outros atributos estão dentro das categorias de Biologia, 
Química ou Física em vez de na cultura (ROUSE 1960, p.  313). 

O conceito de modo de Rouse é um pouco mais detalhado 
de que o de atributo, e o que ele chamou de tipo é equivalente 
ao que Ford chamou de complexo.

Num nível mais pormenorizado de exame tipológico ele iden-
tificou mais de cinquenta “modos”. Estes dizem respeito a 
características de forma do vaso, elementos de decoração, 
materiais ou condições de manufatura etc. Como tal, esses 
modos se sobrepunham até certo grau, aos tipos (o mesmo 
modo podia acontecer em mais de um tipo), proporcionando 
um meio de seriação cronológica de tipos [...]. Porcentagens 
de ocorrência foram calculadas e registradas graficamente 
[...] e os sítios foram ordenados serialmente por tendências 
porcentuais. A direção do tempo na série foi fornecida com 
a ajuda de pequenas sequências estratigráficas presentes em 
alguns dos sítios. Rouse trabalhou a partir da pressuposição 
de que todos os seus dados cerâmicos pertenciam a uma 
única tradição cultural-cerâmica, reconhecendo que sem 
essa pressuposição essa seriação não teria sido possível [...]. 
Também ele especificou mais outras duas pressuposições: uma, 
que as frequências de modos variam independentemente e, a 
outra que cada modo descreve uma curva normal ou cíclica 
através do tempo (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  105-106). 

No Brasil, Miller jr. (1968) aplicou o mesmo conceito atra-
vés da estatística de regressão, para calcular uma cronologia de 
culturas líticas da região de Rio Claro, SP, (Ver Miller jr., 1968, 
2011), apoiada e confirmada pela estratigrafia.
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Entende-se, porém, que, o conceito de modo traz vanta-
gens não proporcionadas pelo tipo, especialmente no sentido 
de que modos de diferentes parâmetros podem ser utilizados 
no mesmo estudo. O conceito de tipo, por sua vez, faria com 
que um atributo diagnóstico usado na definição de um tipo 
não devesse ser usado na definição de outro tipo. Nesse caso, 
os modos diagnósticos para definir semelhanças e diferenças 
culturais poderiam ficar, por assim dizer, abafados ou submer-
gidos por modos diagnósticos envolvidos na definição do tipo, 
podendo, assim, não serem efetivos para os objetivos da pesquisa 
em pauta. Com a utilização de modos desvinculados de tipos, 
podemos usar exemplares oriundos de diferentes parâmetros 
ou tipos sem suscitar problemas metodológicos.

Outros estudiosos poderiam testar proveitosamente esse 
método tão promissor, documentando melhor as suas vantagens 
(e desvantagens).

Mas, não se pode dizer que, se tal método foi desenvolvido 
no contexto histórico-particularista – com o histórico-particula-
rismo já desacreditado – então já não estaria superado? Não, esse 
não é o caso. O histórico-particularismo foi descartado por não 
se adequar aos objetivos do trabalho científico contemporâneo, 
e não porque teria sido desenvolvido no período de 1915-1939. 
Uma teoria (ou um método ou uma técnica) deve ser julgada 
não no contexto da sua descoberta, mas no da sua utilidade ou 
capacidade explanatória. As teorias de Stephen Hawking, por 
exemplo, são julgadas pela sua adequação à física moderna e 
não pelo fato do seu autor ser ou não paraplégico.

Na teoria de sistemas, teorias ou partes de teorias anti-
gas se tornam partes complementares em conjuntos teóricos 
maiores, fazendo com que nós, como os cegos examinando o 
elefante do universo, consigamos vir a compreendê-lo mais 
do que o podia um observador simplesmente o tateando e 
contemplando por si só.
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4.4.2 História cultural 
No fim desse período surgiu também, na América do Norte, 

um esforço para se classificar ou definir culturas arqueológicas 
através da comparação dos seus traços e dos seus complexos, 
ao se procurar mapear as distribuições e frequências destes 
através do espaço e do tempo. Podem-se chamar tais tentativas 
sintéticas cultural-históricas de taxionômicas. Dois exemples 
dessa abordagem apareceram no Sudoeste norte-americano. O 
primeiro se associa ao arqueólogo A. V. Kidder, na “Classificação 
Pecos” (Basketmaker II-III e Pueblo I-IV). No outro, de H. S. 
Gladwin, o crescimento cultural é visto como dendrítico, com 
raízes (Basketmaker-Anasazi, Hohokam e Caddo-Mogollon) 
com troncos, ramos e fases, respectivamente.

Outro exemplo deu-se no Centro-Oeste, tendo sido apli-
cado depois no Sudeste e no Leste, sendo associado a W. C. 
McKern (Midwestern Taxonomic Method), o Método Taxionômico 
do Centro-oeste norte-americano, onde se calculava um índice 
de relação entre pares de culturas arqueológicas através dos 
seus traços compartilhados quantificados. Assim, as culturas 
foram agrupadas em unidades taxionômicas hierarquizadas, 
e a natureza do seu relacionamento, seja geográfico (colateral) 
seja temporal (evolutivo), se tornava de interesse secundário.

No Velho Mundo, uma abordagem superficialmente seme-
lhante foi desenvolvida em associação com a Escola Difusionista 
de Viena (Kulturkreislehre), (ver Tópico 4.2). Esse tipo de aborda-
gem não teve influência na América do Norte nem no Brasil, 
mas na Argentina está presente nos trabalhos de José Imbelloni, 
de O. Menghin e dos alunos destes.

Outra abordagem teórico-metodológica importante no 
contexto do período histórico-particularista norte-americano 
é a abordagem histórica direta já aludida.
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Significa trabalhar regressando ao tempo pré-histórico 
a partir do horizonte (nível) histórico documentado. Na 
Arqueologia, isso envolve sítios habitados por grupos de 
índios norte-americanos nativos, conhecidos nos primór-
dios de tempos históricos, de modo que a escavação desses 
sítios revelará complexos de artefatos atribuíveis a tribos 
ou grupos étnicos identificáveis. Em seguida, o arqueólogo 
poderia encontrar outros sítios na região cujos complexos 
de artefatos apresentam alguma sobreposição estilística aos 
complexos historicamente identificados, mas cujos primórdios 
ou origens remontam os tempos pré-históricos (WILLEY; 
SABLOFF, 1974, p.  114). 

O termo foi introduzido pelo arqueólogo W. R. Wedel em 
1938, mas o método já fora empregado por Kroeber na ligação 
dos seus cacos pré-históricos com a cerâmica do Pueblo de 
Zuni. Essa abordagem foi fundamental também no trabalho de 
W. Duncan Strong em 1935, quando esse ligou a pré-História 
de Nebraska com os índios Pawnee, e na qual ele documentou 
arqueologicamente a transformação de horticulturistas ribeiri-
nhos em caçadores equestres. O método foi muito recomendado 
por Julian Steward como sendo melhor do que os métodos de 
taxionomia cultural.

E, com isso, completa-se a listagem de abordagens teórico-
metodológicos da Arqueologia associadas ao particularismo 
histórico da Antropologia norte-americana com a da procura de 
sínteses regionais, a grande “reconstituição da História Cultural”.

Fundamentalmente, isso só se tornava praticável onde 
ocorriam cronologias absolutas. Como a datação por radiocar-
bono ainda não existia, os melhores resultados se deram no 
sudoeste norte-americano, onde foi desenvolvida a dendro-
cronologia ou datação pelos anéis de crescimento de árvores, 
e na área maia, onde existem inscrições no calendário nativo. 
Outras sínteses também foram propostas, notavelmente para 
o vale do Mississipi-Ohio, o vale de México e os Andes centrais 
(Peru e Bolívia), embora elas tivessem sido dificultadas pela 
falta de datas absolutas nas diversas sub-regiões.
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No Brasil, como na maior parte das terras baixas da 
America Latina, o período é de antiquarianismo, de procura de 
relíquias por curiosos, e ocasionais publicações de fenômenos 
e curiosidades encontradas por pessoas bem-intencionadas, 
mas normalmente totalmente despreparadas.

Umas poucas jazidas começaram a ser investigadas, espe-
cialmente os sambaquis do litoral (ver LAMING; EMPERAIRE, 
1959, p.  119). Aliás, convém ressaltar que resumos da História 
de trabalhos nos sambaquis já existiam nessa data (SILVA; 
MEGGERS, 1963, p.  124-5; SILVA, 1967a, p.  21-23), o que não 
sucede com comentários, em geral, sem utilidade científica, 
publicados na base de espécimes dos museus.

Na Amazônia houve publicações do teuto-brasileiro P. P. 
Hilbert, aliás, trabalhos ainda incipientes, muito diversificados 
e de qualidade científica muito desigual (ver SILVA; MEGGERS, 
1963, p.  120-123).

4.5 Abordagens psicológicas 
Partindo da ideia da extrema maleabilidade das culturas 

(a natureza) humanas, os relativistas procuravam a paz e a 
amizade entre os povos, ao ensinar as diferenças culturais 
num contexto de compreensão relativista. A ideia era que a 
compreensão dos outros vem do conhecimento e devia acabar 
com a intolerância, portanto com a hostilidade e com as guerras; 
a premissa era que as guerras eram causadas por incompre-
ensão, xenofobia e hostilidade (motivações psicológicas) e não 
por conflitos oriundos da competição por recursos escassos. A 
Segunda Guerra Mundial explodiu e enterrou essa esperança.

Embora a característica fundamental dos trabalhos nessa 
categoria de estudos seja a aplicação, na Antropologia, de con-
ceitos derivados da Psicologia, existem duas linhas diferentes 
de acordo com as finalidades do estudioso. Uma, que procura 
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caracterizar culturas ou nações inteiras (tais como os estudos de 
“caráter nacional”), tem sido chamada de “configuracionismo9” 
(ver KEESING, 1961 v. 1, c. 6). Ela está mais perto da linha teórica 
psicológica chamada Gestalt e, pode-se dizer que tenta caracte-
rizar culturas inteiras em termos de conceitos psicológicos ou 
estilísticos, tais como megalomaníaco, competitivo, conformista, 
paranoica, cooperativista ou tradicionalista etc., ou seja, “a 
personalidade da cultura”. Tal linha teórica lembra os epítomes 
dos medievais e renascentistas, apenas mais pormenorizados 
e sofisticados. Pode-se chamar essa linha de investigação de 
“a personalidade da cultura”.

A outra linha teórica procura associar o caráter do indi-
víduo adulto com certas práticas de treinamento infantil em 
determinados estágios do desenvolvimento da criança, numa 
linha tradicionalmente chamada de cultura e personalidade10, 
podendo também ser vista como a personalidade na cultura. 
Assim, muitos estudiosos procuravam entender a cultura 
através de conceitos psicológicos especificamente freudianos, 
originalmente elaborados para tratar de indivíduos, através do 
treinamento infantil e a sua relação com a personalidade do 
adulto e da cultura como um todo (personalidade básica) etc.

Um grande impulso na influência da psicologia de 
Sigmund Freud seguiu a associação do antropólogo e linguista 
boasiano Edward Sapir com o psicanalista freudiano Harry S. 
Sullivan, na Universidade de Chicago.

Os estudos de cultura e personalidade tendem a usar uma 
abordagem neofreudiana em vez de Gestalt. Muito importante 
foi um seminário que incluía o neofreudiano Abram Kardiner, 
trabalhando com um grupo de antropólogos organizado por 
Ralph Linton e com outro organizado durante a Segunda Guerra 
Mundial para estudar o caráter nacional e a cultura a distância, 

9 Ver APÊNDICE H – Configuracionismo.
10 Ver APÊNDICE G – Cultura e personalidade.
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o qual incluía alguns indivíduos do primeiro grupo. Nesse grupo, 
atuaram também Cora DuBois, Geoffery Gorer, Margaret Mead, 
Rhoda Metraux e outros.

Por exemplo, podem-se citar duas destacadas antropó-
logas, alunas de Boas, identificadas com essas linhas psicolo-
gizantes: Ruth Benedict (Padrões de cultura) e Margaret Mead 
(Macho e Fêmea, Sexo e adolescência em Samoa). O trabalho citado de 
Benedict é um exemplo clássico do configuracionismo, enquanto 
a obra de Mead cabe dentro da linha “cultura e personalidade”.

Em face de um mundo incerto e perigoso, o estudo de 
cultura e personalidade, ou de padrões (ou configurações) de 
cultura, e assim por diante, representava uma fuga do mundo 
real, material e intranquilizante da Segunda Guerra Mundial 
e da ameaça do Armagedon atômico da “Guerra Fria”, para 
estudar a cultura e procurar as causas das diferenças dentro 
das cabeças das pessoas individuais (cultura e personalidade) 
ou de uma entidade superorgânica mística (configurações).

Alguns poucos antropólogos têm estudado a mudança 
sociocultural sob a óptica do indivíduo que sofre pressões e 
busca sua adaptação. Ralph Linton (1940) enfocou o caráter do 
indivíduo mais propenso a aceitar a inovação, e concluiu que 
seria uma pessoa marginal ou mal ajustada a sua sociedade e 
que procura a novidade como um caminho para sair da mar-
ginalização para uma situação melhor, por ser o portador da 
inovação. Linton adverte que, sendo esse o caso, a tendência 
do resto da sociedade é atribuir à inovação em si o mesmo 
baixo conceito que antes reservava para o indivíduo margi-
nalizado. Isso representa uma advertência para antropólogos 
que trabalham no campo da Antropologia prática: os membros 
da sociedade mais aptos a aceitarem a novidade poderiam ser 
justamente os que os antropólogos deviam evitar, para não ver 
todo o seu projeto de desenvolvimento ou de assistência técnica 
rejeitado, e eles, como patrocinadores de uma inovação aceita 
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por residentes de baixo status social, podem receber também 
a mesma rejeição.

Linton teve influência no Brasil, sendo associado à Escola 
Livre de Sociologia e Política, em São Paulo, a qual, durante 
certo tempo, ele praticamente patrocinou.

No estudo da mudança cultural, Homer G. Barnett argu-
mentou que a aceitação de uma inovação é replicar, na mente 
da pessoa que a aceita, o mesmo processo de invenção daquele 
que inventou ou descobriu e, sugeriu a aplicação da novidade 
original. A invenção ou inovação, de acordo com Barnett, é 
a associação de dois ou mais elementos abstraídos de outros 
complexos ou conjuntos de elementos ou ideias, por análise, e 
inseridos em outros, por analogia.

Assim, botões, que, para os índios da costa do Pacífico 
da América do Norte, não tinham utilidade, foram assimilados 
como sendo iguais aos pequenos ornamentos de madrepérola 
costurados nas roupas como enfeites. Do mesmo modo, índias 
maias do litoral de Iucatã, recolhendo roupas de crianças de 
um naufrágio espanhol, um barco de mercadorias destinado 
ao México, como não podiam imaginar vestir crianças com 
roupas, engomaram as roupinhas e inventaram um novo estilo 
de chapéu feminino.

Barnett apresenta o diagrama seguinte: ideia x consta 
em relação r1 com elemento y, enquanto a consta em relação 
r2 com ideia b:

x--------r1--------y

a--------r2--------b

Certo cidadão considerou o sistema da mudança de casas 
de madeira nos Estados Unidos, que são transportadas por 
caminhões grandes, cujo principal problema está em colo-
car a casa na carroçaria do caminhão. A solução em uso era 
escavar penosamente por debaixo da casa até que o caminhão 
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pudesse entrar pela escavação e, retirando mais e mais o resto 
da terra que sustentava a casa, deixá-la por fim assentada 
no caminhão. Esse cidadão, ao trocar uma vez o pneu de seu 
carro, visualizou, assim, a seguinte correlação: a escavação da 
terra (x) para colocar a casa em cima do caminhão (r1) para 
efetuar a mudança desta (y) é paralela à sequência de usar o 
macaco (a) para erguer o carro (r2) para trocar o pneu (b). O 
cidadão reformulou a Gestalt ou padrão da seguinte forma: usar 
macacos grandes especiais (a) para erguer a casa e colocá-la no 
caminhão (r1) e fazer a mudança (y). Temos, assim, em vez da 
relação anterior, a seguinte, na qual essa nova constelação de 
elementos representa a invenção: a--------r1--------y.

Barnett considera que efetivamente todas as invenções e 
descobertas de novas funções procedem dessa maneira, tanto 
na cabeça do inventor, quanto na de quem aceita a mudança. 
No caso dos índios da costa do Pacífico, botões (x) para abotoar 
(r1) roupas (y) substituíram fragmentos de madrepérola (a) para 
enfeitar (r2) as roupas indígenas (b) não abotoadas, dando o 
seguinte como invenção: x--------r2--------b.

Outro estudioso que usa a abordagem Gestalt é Anthony 
F. C. Wallace, que estudou movimentos nativistas, milenares e 
messiânicos. Um grupo subordinado e “deprivado” (sentindo 
privação em relação a bens, prestígio e outros fenômenos consi-
derados legítimos), passando, portanto, por muito estresse, fica 
desesperado porque as suas respostas tradicionais não estão 
mais diminuindo o nível de tensão, e o sistema, consequente-
mente, entra em estado de crise, à beira de uma desintegração. 
Um indivíduo “recebe” uma “visão” (um estalido mental ou 
mensagem do além), a partir da qual se dá uma reformulação 
dos elementos tradicionais com alguns novos ou alienígenas, 
numa sincretização que não é nem o velho sistema nem o novo, 
mas uma terceira coisa diferente (“emergente”), como o sal é 
diferente tanto da soda cáustica quanto do ácido hidrocloreto. 
Em seguida, o “profeta” tem que comunicar a sua “visão” aos 
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outros, se for para a novidade se tornar um movimento viável. 
No mesmo sentido, como diz Barnett, o “profeta” tem que 
colocar a sua nova ideia na cabeça dos outros para conseguir 
discípulos. Uma vez estabelecido o movimento, se esse não for 
perseguido (o que conduz à radicalização), tende a se rotinizar11.

4.6 estudos de comunidades 
Também em meados da primeira metade do século XX, 

na Universidade de Chicago, surgiu uma abordagem sociológica 
e antropológica com fortes raízes no estudo da ecologia humana 
aplicada a problemas urbanos (HAWLEY, 1966). Isso, junto à pre-
sença temporária do funcionalista A. R. Radcliffe Brown, deu 
origem a uma escola mal articulada, basicamente funcionalista, 
embora, às vezes, como no caso de Robert Redfield, incluísse, 
ao mesmo tempo, ideias evolucionistas (como as do arqueólogo 
britânico V. Gordon Childe) e ideias difusionista-particularistas 
(como as de Edward Sapir e A. L. Kroeber, a idade e área), o que, 
paulatinamente, conduziu a estudos de comunidades camponesas.

Além de Redfield (Tepoztlán, O mundo primitivo e suas trans-
formações e Folk Culture of Yucatan), antropólogos destacados nessa 
linha incluem Oscar Lewis (Tepoztlán revisitada e A Antropologia da 
pobreza), Sol Tax (Capitalismo do centavo), Fred Eggan (Organização 
social dos pueblos ocidentais) e Edward Spicer (Potam e Pascua 
Village). Isso conduz a uma espécie de Funcionalismo diacrônico, 
que reaparecerá como ponto fundamental do Neoevolucionismo.

Interessantemente, alguns dos primeiros índios a tra-
balhar na Antropologia associam-se a essa escola, sendo um 
deles o pueblo Ed Dozier, que se doutorou na Universidade de 
Chicago, e o outro, o maia Alfonso Villa-Rojas (A comunidade 
que escolheu o progresso), informante de Redfield, em Iucatã, que 

11 Ver APÊNDICE G – Cultura e personalidade e APÊNDICE H 
– Configuracionismo.



Teoria anTropológica e arqueológica

97

passou a dar continuidade a tais trabalhos em Chan Kom e em 
outras comunidades iucatecas.

Uma pessoa importante nessa linha que influenciou a 
Antropologia brasileira foi Charles Wagley (Uma comunidade ama-
zônica, lágrimas de boas-vindas: os índios tapirapé do Brasil central). 
Ele pesquisou aqui e treinou brasileiros, tendo feito também tra-
balhos em associação com Eduardo Galvão (Tenetehara). De fato, 
a abordagem de “estudos de comunidades” teve muita impor-
tância no Brasil, produzindo vários bons estudos etnográficos.

Esse tipo de abordagem conduziu também, sob o 
patrocínio do Departamento de Estado dos Estados Unidos – 
International Cooperation Agency – a trabalhos na linha americana 
de Antropologia aplicada, ou seja, em que o antropólogo é 
chamado às pressas para resolver problemas específicos que 
já teriam surgido no processo de desenvolvimento ou de trans-
ferência de tecnologia, especialmente em países do terceiro 
mundo. Um antropólogo desta linha conhecido no Brasil é 
George Foster (Sociedades tradicionais e o impacto da tecnologia), 
enquanto outro, mais conhecido na América Central, é Richard 
N. Adams (Introducción a la Antropología Aplicada).

No México, surgiu uma escola de Antropologia aplicada 
que preconizava projetos integrados de desenvolvimento, cons-
tantemente monitorados e assessorados, ou até administrados, 
por antropólogos. Porém, programas que dependem de governos 
sofrem alterações com cada mudança de administração, de tal 
modo que tais planos de projetos de longo alcance, frequen-
temente sofreram solução de continuidade. Sem embargo, a 
experiência mexicana é muito valiosa e, provavelmente, mais 
relevante para o Brasil de que a experiência norte-americana 
de procurar resolver problemas específicos na medida em que 
surgem. Nesse país, onde termos tais como “camponês” e “índio” 
são sinônimos, um nome destacado entre os antropólogos é o 
de Aníbal Aguirre-Beltrán. Muitos trabalhos dessa escola foram 
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publicados pelo Instituto Indigenista Interamericano e na sua 
revista América indígena.

Enquanto a Arqueologia europeia continuou com uma 
abordagem essencialmente evolucionista até meados do século 
XX, a Arqueologia americana acompanhou a Antropologia no 
Relativismo, assumindo matizes nitidamente difusionistas 
(procurando documentar migrações, difusão de traços e pontos 
de origem de culturas e de estilos de artefatos). O outro aspecto 
da Antropologia Norte-americana, as abordagens mentalistas, 
não deixa influência na Arqueologia pelos problemas metodo-
lógicos envolvidos na paleopsicologia.
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5 reLATiVisMo ii: fUncionALisMo 

O Funcionalismo surgiu no contexto do Relativismo na Europa 
ocidental, destacadamente na Inglaterra, se bem que muito 
devendo aos franceses Auguste Comte e Émile Durkheim, espe-
cialmente em relação ao conceito de solidariedade social.

1 - Segundo o Funcionalismo, a cultura e as suas institui-
ções (seguindo Bronislaw Malinowski, ver Uma teoria científica da 
cultura, 1970), ou então a sociedade (seguindo A. R. RADCLIFFE-
BROWN, ver Estrutura e função na sociedade primitiva, 1973), é um 
sistema adaptativo, adaptando-se às pessoas, às instituições e 
aos fatos sociais, embora não mencionavam o meio ambiente 
nesse contexto.

2 - Essa adaptação envolve processos (embora em curto 
prazo), pois todas as partes da cultura ou da estrutura social 
estão intimamente inter-relacionadas e interdependentes, de 
modo que uma modificação numa área (ou instituição) provocará 
modificações em cadeia nas outras, pois

3 - Cada costume, instituição, prática etc., tem uma 
função, a qual era vista por Malinowski como um resultado 
(output) socialmente almejado pelo pessoal de uma instituição, 
o qual, para tanto, nela se organizava; para Radcliffe-Brown, 
por sua vez, tal função era vista como a contribuição parcial 
de uma dada coisa (costume, instituição, prática, ideia, ritual) 
para a manutenção do sistema (sociedade ou cultura) total  
do qual faz parte.
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Para os hindus, o amor à vaca significa a forma mais alta 
de respeito ao princípio da vida, mas antropólogos, estudando 
a função do gado na cultura rural indiana, apontam o fato de 
que matar a vaca para comê-la em época de muita fome significa 
nunca mais ter bois para puxar o arado (pois a vaca é a fábrica 
de bois), e o camponês eventualmente perderia a sua terra para 
um agiota. O culto à vaca tem, portanto, a função de afastar 
o perigo da morte da vaca, tão indispensável à sobrevivência 
do camponês, mesmo que ele pense que poupa esse animal por 
amor à vida sagrada dela (HARRIS, 1978, p.  17-34).

No Funcionalismo, a ênfase está na manutenção do sis-
tema, evitando rupturas e tensões que provocariam problemas. 
Essa filosofia era excelente para a manutenção de um império 
colonial (o império britânico), e a contribuição dos antropólogos 
britânicos era explicar o sistema dos nativos aos administrado-
res, aconselhando-os sobre como deveriam agir para manter o 
status quo e a tranquilidade dos nativos, ao administrá-los (ver 
RADCLIFFE-BROWN e C. D. FORDE, 1974, Prefácio). Até hoje, na 
África, a palavra “antropólogo” é palavrão.

Os membros de uma sociedade são efêmeros. Nascem, 
vivem, reproduzem-se e morrem. Para que permaneça a estru-
tura social (rede de papéis desempenhados pelos seus membros, 
cada um inter-relacionado com os outros), os membros são 
substituídos: esse é um dos motivos pelos quais a sociedade – com 
a sua estrutura – é permanente, enquanto os indivíduos desapa-
recem e são substituídos. Radcliffe-Brown queria uma tipologia 
de estruturas sociais para ser estudadas comparativamente12.

5.1 Bronislaw Malinowski  
Malinowski era um polonês naturalizado britânico, des-

tacado pela qualidade do seu trabalho de campo, além dos seus 

12 Ver APÊNDICE I – Funcionalismo sincrônico.
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esforços para desenvolver uma teoria antropológica. Em 1939, 
elaborou uma lista de sete necessidades biopsicológicas básicas 
“para a satisfação das quais o organismo social ou cultura era 
uma vasta realidade instrumental”, onde “tudo tem o seu lugar” 
(HARRIS, 1968, p.  549). Mais do que isso, segundo o mesmo autor, 
“tudo se fundamentava nas necessidades do indivíduo”. Segundo 
Malinowski (1970), “a satisfação das necessidades orgânicas ou 
básicas do homem e da raça é uma série mínima de condições 
impostas a cada cultura”, realizadas através das instituições 
da cultura: família, economia, religião etc. Por necessidades 
básicas, esse autor entende a reprodução, alimentação, proteção 
etc., as quais devem ser tratadas no sentido corporativo e não 
individual, pois é melhor viver em sociedade, e virtualmente 
impossível sem ela.

Quanto às necessidades derivadas, Malinowski salienta 
que um indivíduo não pode sobreviver sem o auxílio (coopera-
ção) da sociedade, nem prover o seu sustento sozinho, além de 
depender do bom conceito que essa tem dele. Aliás, o indivíduo 
ganha status, preenchendo satisfatoriamente o seu papel, os 
seus deveres. Desse modo, as instituições secundárias dizem 
respeito a prestígios e sanções.

Por exemplo, a família, como instituição, tem um con-
junto de funções a preencher. Normalmente, nas sociedades 
“primitivas” ou de pequena escala e na zona rural, é a unidade 
de produção e consumo e de reprodução, pela qual a sociedade 
alista os seus novos membros, e o primeiro treinamento, a 
endoculturação, dá-se por meio dessa instituição, que é básica 
ou primária (biológica).

Daí decorre uma série de problemas psicológicos e sociais. 
Se o indivíduo preencher bem seus papéis, recebe sanções posi-
tivas (aprovação, prestígio, status). Em caso contrário, receberá 
sanções negativas da sociedade que podem chegar ao extremo 
de liquidar o membro refratário, se for considerado um perigo 
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para aquela. Normalmente as sanções variam entre conselhos, 
desdém, falta de aprovação, críticas e advertências.

Ao apresentar o seu esquema de estudo das instituições, 
primeiro Malinowski focaliza a cultura como “objeto de investi-
gação científica”, que ele define como um “ambiente” artificial 
desenvolvido pelo homem, baseado no “fato biológico” de que

os seres humanos são uma espécie animal. Estão sujeitos a 
condições elementares que têm de ser atendidas de modo 
que os indivíduos possam sobreviver, a raça continuar e os 
organismos em conjunto serem mantidos em condições de 
funcionamento. Ademais, com sua bagagem de artefatos 
e sua capacidade para produzi-los e apreciá-los, o homem 
cria um ambiente secundário [...]. É claro que a satisfação 
das necessidades orgânicas ou básicas do homem e da raça é 
um conjunto mínimo de condições impostas a cada cultura. 
Os problemas apresentados pelas necessidades nutritivas, 
reprodutivas e higiênicas do homem devem ser resolvidos. 
Eles são solucionados pela construção de um novo ambiente, 
secundário e artificial. Esse ambiente, que não é mais nem 
menos do que a cultura propriamente dita, tem de ser 
permanentemente reproduzido, mantido e administrado 
(MALINOWSKI, 1970, p.  42-43). 

Em continuação, Malinowski observa que o “fato essencial 
da cultura como a vivemos e experimentamos e, como a podemos 
observar cientificamente, é a organização dos seres humanos 
em grupos permanentes”. A partir disso, ele deriva “o princípio 
geral [...] de que a ciência do comportamento humano começa 
com a organização” (MALINOWSKI, 1970, p.  48).

Tem-se aí o pessoal com o seu equipamento, a sua organi-
zação e uma “função” a desempenhar. Mas Malinowski (1970, p.  
52) acrescenta ainda outro aspecto interessante, raras vezes 
citado por outros autores: “no lar e no escritório, na residência 
e no hospital, no clube e na escola, no diretório político e na 
igreja, em toda parte encontramos um lugar, um grupo, um 
conjunto de regulamentos e regras de técnica, e também um 
estatuto e uma função”.
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A “função” Malinowski define como “o efeito integral das 
atividades” e destaca a sua distinção do “estatuto”, que seria o 
“propósito reconhecido do grupo” (MALINOWSKI, 1970, p.  52-53).

Na apresentação sucinta do cerne do seu esquema, 
Malinowski destaca que “o conceito que estivemos desenvol-
vendo é o de um sistema organizado de atividades intencionais” 
(MALINOWSKI, 1970, p.  56). Não usa aqui o termo “estrutura”, 
mas o “sistema organizado” implica uma estrutura social, equi-
valente ao “estado do sistema”, na terminologia da cibernética. 
Em continuação, Malinowski esclarece que “os seres humanos 
nascem ou penetram em grupos tradicionais já formados. Ou, de 
outro modo, às vezes eles organizam ou instituem tais grupos” 
(MALINOWSKI, 1970, p.  56). Nessa mesma terminologia, diríamos 
que os seres humanos nascem ou, de outra maneira, entram, 
como componentes, em subsistemas, ou, às vezes, os iniciam.

Figura 4 – A anatomia de uma instituição, segundo Malinowski 

Fonte: elaboração própria 
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Malinowski define como estatuto de uma instituição (o 
seu equivalente de subsistema do suprassistema sociocultural)

[...] o sistema de valores para a consecução dos quais os seres 
humanos se organizam ou se filiam a organizações já exis-
tentes [...]. Os regulamentos ou normas de uma instituição 
são as habilidades técnicas adquiridas, os hábitos, as normas 
legais, os preceitos éticos que são aceitos pelos membros ou 
a eles impostos. Já está claro, talvez, que tanto a organização 
do pessoal como a natureza dos regulamentos seguidos são 
definitivamente relacionados ao estatuto (MALINOWSKI, 
1970, p.  56). 

O “pessoal” da instituição malinowskiana é definido 
como “o grupo organizado à base de princípios definidos de 
autoridade, divisão de funções e distribuição de privilégios e 
deveres” (MALINOWSKI, 1970, p.  56), o que entendemos como 
os componentes “caixas-pretas” e o conjunto de estados do 
sistema disponível a eles.

Armado com tal estratégia de pesquisa, se essa tivesse 
sido desenvolvida a partir do que aparentava, Malinowski teria 
alcançado um status científico ainda maior, rivalizando com os 
de Darwin, Marx e Freud, mas ele não o fez. Por estranho que 
pareça, em vista dos fatos relatados, através do trabalho de 
Malinowski, encontra-se um antimaterialismo intransigente. 
Esse autor escolheu estudar com maior profundidade os mitos, 
as magias, os rituais, e tudo o mais da cultura social e ideológica, 
sempre de um ponto de vista radicalmente êmico, mesmo que 
a distinção ética/êmica ainda não existisse. Kaplan e Manners 
(1975, p.  44) destacam que Malinowski “é mais amiúde citado 
como defensor da visão de que a principal missão da Etnografia 
é ‘alcançar o ponto de vista do nativo, sua relação com a vida, é 
conceber a sua visão do seu mundo’”, ou seja, preferir examinar 
os aspectos mágicos e rituais, e esses do ponto de vista interno 
(dentro da cabeça) dos atores sociais.
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5.2 A. r. radcliffe-Brown 
Na época em questão, o único cientista a conclamar os antro-

pólogos a fazer tipologias e comparações para desenvolver uma 
teoria nomotética de processo sociocultural era Alfred-Reginald 
Radcliffe-Brown. Quando os boasianos afirmavam que não havia 
“nenhuma lei significante a descobrir tais como o funcionalista 
procura,” Radcliffe-Brown (1952, p.  187) respondia que

As generalizações sobre qualquer espécie de assunto são de 
dois tipos: as generalizações de opinião comum, e as genera-
lizações que têm sido verificadas ou demonstradas por um 
exame sistemático de evidências proporcionadas por observa-
ções precisas feitas sistematicamente. As generalizações desse 
tipo são chamadas de leis científicas. Aqueles que mantêm 
que não há leis da sociedade humana não podem manter que 
não há generalizações sobre a sociedade humana porque eles 
próprios mantêm tais generalizações e ainda fazem outras 
novas da sua própria feição. Portanto, têm que manter que, 
no campo de fenômenos sociai sao contrário dos fenômenos 
físicos e biológicos, qualquer tentativa sistemática de testar 
generalizações já existentes ou para descobrir e verificar 
outras novas é, por alguma razão não explicada, fútil, ou, 
como disse o Dr. Radin, “chorar para a lua”. Contestar tal 
contenção é tão inútil quanto impossível). 

Apesar dessas boas intenções, infelizmente, as “leis” que 
Radcliffe-Brown produziu eram caracteristicamente fracas, 
com baixa capacidade para predição ou retrodição. Ele criticou 
os evolucionistas por estarem “procurando não leis, e sim, 
origens,” embora as “leis” que ele próprio procurava fossem 
apenas regularidades sincrônicas. Para os boasianos, a solução 
para evitar reconstituições evolucionárias falsas era proceder 
a estudos históricos específicos; para Radcliffe-Brown, mais 
radical ainda, era evitar todo estudo histórico onde não houvesse 
fartura de documentação de cunho científico.

Tanto Malinowski como Radcliffe-Brown reivindicaram, 
para si mesmos, o título de primeiro antropólogo “científico”. 
Embora trabalhassem no mesmo país, eles não se davam entre si. 
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Tendo sido ambos chamados de “funcionalistas”, Radcliffe-Brown 
(hifenado) insistiu que a sua abordagem era de “estrutura-funcio-
nalismo” (hifenado), para diferenciá-la. “Essa teoria de sociedade 
em termos de estrutura e processo, inter-relacionados pela função, 
não tem nada em comum com a teoria de cultura como derivada 
de necessidades biológicas individuais”, disse ele em 1949.

Radcliffe-Brown, seguindo Durkheim, utilizou o modelo 
organicista, ou seja, a analogia orgânica, que tinha sido desenvol-
vida por Spencer. Como artifício de explanação por comparação, 
e não mais que isso, tem a sua utilidade. No caso de Radcliffe-
Brown, não era apenas uma analogia. O problema aqui é que 
os organismos individuais são nitidamente separados do meio 
ambiente e de outros organismos: ninguém confunde onde ter-
mina um organismo e começa outro. Infelizmente, não podemos 
enxergar organismos socioculturais, uma vez que a definição 
de fronteiras é extremamente fluida ou ainda subjetiva. Isso só 
pode se der através de observação do comportamento de seres 
humanos específicos. “A análise estruturo-funcional das funções 
de partes dos organismos é, portanto, obrigada a proceder sem 
conhecimento razoavelmente certo de que o organismo inteiro 
tenha sido colocado, por assim dizer, na mesa de dissecação” 
(HARRIS, 1968, p.  527). Assim, há bastante margem para a 
subjetividade na interpretação de quais órgãos estão ou não 
presentes, e qual a sua importância relativa.

Como os neoevolucionistas que o sucederam, Radcliffe-
Brown viu a vida social humana como um sistema, envolvendo 
quatro conceitos-chave ou pilares de sustentação da sua abor-
dagem, a saber: estrutura, função, processo e valor (STANNER, 
1955, p.  120). Por causa de controvérsias, ele elaborou mais 
discussões em torno dos dois primeiros.

1) Estrutura representa a organização de grupos cuja base 
organizacional é território, parentesco, política etc., e cujas inter
-relações constituem o núcleo dos fenômenos socioestruturais. 
As posições sociais diferenciadas, ou de status, derivam-se de 
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uma consideração de filiação em agrupamentos sociais (p. ex., 
clãs) e constituem partes de estrutura social.

2) A função, por sua vez, para Radcliffe-Brown, é a contri-
buição que qualquer parte da estrutura, instituição ou costume, 
presta para a manutenção e continuidade do todo de que faz parte.

3) Já o conceito de processo tem sido relegado a um lugar 
secundário, mesmo pelo próprio Radcliffe-Brown. Em parte, 
relaciona-se com um conceito de “adaptação”, mas não é a 
mesma coisa que “adaptação ecológica”. É a função das adap-
tações ecológicas e econômicas a sustentar a estrutura social, 
de acordo com a abordagem estruturo-funcional. É legítimo 
somente perguntar como um sistema econômico resulta de uma 
determinada estrutura social, ou contribui para a manutenção 
desta, nunca como a estrutura social resulta de, ou ajuda a 
manter um dado conjunto de adaptações tecno-econômicas. 
Assim, como a estrutura social tem precedência ontológica, 
estamos diante de um determinismo estrutural, em vez de 
infraestrutural. Nos trabalhos de muitos estruturo-funciona-
listas, temos a impressão de que as pessoas da sociedade em 
pauta se alimentam de, digamos, sistemas classificatórios de 
parentesco, e não enxergamos nenhuma procura de comida 
em lugar nenhum no seu sistema.

4) Talvez o conceito mais interessante e menos divulgado 
na abordagem seja o de valor. Esse se deriva de dois postulados: 
uma hipótese, ou seja, a do interesse, e um princípio, o do ajuste, 
o que seria uma aproximação de convergência de interesses. 
Por interesse, Radcliffe-Brown quer dizer uma relação entre 
um sujeito e um objeto (o qual também pode ser outra pessoa). 
Se um sujeito tem interesse num objeto, a relação pode ser 
expressa como significando que, para aquele, esse tem um 
valor. Portanto, o sujeito, uma pessoa ou um grupo, atribui um 
valor a algo: um ato de valorizar (STANNER, 1955, p.  120-21).

Interesse e valor são termos correlatos, dizendo respeito 
aos dois lados de uma relação assimétrica. A relação de valor 
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social surge do interesse mútuo de pessoas, uma pela outra, 
ou do interesse por um ou mais objetos comuns, ou ainda de 
uma combinação destes, através de um reajuste dos interesses 
respectivos pela convergência desses interesses, ou por uma 
limitação do conflito que possa surgir de interesses continu-
amente divergentes.

Quando duas ou mais pessoas têm um interesse comum 
num objeto, deste pode ser dito que tem um valor social para 
aquelas. Valor ritual é um dos valores sociais. Interesses e 
valores são determinadores de relações sociais e, portanto, 
ultimamente, de estrutura social e processo. Assim, Radcliffe-
Brown formulava uma tese de como a assimetria entre indivíduos 
torna-se simetria social em relação a valores. Se, numa socie-
dade, os atos de valorizar tornam-se estabelecidos e estáveis, 
segue-se a estabilização das relações. Quando ele se refere a 
uma “rede de relações realmente existente”, está se referindo 
a atribuir a objetos comuns um valor constante. Além do mais, 
sendo a função de alguma coisa a contribuição à manutenção 
do sistema de que faz parte, significa o que desempenha, ao 
manter o valor que lhe é atribuído. Assim estrutura duradoura 
significa funcionalmente constante e isso quer dizer valorização 
estável. É uma pena que estes conceitos de interesse e de valor 
tenham caído no esquecimento, pois hoje em dia assumem uma 
importância central. Para mais informações sobre esse ponto, 
ver Stanner (1955).

Para oferecer um exemplo do raciocínio de Radcliffe-
Brown, citamos o caso do irmão da mãe, na África do Sul. O 
missionário Henri Junod, evolucionista, reportou-se à presença 
de relações jocosas (liberdades e libertinagens socialmente san-
cionadas entre pessoas de determinada relação de parentesco) 
entre os BaThonga de Moçambique. Na ausência do tio, um rapaz 
BaThonga tomava liberdades escandalosas com as propriedades 
e as esposas daquele, sem medo de retaliação: uma relação jocosa 
assimétrica. Até roubava as oferendas mortuárias ao falecer o 
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tio. Ao mesmo tempo, tinha que mostrar um máximo de respeito 
para com a irmã e o irmão do pai. Junod concluiu que a única 
explicação para tal comportamento era que os BaThonga tinham 
passado anteriormente por uma fase matriarcal.

Retomando o caso, Radcliffe-Brown raciocinou assim: 
como o papel da mãe é ser carinhosa e indulgente, assim também 
se consideram os irmãos e irmãs dela; como o pai é um patriarca 
duro, também os irmãos e irmãs dele. Desde que essa equivalên-
cia contraria a diferenciação sexual de papéis, o maior grau de 
familiaridade pode-se dar somente entre pessoas do mesmo sexo. 
Se a mãe e as suas irmãs são carinhosas e indulgentes, o irmão 
dela, cujo termo significa “mãe masculina”, mais ainda será. Ao 
contrário: se o pai exige respeito, a irmã dele (“pai feminino”) 
exigirá mais ainda. Talvez o significado estruturo-funcional 
da relação jocosa assimétrica dos BaThonga seja a contribuição 
que proporciona à manutenção das patrilinhagens. Mas, como 
provar isso cientificamente?

O ritual é um enfoque de interesse especial para os 
estruturo-funcionalistas, pois se considera que a sua função 
é reafirmar ou restabelecer a “solidariedade social” e o papel 
de cada um dentro do sistema, o que precisa ser feito periodi-
camente para se manter o bom funcionamento da interação 
social. Porém, como é que se pode medir, intersubjetivamente, 
o nível de solidariedade social, tanto antes quanto depois do 
ritual, para demonstrar que realmente houve esse resultado ou 
função? Radcliffe-Brown nunca explicou isso. Para um exemplo 
da formulação de “leis” feitas por esse cientista, temos aquele 
citado com indignação por Lowie (1937, p.  224-225 apud HARRIS, 
1968, p.  533):

uma lei sociológica universal, embora ainda não sendo possível 
determinar o grau do seu alcance, a saber, que em certas 
condições específicas, uma sociedade tem que se munir de 
uma organização segmentária [clânica. Lowie protestou:] 
Quem já ouviu falar de uma lei universal com um grau de 
aplicação ainda não definido, de uma lei que está vigente em 



Teoria anTropológica e arqueológica

110

certas condições específicas, mas não especificadas? É uma 
lei em que algumas sociedades têm clãs, e outros não têm? 
Newton não nos informou que os corpos ou sobem ou caem. 

Mas, em 1941, Radcliffe-Brown confessou a incapacidade 
explanatória da abordagem estruturo-funcionalista. “Se se 
fizer a pergunta: ‘Como é que os Omaha – ou qualquer tribo 
considerada – têm o sistema (de parentesco) que têm?’ – então 
é óbvio que o método de análise estrutural não proporciona 
uma resposta”. Embora aqui tenha chegado a um paralelo com 
os boasianos, o mesmo autor ainda considera que o método 
estruturo-funcional “é o único pelo qual se pode esperar chegar 
a generalizações válidas sobre a natureza da sociedade humana”.

Se esse método não pode fazer tanto, então ninguém 
pode. Como diz Harris, a ciência pode buscar a origem da vida 
nas condições da atmosfera primordial de cinco bilhões de anos 
atrás, mas perguntar por que uma tribo tem clãs e outra não, 
é impossível. Encontra-se o mesmo ecletismo dos boasianos na 
Antropologia Social britânica, o que os leva a ignorar, ou até 
ofuscar, a ordem que a História humana realmente apresenta. 
Tal Antropologia recusa-se a enfrentar o fato de que formas 
biológicas e socioculturais incluem muitos exemplos de estru-
turas altamente funcionais, todas fadadas à extinção. Sem 
dados diacrônicos, não temos meios de descobrir quais sistemas 
são os mais funcionais em termos das condições específicas da 
sua evolução.

Essa cegueira em relação à História conduziu os estru-
turo-funcionalistas a interpretações insustentáveis em relação 
à África, tomada como um conjunto de sociedades estáticas, 
ignorando os 350 anos ou mais de transtornos de grande escala 
devido às guerras associadas com o comércio de escravos. 
Grandes mudanças devidas a guerras, despovoamento, trans-
tornos políticos e desarranjos demográficos não sugerem uma 
restrição a estudos diacrônicos do período entre as duas guer-
ras mundiais como condições adequadas para se entender o 
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processo sociocultural humano. Como comentam Lauglin e 
Brady (19878, p.  x),

[...] o pesquisador de campo em geral inicia a sua experiência 
de campo onerado pelas proposições simplistas e sincrônicas 
sobre a natureza dos sistemas sociais aprendidas pela esco-
laridade e literatura tradicionais [...]. O resultado inevitável 
é um corpo enorme de literatura que, por demais das vezes, 
descreve os sistemas sociais humanos como relativamente 
estáticos em forma, cada um aparentemente fixo no tempo 
e sem responder ao que conhecemos intuitivamente de ser 
um ambiente dinâmico e estruturado de maneira complexa. 
Tais modelos são errados de fato e, em geral, inadequados à 
tarefa de explanar mudança e adaptação sistêmicas. 

5.3 raymond firth 
Raymond Firth era aluno tanto de Malinowski quanto de 

Radcliffe-Brown. Ele elaborou uma distinção útil entre estrutura 
social e organização social. A primeira é análoga ao conceito mali-
nowskiano de regras, tanto quanto ao de Radcliffe-Brown de um 
conjunto ou rede estruturada e interdependente de posições de status. 
O segundo corresponde ao conceito de atividades de Malinowski:

Quanto mais se pensa na estrutura de uma sociedade em 
termos abstratos como um grupo de relações ou de padrões 
ideais, mais necessário se torna pensar separadamente 
na organização social em termos de atividade concreta. 
Geralmente, organização traduz a ideia de pessoas realizando 
coisas através da ação planejada. Isso constitui um processo 
social, o arranjo da ação em sequências em conformidade 
com fins sociais selecionados (FIRTH, 1974, p.  52-53).  

A estrutura é uma abstração (êmica) que, no entanto, 
existe, mesmo que apenas na cabeça das pessoas (na “mente 
coletiva”, diria Durkheim). A organização social é, então, o 
aspecto dinâmico de que as pessoas concretas realmente fazem 
(ética), sendo, portanto, visível, ao contrário da estrutura.
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O Funcionalismo tinha muito para contribuir, ao indicar 
que se deve olhar para as relações entre os diversos aspectos da 
cultura (ou estrutura social), ou seja, entre as partes interde-
pendentes do sistema, nunca as considerando fora do contexto 
(aí um princípio relativista): e que a relação entre as partes não 
é só complexa, mas também dinâmica13.

Embora os funcionalistas preconizassem uma época no 
futuro distante, quando se teriam dados suficientes para fazer 
estudos diacrônicos (através do tempo), de fato só se interessavam 
por estudos sincrônicos (quer dizer, processos em curto prazo, 
sem estudar mudanças e, sim, os processos de manutenção – toda 
retroação sendo negativa, e a História irrelevante para saber o 
porquê de um costume ou uma instituição). Processos de ampliação 
dos desvios simplesmente não foram estudados. Antropologia 
aplicada (Malinowski publicou um livro com esse título) significava 
o antropólogo ao serviço do colonialismo.

5.4 novos rumos para o funcionalismo 
Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiram novos 

desenvolvimentos, ainda dentro do paradigma relativista. 
Alguns britânicos começaram a considerar a História nos seus 
trabalhos, inclusive Raymond Firth, que voltou a estudar uma 
ilha no Pacífico (Tikopea), que tinha sido estudada antes da 
guerra, para ver quais as mudanças que lá se verificaram. E. E. 
Evans Pritchard estudou os Sanusi da Líbia, utilizando dados 
históricos, procedimento também seguido por S. F. Nadel na 
introdução ao seu estudo sobre o Estado Nupe de Nigéria.

Numa consideração sobre “acidente histórico”, Nadel diz 
que talvez nenhum evento seja completamente único nem que um 
acidente não possa ser reduzido a alguma regularidade. Ele quer 
dizer apenas que se trata de eventos externos que repercutem 

13 Ver APÊNDICE I – Funcionalismo sincrônico.
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na sociedade que ele esteja estudando no momento. Quando uma 
pessoa quebra uma perna numa estrada escorregadia de gelo, e 
as circunstâncias são conhecidas, o evento pode ser explicado 
inteiramente em termos de leis da física ou da fisiologia, mas, se 
o problema que nos preocupa é a biografia desse indivíduo, esse 
evento permanece, no entanto, como um acidente.

A natureza histórica é desta espécie: eu posso ligar a difusão 
de um culto visionário messiânico entre certas tribos com 
a “decepção e esperança” que animam na ocasião, e posso 
derivar esse traço psicológico da destruição da segurança 
econômica e política que os grupos sofreram com a chegada 
do homem branco; e esse fato, por sua vez, das migrações da 
Europa, e mais, às condições econômicas e políticas da Europa, 
etc. Seja como for, estas são, claramente cadeias de causas 
tais como o historiógrafo pode construir, e cada elo nestas 
cadeias implica em conhecimento de alguma regularidade 
válida geralmente [...]. No entanto, essas cadeias causais não 
têm nenhuma relevância para o problema que nos interessa 
(o que é o de) entender um estado de coisas que por acaso é a 
consequência final de uma cadeia de eventos, ou seja, o fato 
de que essa ou aquela sociedade tem uma estrutura de classes 
ou um culto visionário, e entender esse fato de tal maneira 
que o caso particular possa ser expresso em termos de uma 
lei geral, pois, no primeiro exemplo, os eventos conduzindo 
à invasão, que por sua vez conduz à estrutura de classes, 
acontecem fora da sociedade que estamos considerando; 
criam o estado de coisas que queremos entender, mas não 
são uma parte dele [...] (NADEL, 1955). 

Em termos mais modernos, dir-se-ia que “os fatores causais 
estão fora do modelo do processo”, não podendo ser aceitos como 
“causalidade”, no sentido de derivar regularidades ou covariações. 
Assim, volta-se ao indeterminismo, igual ao dos boasianos. Em 
nossa opinião, a solução está em reformular o modelo.

A influência do Funcionalismo na Antropologia norte-a-
mericana é complicada, para que se possa traçá-la e avaliá-la. Os 
particularistas boasianos saudaram a ênfase de Malinowski na 
importância do trabalho de campo com autoconsciência, rigor 
e crítica refletiva, e, o seu interesse no papel de mito, magia 
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e religião no total cultural. O Materialismo implícito no seu 
esquema de “teoria científica da cultura” (Figura 4) passou sem 
mais atenção pelos norte-americanos, como, aliás, pelo próprio 
Malinowski. Mas esse não lecionou na América do Norte, o que 
tornou sua influência difusa e não profunda, ficando apenas a 
influência variável dos seus livros sobre leitores individuais.

Como consequência da influência de Radcliffe-Brown nos 
Estados Unidos, uma forma aguada de Funcionalismo foi casada 
com o particularismo americano. Entre os estudiosos daquele país, 
podemos citar Ralph Linton (O homem: uma introdução à Antropologia) 
e Clyde Kluckhohn (Antropologia: um espelho para o homem).

Radclioffe-Brown provocava sentimentos mistos nos 
norte-americanos. A sua “arrogância”, ao dizer que a sua era a 
primeira Antropologia “científica”, combinada à sua ostensiva 
(embora malsucedida) procura por “leis”, irritava profunda-
mente os particularistas boasianos. Radcliffe-Brown procurou 
uma posição acadêmica nos Estados Unidos e o boasiano A. L. 
Kroeber nem lhe deu atenção na Universidade de Califórnia. 
Ele conseguiu uma posição na Universidade de Chicago, onde 
começou a influenciar alguns estudantes e professores inte-
ressados em estudos de camponeses (a “Escola de Chicago”) e 
outros, tais como Robert Redfield.

O trabalho de Radcliffe-Brown chamou a atenção de Ralph 
Linton, que se interessou pelo conceito de função: um fenômeno 
do qual o participante numa cultura esteja inconsciente. Ralph 
Linton fez a distinção muito útil entre função e significado (ver O 
homem: uma introdução à Antropologia, 1946). Os membros de uma 
sociedade provavelmente nem têm conhecimento da função de 
qualquer crença, costume, ritual ou instituição, e certamente 
é improvável que possam identificá-la. Ao contrário, ao serem 
indagados assim: “por que vocês fazem isso?”, a resposta dada 
seria uma justificativa socialmente convencionada – o significado. 
Por exemplo, entre os Kaiapós, os caçadores poupam os animais 
mais gordos e sadios (“bonitos”), porque acreditam terem espíritos 
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muito fortes, e, portanto, perigosos (o significado). Não sabem que 
essa prática tende, a longo prazo, a melhorar a qualidade da caça 
perto da aldeia, através da sobrevivência seletiva dos animais de 
melhor qualidade para a reprodução. A justificativa os induz a 
seguir a prática (com resultado material desejável), mesmo que 
não saibam realmente o porquê (função; ver ELISABETSKY, 1986). 
De fato, não importa se o povo conhece o resultado dos seus atos; 
só importa que façam o que devem para prolongar a vida do 
sistema (definição de adaptação).

Se se pergunta a um informante: “por que o seu povo faz 
tal coisa?”, vai receber o significado, não a função, pois essa o 
povo desconhece e o etnógrafo tem que descobrir. A função e 
o significado não precisam ter nenhuma relação entre si, pois 
a eles basta motivar a pessoa a fazer o que se deve para o bem 
do povo (função).

A influência do Funcionalismo no Brasil, também foi 
mais através da publicação de textos de origem inglesa de 
que através de contatos diretos, como tinha sido o caso dos 
norte-americanos no Brasil – Ralph Linton ou Charles Wagley, 
por exemplo, ou do francês Claude Lévi-Strauss. No entanto, o 
impacto, na época, talvez tenha sido maior para a Sociologia 
do que para a Antropologia brasileira, embora, numa época 
posterior de introspecção crítica dos brasileiros, tenha havido 
uma reação maior contra o Funcionalismo (parceiro do colonia-
lismo) na Sociologia do que na Antropologia brasileira, onde o 
Funcionalismo exerceu, afinal, uma menor influência direta.
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6 ArqUeoLogiA irreqUieTA 

6.1 Arqueologia funcional? 
O Funcionalismo entrou na Arqueologia norte-americana 

tardia e fracamente, antes do surgimento do Neovolucionismo. 
Muito influente nisso foi a corrente iniciada pelos antropólogos 
Ralph Linton e Clyde Kluckhohn.

Focalizando o aspecto contextual desse fenômeno, cer-
tamente aqui a Arqueologia se abriu para a expertise de outras 
ciências tais como a botânica (pesquisando a domesticação de 
plantas), palinologia (ajudando a reconstituir paleoambientes), 
geomorfologia, química, física nuclear (datações radiocarbôni-
cas), enfim, desenvolvendo um procedimento de laboratório e 
análise como o da investigação criminalística ou forense. Isso 
tudo de maneira alguma

[...] reprimiria as tarefas arqueológicas convencionais de 
construir sínteses espaço-temporais para regiões e áreas 
do Novo Mundo. [...] A grande maioria dessas investigações 
foi dirigida para a finalidade da construção de cronologias. 
Os conceitos de “horizontes” e “tradições” se formularam e 
utilizaram largamente. Foram construções históricas apli-
cadas primariamente às ocorrências de estilos ou feições 
técnicas no espaço (horizonte) e no tempo (tradição) e, com 
o estabelecimento, entre tais formas, de liames por difusão 
ou por evolução. Ao mesmo tempo possuíam outras caracte-
rísticas, no sentido de que tentaram reconstituir ou elucidar 
as circunstâncias dessas relações e, deste modo, podem ser 
ditas de se terem ligados os objetivos estreitamente históricos 
com os funcionais (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  132). 
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Mas, no fim da década de 1930, alguns arqueólogos nor-
te-americanos começaram a exprimir a sua insatisfação com 
uma Arqueologia taxionômica de reconstituição estreitamente 
cultural-histórica. Por exemplo, em 1938 o etnólogo com experi-
ência arqueológica Julian Steward se juntou ao arqueólogo F. M. 
Setzler (Função e configuração na Arqueologia americana, publicada 
em 1938) para “tomar a posição de que a maioria dos arqueólogos 
se encontrava tão imersa nas minúcias que nunca se engajaram 
com os objetivos maiores da Arqueologia” (WILLEY; SABLOFF, 
1974, p.  133). No seu entender, tais objetivos deviam ser os 
mesmos daqueles dos etnólogos, a saber, entender a mudança 
sociocultural, além do simples mapeamento de distribuições 
espaciais e temporais das suas manifestações materiais.

Deveriam perguntar sobre a base de subsistência tanto quanto 
a forma de pontas de flecha ou os desenhos sobre a cerâmica. 
Deveriam procurar informações sobre o tamanho das popula-
ções humanas através do examinar das potencialidades para 
a subsistência ou por estudos de padrões de assentamento 
(WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  133). 

Mais forte ainda foi a crítica de Clyde Kluckhohn, etnólogo 
com experiência arqueológica, sobre os estudos arqueológi-
cos da Mesoamérica em 1940: afinal, quais são os objetivos da 
Arqueologia? Qual é a finalidade da procura e publicação de 
dados? É só para se chafurdar num poço de dados por si só? 
Por que esse medo patológico de teoria?

De fato, os arqueólogos norte-americanos caíram sobre 
o mesmo feitiço empirista antiteórico boasiano que os outros 
antropólogos seus colegas: “teoria” representava o frívolo, 
ginástica mental inútil, indigno de um cientista sério e res-
ponsável. Não era palavra, era palavrão. Disse Kluckhohn: 
“Peça para um arqueólogo expor e justificar o seu esquema 
conceitual” e, provavelmente, vai descobrir que nunca teria 
sequer lhe ocorrido que isso poderia ser um problema (WILLEY; 
SABLOFF, 1974, p.  134).

Kluckhohn considerava que os dados coletados empirica-
mente com objetivos “históricos” (ideográficos) não iam servir para 
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fins “científicos” (nomotéticos) e que os arqueólogos deveriam usar 
os seus dados para interpretar (1) comportamento cultural e (2) 
processo cultural. Essa segunda finalidade vai surgir no período 
após 1960, mas a primeira se tornou importante nesse (1940-1959). A 
interpretação de artefatos em termos de comportamento cultural 
procederia pela reconstituição do seu contexto total no passado 
e pela interpretação da função dos restos materiais dentro desse 
contexto. Isso pode ser feito sincrônica ou diacronicamente: no 
início do período o viés foi sincrônico por causa da desconfiança 
da grande ênfase em cronologias baseadas em mudanças de estilos 
de cerâmica. No fim do período, o interesse voltou ao diacronismo 
na medida em que os arqueólogos começaram a se interessar em 
processo sociocultural.

Clyde Kluckhohn e o seu aluno Walter W. Taylor dirigiram 
as suas críticas diretamente à liderança do “estabelecimento” 
arqueológico norte-americano, tais como A. V. Kidder. É claro 
que tal grupo não recebeu tais críticas com entusiasmo. Achavam 
que estavam sendo criticados por não conseguir alcançar algo 
que nunca tinham se proposto a fazer desde o início. Por exem-
plo, em relação à crítica de que os arqueólogos não deram as 
justificativas teóricas dos seus procedimentos, Kidder, eriçado, 
replicou ironicamente “Pensando bem, talvez seja que, no fundo, 
simplesmente gostamos de cavar” (KIDDER et al., Escavações em 
Kaminaljuyú, Guatemala, 1946).

A partir de 1943, John W. Bennett começou uma série de 
trabalhos onde se interessa pelos “desenvolvimentos recen-
tes na interpretação funcional dos dados arqueológicos” e “a 
interação da cultura com o ambiente nas sociedades menores”, 
onde aparecem os conceitos antropológicos de aculturação, 
cultos religiosos e padrões de subsistência, nos quais ele se 
lembrou da advertência de Rouse de que a “cultura não pode ser 
inerente aos artefatos. Deve estar nas relações entre o artefato 
e os aborígenes que os fabricavam e usavam. É um padrão de 
significado que os artefatos possuem, não sendo os artefatos 
em si” (ROUSE, 1939 apud WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  136-7).
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Apesar de alguns estudiosos, como Bennett, usarem o rótulo 
de Arqueologia funcional, o conceito de função dos norte-ame-
ricanos nunca era tão claro e específico quanto o dos britânicos, 
pois incluía outras coisas que se caracterizariam como Ecologia 
cultural ou padrões de assentamento. No entanto, no fim, o termo 
se tornou uma categoria aberta onde se despejava tudo que não 
fosse simples taxionomia e sequência cronológica.

De longe, a mais polêmica crítica do estado da Arqueologia 
nesse período foi de Walter W. Taylor em Um estudo da Arqueologia, 
elaborado durante a Segunda Guerra Mundial como tese de 
doutoramento, embora só chegasse a ser publicada em 1948. 
Taylor foi aluno de Kluckhohn e, na sua “abordagem conjuntiva”, 
introduziu ideias mais especificamente funcionalistas, embora 
melhor pudessem se caracterizar como “contextuais”. Mesmo 
assim, essa obra foi uma das mais importantes entre as que 
abriram o caminho para a “Nova Arqueologia” na década de 1960.

Na visão de Taylor, quando a Arqueologia passa de anti-
quarianismo e simples crônica para integrar os dados do passado 
num contexto espaçotemporal, se torna Historiografia. Feito 
isso, o arqueólogo tem a opção de trabalhar esse contexto 
comparativamente para estudar a natureza e funcionamento 
da cultura. Nesse momento a Arqueologia se torna Antropologia 
cultural. Assim, em vez de ver Historiografia e Antropologia 
como opções alternativas, como Kluckhohn, Taylor as viu como 
uma sequência de etapas na estratégia da pesquisa arqueológica.

Nas suas conclusões, Taylor fez questão de

delinear o que ele considerava uma abordagem melhor para 
a Arqueologia americana, uma que rotulava com o termo 
“abordagem conjuntiva”. Com isso ele quis dizer a conjunção 
de todas as possíveis linhas de investigação sobre um problema 
arqueológico específico (WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  140). 

Willey e Sabloff apresentam exemplos de tal procedi-
mento. Se se notar, no registro arqueológico, uma repentina 
diminuição da frequência de jarros grandes isso poderia indicar 
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um aumento da quantidade de água disponível, que deve sugerir 
a necessidade de procurar evidências de uma mudança climática. 
Se houver um aumento de sítios fortificados, sugerindo um 
aumento de guerra, deve-se verificar se há um concomitante 
aumento de pontas de flecha.

Afinal, os alvos das suas críticas reclamaram da “visão 
de conjuntivite” de Taylor, enquanto outros, considerando o 
procedimento da Arqueologia por demais restrita aplaudiram, 
embora, por enquanto, em relativo silêncio.

6.2 padrões de Assentamento 
e o papel do ambiente 

Em 1946 um grande projeto de Arqueologia interdisci-
plinar começou a se desenrolar no Vale Virú, no Peru. Julian 
Steward influenciou um dos participantes, Gordon R. Willey, a 
incluir um levantamento e análise de padrões de assentamento 
como parte do projeto geral, e foi publicado em 1953. Padrões 
de assentamento seriam, de acordo com Willey e Sabloff,

[...] a maneira pela qual o homem se dispõe sobre a paisagem 
na qual vive. Refere-se às moradias, o seu arranjo e a natu-
reza e disposição de outras construções pertencentes à vida 
da comunidade. Esses assentamentos refletem o ambiente 
natural, o nível de tecnologia e várias instituições de inte-
ração e controle social que as culturas mantinham (WILLEY; 
SABLOFF, 1974, p.  149). 

Timidamente, outros esforços apareceram e, em geral, 
foram bem-recebidos. Um incluía um estudo de Betty J. Meggers 
e Clifford Evans sobre investigações arqueológicas na foz do 
Amazonas (1957), no qual premiavam o ambiente como fator 
causal na interpretação de uma cultura (Marajó) supostamente 
derivada do Equador pela migração (o casal tinha trabalhado 
lá antes), o seu florescimento inicial e decadência (para uma 
crítica fundamentada da ideia de derivar a cultura marajoara 
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de uma remota origem rio acima, ver LATHRAP, 1975). Em 
1954 Meggers já tinha publicado Limitações Ambientais sobre o 
desenvolvimento da cultura o que foi, francamente, determinismo 
ambientalista: as características limitadoras e permissivas do 
ambiente têm um papel decisivo na formação e trajeto histórico 
de um sistema sociocultural.

O antropólogo evolucionista Leslie White também se tor-
nou ativo nessa época, sendo que o seu trabalho Ciência da cultura 
oi publicado em 1949. Entretanto, devido ao Antievolucionismo 
boasiano o seu trabalho só foi levado a sério na década de 1960, 
quando mudou para a Universidade de Michigan. Meggers foi 
aluna de White, mas não fez parte da “Escola de Michigan”. Na 
sua parte teórica foi evolucionista e determinista ambiental, 
mas na sua prática ainda estava muito ligada à abordagem 
cultural-histórica, às técnicas de cronologia por seriação de Ford 
e à procura de origens culturais através de difusão e migrações.

Na Europa, onde não havia a influência ecletista boasiana 
e, de fato, nenhuma influência de Antropologia/Etnologia, as 
ideias evolucionistas e ambientalistas se desenvolveram sem 
solução de continuidade durante todo esse período.

6.3 os começos da Arqueologia 
científica no Brasil 

Na América Latina, fora da área das grandes civilizações, 
inclusive no Brasil, o período cronológico correspondente mais 
parece, na prática, um período de coleta e tentativas de ordenação 
de dados, até que o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas 
(PRONAPA) introduziu no Brasil a ideia de trabalhos integrados 
de estabelecimento de cronologia para a História cultural.

Já mencionamos os acontecimentos em relação à Lagoa 
Santa, que continuaram a se desenrolar.

Em 1947, Virginia Watson publicou um breve estudo de 
Ciudad Real de Guairá, um sítio histórico do rio Paraná. Watson, 
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embora tenha feito a descrição dos materiais de cerâmica do 
Guairá sem definir os tipos de maneira final, ou mesmo nome-
á-los, notou a sua similaridade com os materiais da Argentina, 
descritos por S. Lothrop (1932), e com outros materiais geral-
mente considerados como sendo manufatura tupi-guarani.

Todavia, a comunicação dos resultados das pesquisas e 
descobrimentos isolados, bem como as ocasionais notícias em 
jornais e revistas científicas nacionais, atrasaram no Brasil, 
como consequência, ficaram esses resultados desconhecidos 
até 1954, quando, durante o 31º Congresso Internacional de 
Americanistas em São Paulo, estes, cientes da situação, aprova-
ram “uma moção em que se sugeria aos poderes competentes a 
criação de cadeiras de pré-História em nossas universidades” 
(SILVA, 1975a, p.  18).

Muito importante, no Brasil, nessa época, foi a atuação 
de um antropólogo na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de Paraná, e no Museu de Arqueologia e Artes 
Populares do Paranaguá, José Loureiro Fernandes. Esse estudioso 
notável sentiu a mesma necessidade de pesquisa conjugada entre 
Etnografia e Arqueologia que já tinha acontecido na América 
do Norte. Ele fez pesquisas etnográficas entre os caingangues 
e xetás. Em 1955 foi criado em Curitiba um Centro de Ensino e 
Pesquisas Arqueológicas, sob a direção dele, razão pela qual, 
muito embora através de “notas prévias”, o Paraná simples-
mente detém a maior cobertura, em termos de levantamento 
arqueológico, nesse período.

Juntamente com Paulo Duarte, do Instituto de Pré-História 
da Universidade de São Paulo, Loureiro Fernandes conseguiu que 
fosse implantada uma legislação que protegesse o patrimônio 
arqueológico no Brasil, notavelmente para os sambaquis, que 
sofreram uma destruição total na época.

Duarte tinha sido aluno do difusionista francês Paul Rivet 
quando exilado do Brasil na época de Getúlio Vargas e, depois de 
voltar de São Paulo, mandou alguns dos seus alunos, notavelmente 
Luciana Pallestrini e Niède Guidon, para estudar na França.
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Loureiro Fernandes, sentindo a necessidade de formar 
brasileiros para a Arqueologia profissional, convidou o casal 
francês Annette Laming e José Emperaire, e o americano Wesley 
Hurt, para participar em programas integrados de ensino e 
pesquisas. Foi em 1954 que convidou Clifford Evans e Betty 
Meggers, do Museu Nacional dos Estados Unidos, para dar 
um curso que preparasse arqueólogos, profissionalmente em 
Curitiba, convite que não podia ser aceito até 1964.

Na participação de Laming e Emperaire, além de fornecer 
o treinamento para paranaenses, estes realizaram a primeira 
escavação feita por arqueólogos profissionais, numa jazida 
estratificada, pré-cerâmica e cerâmica, do interior do sul do 
Brasil. Por essa razão, damos o período 1954-1959 como os anos 
do começo da Arqueologia na nossa região. Num seminar na Ilha 
das Rosas, foi estabelecido o primeiro conjunto de terminologia 
e de conceitos básicos para a Arqueologia brasileira. Surgiu uma 
série de trabalhos publicados por brasileiros e estrangeiros que 
participaram nesses trabalhos pioneiros, destacadamente dos 
paranaenses Igor Cmyz e Oldemar Blasi.

6.4 o programa nacional de 
pesquisas Arqueológicas 

Em 1966, houve o 37º Congresso Internacional de 
Americanistas, em Mar del Plata, Argentina, onde, pela primeira 
vez em qualquer reunião internacional de Antropologia, “era 
reservado um dia inteiro para um simpósio de Arqueologia 
brasileira, apresentado por arqueólogos brasileiros e baseado 
em projetos de pesquisa dirigidos por brasileiros” (EVANS, 
1967, p.  7). Evans exagera um pouco, pois foram ele e Meggers 
que dirigiram as pesquisas em questão – o primeiro Programa 
Nacional de Pesquisas Arqueológicas – organizado no Brasil, 
originário do seminário de Curitiba (citado acima). Alguns dos 
estudos foram publicados pelo Museu Paraense Emílio Goeldi 
(Publicações avulsas, n. 6, 1967).
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Participantes brasileiros no programa incluíram Eurico 
Th. Miller jr. e Pedro Ignácio Schmitz, do Rio Grande do Sul; 
Walter F. Piazza de Santa Catarina, Igor Chmyz do Paraná, 
Fernando Altenfelder Silva, de Rio Claro, SP, Ondemar F. Dias 
Junior de Rio de Janeiro, Celso Perota, de Espírito Santo, Valentin 
Calderón, da Bahia, Nássaro Nasser, do Rio Grande do Norte, 
e Mário Simões, do Pará. A grande maioria não era de início 
arqueólogo, o grupo incluindo antropólogos, historiadores, um 
especialista em arte sacra, um militar aposentado trabalhando 
em Etnografia, e assim por diante. Receberam treinamento pelo 
casal Evans, especialmente em levantamentos arqueológicos, 
classificação de cerâmica, o Método Ford de Seriação, noções 
de História cultural e um interesse em origens de fenômenos, 
difusão e migrações (ver EVANS; MEGGERS, 1965; MEGGERS; 
EVANS, 1970; MENTZ RIBEIRO, 1977).

No seu procedimento, quando se encontrava algum fenô-
meno que já tinha sido encontrado em outro lugar, a tendência 
era de presumir que se originou no lugar onde fulano o encontrou 
primeiro e daí se difundiu para onde foi novamente encontrado 
por beltrano. Normalmente, nem se cogitava a possibilidade de 
desenvolvimento conjunto de comunidades em contato contínuo, 
nem a possibilidade de que originou num terceiro lugar ainda 
desconhecido. Aparentemente, precisavam-se respeitar os “direitos 
autorais” de quem fez a primeira descoberta.

Fernando Altenfelder Silva, por exemplo, defendeu a 
ideia de que a região de Rio Claro serviu de passagem a grandes 
movimentos de migrações,

pois se constitui um ponto de confluência de duas rotas 
básicas do caminho das migrações, que demandaram quer o 
sul, quer o norte: a depressão periférica, rota tradicional das 
migrações em todo o período da História colonial e recente, e 
também, provavelmente, em períodos pré-históricos; e a bacia 
do Rio Tietê, o qual, desembocando no Rio Paraná, constitui-se 
em estrada natural para os deslocamentos humanos. [...] do 
ponto de vista arqueológico, essas conjeturas se justificam 
pela grande abundância de sítios, distribuídos ao longo da 
área (SILVA, 1967a, p.  81).  
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Entretanto, o período melhor documentado para tais 
movimentos é o proto-histórico e histórico, portanto cerâmico, 
que justamente nos dava o menor número de vestígios em termos 
de número de sítios. O número de sítios nos horizontes líticos 
não tem que significar migrações; podia, antes, significar uma 
ocupação intensiva da região por um povo durante muito tempo 
e, utilizando de uma estratégia de exploração simultânea de 
uma pluralidade de microambientes.

Assim, apesar da formação de Meggers com White, ela 
ainda era um produto de uma Arqueologia de História cultural 
irrequieta, tentando trabalhar com mudança cultural evolutiva 
num ambiente intelectual de ecletismo difusionista.

O PRONAPA levou muitas críticas pela sua metodologia, 
com enfoque primário em cacos de cerâmica (ironicamente 
tachado de “cacologia”) através do seu principal instrumento 
metodológico, a seriação Ford. Esse método nunca foi adaptado 
para artefatos líticos, portanto os estudos das culturas pré-
cerâmicas foram deixados no mesmo ponto no qual estavam 
na época do seminário da Ilha das Rosas.

Apesar de tais críticas insofismáveis, sem a armação 
cronológica desenvolvida – por falha que seja –, os trabalhos 
posteriores não podiam ter sido desenvolvidos tão rapidamente 
quanto foram.

De interesse especial no desenvolvimento de comunicação 
e intercâmbio de ideias entre arqueólogos que trabalham na 
região é a série de simpósios de Arqueologia da Área do Prata, 
patrocinado pelo Pedro Ignácio Schmitz (1968), do Instituto 
Anchietano de Pesquisas, RS, a partir de 1967.
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7 reLATiVisMo iii: esTrUTUrALisMo 

O Estruturalismo é uma estratégia de pesquisa que parte do 
modelo linguístico de estrutura da língua, o que é, inegavel-
mente, uma parte da cultura. Os estruturalistas consideram 
que esta, tomada no seu inteiro, e não apenas a língua, é estru-
turada. Os conceitos e o comportamento são estruturados por 
regras das quais o locutor ou ator não tem consciência, do 
mesmo modo que fala sem consciência das regras estruturais da 
fonêmica e da gramática. A tarefa escolhida pelo estruturalista 
é descobrir a estrutura inerente, mas escondida atrás dos atos 
e dos enunciados de seres humanos.

A cultura, portanto, é vista como o conjunto das regras 
estruturais (um código), que regem o conduto humano, a exem-
plo do que fazem os linguistas, aplicando a técnica do “modelo” 
para examinar tais conjuntos, juntamente com o conceito de 
“oposição binária” ou “contraste”, para suscitar o destaque 
das categorias estruturais (cognitivas) hierarquizadas. Isso 
tornou o conceito da dialética congenial para o raciocínio dos 
estruturalistas franceses.

Mais perto do modelo linguístico estão os estruturalistas 
americanos, que também consideram que o comportamento 
verbal pode ser estudado eticamente (no seu aspecto diretamente 
observável), para depois procurar as regras êmicas, que, por sua 
vez, podem ser testadas intersubjetivamente pelo “teste da ade-
quação”. O Estruturalismo Francês, por sua vez, embrenhou-se 
mais na direção da filosofia, rejeitando fenomenologicamente 
os fatos observáveis, por serem tidos como irrelevantes para 
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se compreender a estrutura escondida dos fenômenos men-
tais. O mais distanciado dos outros no grupo é a Antropologia 
Econômica Francesa, que apresenta uma curiosa dicotomia 
entre os excelentes argumentos materialistas dos fatos e as 
interpretações “estruturalistas” destes, sendo frequentemente 
difícil, se não impossível, compreender uma relação demons-
trável ou até lógica entre os dois.

7.1 estruturalismo francês 
Na França, e posteriormente com reflexos em outros 

países, surgiu o Estruturalismo Francês, que consiste (1) na vasta 
e fascinante obra de Claude Lévi-Strauss, e (2) nos que fazem 
comentários sobre o trabalho deste. Lévi-Strauss procura as 
“verdadeiras” verdades, sempre escondidas atrás das aparências 
superficiais, por sua vez sempre enganadoras: as estruturas 
escondidas, muitas das quais universais (unidade psíquica) e 
de origem “arcaica” (Histórias conjeturais), manifestando-se 
aqui como um sistema clânico, ali como a maneira de organizar 
as casas numa aldeia, e mais acolá como um desenho a ser 
pintado no rosto.

O Mundo após a Segunda Guerra Mundial não parecia 
nada convidativo para europeus e norte-americanos: Os antigos 
países colonialistas, que dominaram o mundo, agora são uma 
minoria nas Nações Unidas, e não existem mais impérios colo-
niais. Assim, surge o desejo de fugir à realidade desagradável, 
procurando respostas para as questões sobre a cultura nas 
“estruturas inconscientes da mente” e na negação fenome-
nológica da realidade, onde todas essas coisas desagradáveis 
sejam apenas aparentes, além de serem mentiras, existindo 
apenas para esconder ou disfarçar a verdade, a qual é sempre 
escondida e o oposto da aparência superficial. Se o padre, no 
seu sermão, fala muito no amor e na honestidade, é porque ele 
está preocupado com o aumento dos indícios de ódio, violência 



Teoria anTropológica e arqueológica

128

e desonestidade no mundo. Pelo mesmo raciocínio, se uma tribo 
tem uma organização dualista exogâmica, esta existe somente 
para negar e disfarçar a verdade, que é uma organização triádica 
endogâmica etc.

O próprio Lévi-Strauss mostrou essa mesma tendência 
para a fuga introspectiva para um passado mais agradável. 
Recusou-se a permitir a televisão no seu lar e, quando convidado 
a uma festividade em São Paulo, desculpou-se dizendo que 
queria lembrar a São Paulo como era tantos anos atrás, não 
vê-la como a imensa e frenética metrópole na qual se tornou.

Lévi-Strauss considera a cultura como sendo um código, 
propondo-se a decifrá-lo em áreas tão diferentes quanto a 
Mitologia e a Culinária. Ao reinterpretar, porém, os dados etno-
gráficos de acordo com as suas apresentações, ele foi criticado 
por distorcer os dados apurados por etnógrafos. A sua resposta 
foi que esss dados dizem respeito ao que as pessoas realmente 
fazem, o qual pode ser observado (“modelos estatísticos”), e que, 
portanto, são irrelevantes para a Antropologia. Isso porque, 
para ele, só valem as interpretações que ele próprio ou outro 
pensador estruturalista tira da sua cabeça (“modelos mecâni-
cos”), pois essa funciona, como todas as cabeças humanas, da 
mesma maneira das cabeças dos nativos (ver Tristes Trópicos; 
SAHLINS, 1966; HARRIS, 1979, p.  169). Os “modelos mecânicos” 
são vistos como superiores aos outros porque procuram a “ver-
dade estrutural” escondida atrás das ilusões e mascaramentos.

Apesar do fato de Lévi-Strauss ter criticado a Fenomenologia 
(ver Tópico 8.3), até dizendo que algum conhecimento é melhor 
do que nenhum, ideias fenomenológicas estão no fundo da sua 
rejeição ao método científico, da sua insistência em trabalhar 
somente com o que está dentro da cabeça, e da sua rejeição a 
“modelos estatísticos”, ou seja, o que as pessoas realmente fazem, 
a favor de modelos êmicos ou “mecânicos”.

Também tais ideias devem estar no fundo da insistência 
de que não se pode ganhar nada estudando realidades éticas, 
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da negação da validade da distinção êmica/ética, da procura 
do “imaginário”, da exclusão de estudos de comportamento 
visível e da insistência antropocêntrica idealista na doutrina 
de que o homem está isento às leis da natureza. Em resumo, 
na inaplicabilidade do método científico ao estudo do homem 
como ser social e o abismo entre o homem e a natureza.

Entretanto, é nos estudos de parentesco que Lévi-Strauss 
faz contribuições brilhantes, ao explicar a mecânica das trocas 
matrimoniais nos casamentos assimétricos preferenciais de 
primos cruzados. Na própria questão da exogamia e do tabu 
contra o incesto, ele mostra claramente a necessidade social 
deste, o que tira o assunto das especulações nebulosas do reino 
dos “erros genéticos” ou do instinto.

Lévi-Strauss teve uma grande participação no Brasil, 
fazendo aqui uma demorada viagem para encontrar povos 
indígenas (1957), influenciando na formação da USP e também, 
em menor grau, na Escola Livre de Sociologia e Política. Durante 
muito tempo, a sua abordagem era a mais popular entre os 
antropólogos brasileiros. Um exame crítico da sua obra encon-
tra-se em Miller jr. (1991). Outro estruturalista importante por 
seus trabalhos no Brasil (embora discordando de Lévi-Strauss) 
é David Mayberry-Lewis (A Sociedade Xavante).

Um antropólogo norte-americano inicialmente associado 
à abordagem materialista da Escola de Michigan, Marshall 
Sahlins, foi para Paris, sendo bem recebido por Lévi-Strauss, 
que o instalou numa sala perto da dele. Sahlins, antes crítico 
de Lévi-Strauss, absorveu as ideias deste e mudou de rumo. 
Nos seus trabalhos posteriores, enfatiza o ator como sujeito 
no processo histórico, interagindo com as relações simbólicas 
de ordem cultural. O seu trabalho Ilhas de História (1990) é uma 
mudança refrescante do Estruturalismo mais propriamente 
francês (e ahistórico), pois está solidamente fundamentado em 
dados históricos e etnográficos reais, se bem que reinterpre-
tados. Sahlins faz questão de mostrar que o significado dos 
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eventos históricos, estes vistos do ponto de vista do sistema 
dos atores, está bem longe daquele imaginado pelos ocidentais.

Isso tudo em vez de (1) ginásticas mentais, refutando 
os dados apurados por serem “mascaramento” da “realidade 
estrutural” e, (2) o desprezo geral de fatos demonstráveis como 
sendo irrelevantes, que são frequentes nas apresentações de 
Lévi-Strauss14.

7.2 estruturalismo Americano 
Nos Estados Unidos também surgiu um Estruturalismo, 

embora não ligado a uma única personalidade carismática, como 
na França. Os estruturalistas norte-americanos não chamam a 
sua abordagem de “estruturalismo” (a chamam de “etnociência”, 
“etnosemântica”, “análise formal”, “análise componencial” ou 
simplesmente “a nova Etnografia”), embora tenham em comum 
com a variedade francesa (a) o uso do modelo linguístico, (b) 
uma preocupação com atividades mentais como forças que 
estruturam a cultura, (c) um enfoque de pesquisa voltado para o 
interior das cabeças das pessoas, e não para o mundo material, 
e (d) a visão da cultura como sendo um código a ser decifrado.

Diferentemente dos estruturalistas franceses, que usam 
uma abordagem racionalista-impressionista em vez de científica 
na pesquisa, os estruturalistas americanos usam uma aborda-
gem bastante operacional, cujos resultados sempre podem ser 
testados e verificados por outros pesquisadores, podendo estes 
obter os mesmos resultados ou refutá-los (“falsear”) através de 
testes de “adequação” (ver Miller jr., 1991, para uma discussão 
da metodologia desse grupo). Isso não é pouco: pela primeira vez 
foi elaborada uma metodologia para pesquisar conceitos êmicos 
e modelos mentais intersubjetivamente. Isso contraste com a 
posição de Lévi-Strauss, que declarou que nada na Antropologia é 

14 Ver APÊNDICE K – Estruturalismo europeu.
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falseável, ou seja, esta não pode ser nem verificada nem estudada 
através da metodologia científica.

Destacados antropólogos que trabalham nessa linha 
são: Harold Conklin (com estudos da agricultura de coivara e 
do sistema de classificação de plantas entre os hanunoo das 
Filipinas, 1955); Ward Goodenough, com Análise Componencial 
(1956); Charles Frake (O Estudo Etnográfico de Sistemas Cognitivos); 
e o pioneiro, o linguista Kenneth Pike (A Linguagem em Relação a 
uma Teoria Unificada da Estrutura do Comportamento Humano (1967), 
que também desenvolveu a distinção entre estudos “éticos” – o 
que pode ser observado – e estudos “êmicos”, sendo estes estru-
turas mentais conhecidas somente pelos informantes nativos.

Todos esses estudiosos trabalhavam a partir da pres-
suposição de que a cultura e o comportamento cultural são 
estruturados de modo paralelo à estrutura da língua, a qual, 
afinal, faz parte da cultura, conforme já se viu. As suas pesquisas 
são apresentadas juntamente com o seu posicionamento teórico 
e metodológico e as suas observações e descrições dos fenôme-
nos estudados são susceptíveis a duplicação e verificação por 
outros, ou seja, está tudo dentro do método científico, apesar 
de tantos “idealistas” que vêm insistindo que isso é impossível 
com dados mentais.

Charles Frake desenvolveu o conceito de Conjuntos de 
Contraste, categorias formadas de elementos intercambiáveis 
numa mesma posição na sentença. O seu exemplo clássico são 
as categorias no cardápio de uma lanchonete. Na categoria 
sanduíche, têm-se elementos como bauru, misto-quente, 
cachorro-quente, salada de atum, todos em contraste entre si. 
Na categoria de sobremesa, os elementos incluem bolo, sorvete, 
pudim, salada de frutas e assim por diante, em contraste entre 
si, porque são intercambiáveis nessa categoria. Sendo assim, 
bolo está em contraste com sorvete, mas não com misto-quente, 
porque esse é de outra categoria. Nessa base, podem-se pesquisar 
as estruturas mentais através de perguntas feitas ao informante, 
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tais como: “Esse hambúrguer é uma sobremesa?” – “Não, é um 
sanduíche”. Assim, sem querer, os praticantes do Estruturalismo 
americano (eles não usam esse termo) mostraram que, com a 
metodologia adequada, aspectos da vida mental podem ser 
pesquisados dentro do método vientífico.

Entre as conquistas desse grupo, destaca-se a de mostrar 
que todos os povos classificam os fenômenos do universo, e 
que as classificações nativas, embora pautadas por critérios 
diferentes dos da nossa ciência, são coerentes e, frequentemente, 
não somente práticas, mas até, às vezes, mais pormenorizadas 
de que as nossas classificações. Estas usam como critérios fun-
damentais a forma e a genética. Outros sistemas de classificação 
podem incluir o comportamento da espécie e a sua utilidade15.

Como decorrência dos desenvolvimentos nesse tipo de 
abordagem, tem-se atualmente um crescente interesse pelo 
Cognitivismo ou pela Semiótica, o que remete ainda a uma 
colocação de Edward Sapir sobre a cultura, em que ele faz 
objeção ao conceito de que os membros de uma sociedade “com-
partilham” uma cultura, mas, antes, fazem atos observáveis 
estruturados por alguma espécie de gramática internalizada, 
e é essa gramática que estamos tentando chamar de “cultura”, 
juntamente com os seus resultados visíveis. Sapir observa que as 
pessoas estruturam o seu comportamento verbal e não verbal 
de maneira paralela.

Na Arqueologia, James Deetz utilizou-se de uma aborda-
gem que deve muito a essa “escola” (Convite à Arqueologia (1967), 
o que vamos examinar no Tópico 11.6a).

Até recentemente, essa abordagem foi pouco usada no 
Brasil. Roberto Mota, da Universidade Federal de Pernambuco, 
uma vez, proferiu uma palestra em Natal sobre os orixás, atra-
vés da análise componencial do fenômeno. Infelizmente, ele 
não chegou a publicar o trabalho, pois seria o único exemplar 

15 Ver APÊNDICE J – Estruturalismo americano.
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de um trabalho brasileiro nessa linha antes dos estudos de 
Etnociência. Agora estes começam a aparecer, especificamente, 
ligados ao estudo da Etnobiologia das comunidades rurais ou 
camponesas do Brasil.

7.3 etnociência 
Inspirada no Estruturalismo americano, a Etnobiologia 

ressalta a necessidade de trabalho interdisciplinar para estu-
dar “o conhecimento e [...] conceituações desenvolvidas por 
qualquer sociedade a respeito da biologia. [...] o estudo do 
papel da natureza no sistema de crenças e de adaptação do 
homem a determinados ambientes” (POSEY, 1986, p.  15). É 
essencialmente um estudo da Ecologia Cultural, do ponto de 
vista cognitivo nativo, que procura a estrutura da classificação 
cognitiva, encontrando-a não só na estrutura da língua, mas, 
importantemente, na Mitologia e nos rituais dos nativos. Tal 
estudo insiste na conjunção de uma abordagem naturalista (ética) 
com uma cognitivista (estruturalista; êmica), para entender o 
sistema nativo, testando-o cientificamente, em vez de rejeitá-lo 
como superstição, e reconhecendo que os nativos, que vivem 
em relação íntima com o seu ambiente, sabem muito mais dele 
do que podem saber biólogos urbanos que fazem apenas curtas 
visitas periódicas.

Um dos estudiosos mais associados a essa linha de pes-
quisa no Brasil é o norte-americano Darrell Posey, do Museu 
Goeldi (ver também ELISABETSKY, 1986). Ao se perguntar sobre 
o porquê da nossa falta de conhecimento sobre a tecnologia 
empírica dos habitantes da Amazônia, esse autor conclui que os 
biólogos não sabem nada sobre sistemas sociais e que os cientis-
tas sociais estão na mesma situação em relação à Biologia. Além 
disso, e mais sério ainda, é o preconceito ocidental em relação 
a conhecimentos alheios ao nosso sistema. Na abordagem, “o 
mito e o ritual são tidos, pelos etnobiólogos, como codificações 
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de conceitos-chave que transmitem conhecimento ecológico e 
princípios conservacionistas de uma a outra geração” (POSEY, 
1987, p.  96).

Em termos metodológicos, os etnobiólogos evitam pergun-
tas baseadas em pressuposições do nosso sistema, procurando 
fazer perguntas abertas (“Fale-me sobre X”; ou “O que é X”?), o 
que Posey qualifica de “método generativo”, termo que lembra a 
linguística de Noam Chomsky. Posey insiste no uso da língua nativa 
para poder perceber melhor os aspectos cognitivos ou códigos 
simbólicos que subjazem às escolhas de ação por parte do povo.

Os caiapós, por exemplo, reconhecem duas entidades 
mitológicas que ilustram a maneira pela qual as crenças 
podem funcionar como conceitos ecológicos. Uma delas é 
Bepkororoti, espírito de um antigo xamã injustamente morto 
pelos companheiros de tribo quando reivindicava seu direito 
hereditário a certas partes de uma anta. Seu espírito mani-
festa-se, atualmente, sob a forma de chuvas, raios e perigosas 
tempestades que podem matar pessoas ou destruir colheitas. 
Fica irado quando as pessoas não repartem a caça. O temor 
à sua vingança (significado, n. do a.) compele os caiapós a 
serem generosos e partilharem-na (função, n. do a.). Para 
aplacar a ira de Bepkororoti, os caiapós deixam de saciar seu 
apetite por mel, largando nas colmeias porções dele, do pólen 
e favos. Disso resulta que algumas espécies de abelhas sem 
ferrão voltam às colmeias coletadas e restabelecem suas 
colônias. Assim, a crença em Bepkororoti ajuda a conservar 
e manipular colônias de abelhas para assegurar a conti-
nuidade da produção. O mry-kaàk é outra entidade mística 
que assume a forma de um animal semelhante ao poraquê 
(peixe elétrico) medindo vinte metros de comprimento e 
vivendo em poços profundos. É a mais temida de todas as 
criaturas sobrenaturais, uma vez que pode matar, com sua 
poderosa descarga elétrica, a uma distância de mais de 500m. 
Os índios creem que se alimenta de barrigudinhos. Por isso, 
sempre que os caiapós veem bandos de peixes em desova ou 
de barrigudinhos afastam-se da área por temor a mry-kraàk. 
Esse costume tem a função de proteger esses peixes, que 
constituem o elemento básico da cadeia alimentar aquática 
dos rios (POSEY, 1987, p.  105). 
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Nos seus trabalhos, Posey descobriu – e documentou – que 
os índios amazonenses têm grandes conhecimentos ecológicos e 
da Biotecnologia de gerenciamento de recursos florestais que os 
nossos cientistas somente agora estão começando a vislumbrar. 
É que ninguém antes os levava a sério, nem a nossa ciência de 
Biotecnologia ainda estava à altura de sequer entender o que 
os índios estavam fazendo. Nesse caso, cientificamente, os 
“primitivos” somos nós. E já houve gente no passado que cha-
mara atenção para os conhecimentos da Biologia Agronômica, 
prática dos amazonenses. Em 1929, o etnólogo sueco Erland 
Nordenskiöld comentou que “se estudarmos a distribuição 
daquelas descobertas e invenções (ele inclui domesticações) 
que os índios têm que ter feito independentemente, por causa 
da sua não ocorrência no Velho Mundo, descobrimos que uma 
proporção surpreendentemente grande delas localiza-se na 
região amazônica”.

7.4 Antropologia econômica francesa 
Posteriormente ao Estruturalismo e, de certo modo, 

influenciada por esse é a “escola” francesa de Antropologia 
Econômica (que o historiador de Antropologia, Marvin Harris 
e outros chamam de “Marxismo Estrutural”).

Marxismo Estrutural é uma estratégia de pesquisa que 
combina certos aspectos do Estruturalismo com aspectos 
do Materialismo Dialético e Histórico. Marxistas estru-
turais expressam desprezo pelos materialistas culturais, 
chamando-os de materialistas “mecânicos”, “vulgares” e 
“assim-chamados marxistas”. No entanto, apresentam o 
Estruturalismo, com o seu descaso aberto do movimento 
evolucionário e de causalidade infraestrutural, como sendo 
uma abordagem genuinamente marxista da superestrutura 
(HARRIS, 1979, p.  216). 

Os antropólogos econômicos franceses, liderados por 
Maurice Godelier (1981), têm em comum com os estruturalistas 
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a ideia de que o que é aparente é falso e oposto à verdade, a 
qual seria uma estrutura não aparente. Também em comum é 
o costume de concordar com Marx (da “boca pra fora”) sobre a 
prioridade da infraestrutura em questões de mudança, enquanto 
se fundamenta toda a pesquisa numa condição contrária. Veja 
bem: a qualidade da pesquisa dos seguidores dessa linha não 
poderia ser melhor. Temos excelentes descrições materialistas 
de economias “primitivas” concretas, seguidas de interpretações 
teóricas totalmente desprovidas de fundamentos nos dados tão 
bem arrolados – um “pulo” ou descarrilamento de raciocínio que 
deixa o leitor desorientado e perplexo. Por exemplo: comentando 
a situação na qual o homem dito primitivo “trabalha pouco 
e trabalha de forma descontínua para cobrir o conjunto das 
suas necessidades”, Godelier observa que, em quase todos os 
casos relevantes, as sociedades em questão poderiam produzir 
um excedente, mas a elas faltam motivações para fazê-lo. Essa 
situação, segundo ele, deve ser reinterpretada por estudos 
adicionais.

Assim, Godelier estabelece como a sua tese material o 
fato de que a existência do Estado e de classes sociais exige 
um sobretrabalho de produção além daquele necessário para 
a simples “reprodução das suas condições de existência”. A 
sua antítese social é de que “a produtividade do trabalho não 
se mede apenas em termos técnicos e não depende apenas de 
condições técnicas, depende também das condições sociais”.

Até aqui tudo bem, mas daí segue um daqueles descar-
rilamentos típicos do raciocínio do nosso autor: a “síntese” 
não fica nada óbvia, pois afirma que nos casos de reinados 
que oneram os produtores com impostos em demasia, o reino 
pode ficar próspero, mas a economia não se desenvolve, o que 
seria “uma das razões da desigualdade do desenvolvimento das 
sociedades e da transformação dos diversos modos de produção” 
(GODELIER, 1981, p.  38).
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Não fica claro se o que Godelier quer é uma explanação 
para a ciclicidade do Modo de Produção Asiático, sem esse 
alcançar transformações para novos modos de produção (“desi-
gualdade do desenvolvimento das sociedades”), por desviar a 
acumulação primitiva de capital para o consumo conspícuo da 
classe dominante e para as obras “faraônicas”. Mas, como pode 
o mesmo argumento explicar, ao mesmo tempo, a acumulação 
primitiva do capital tão necessária para a “transformação dos 
diversos modos de produção”? A sua afirmação (sem documenta-
ção) merece verificação e não apenas uma colocação autoritária.

Godelier comenta trabalhos como os de Malinowski, 
segundo os quais os povos agricultores de nível tribal conside-
ram técnica, magia e ritual partes igualmente indispensáveis 
para garantir a produção. Isso não devia criar problemas meto-
dológicos ou de interpretação, desde que reconheçamos que a 
função da magia, como bem mostrou Malinowski, é de inspirar 
confiança no produtor, apesar dos imponderáveis (chuvas, 
tempestades, secas, pragas etc.) que o produtor “primitivo” 
tem que enfrentar sem técnicas que lhe assegurem a safra.

Em outras palavras: a magia faz com que o produtor 
acredite que pode controlar (ou ao menos contornar) esses 
problemas, e lhe presta a confiança para motivar o seu trabalho, 
apesar das incertezas da Natureza, fazendo com que ele prossiga 
sem vacilar, sem se perguntar se vale a pena. Assim sendo, a 
magia claramente faz parte da superestrutura ideológica, porque 
apoia o funcionamento do sistema como um total.

Nesse sentido, a magia de fato é parte indispensável por-
que proporciona a confiança que podia faltar ao agricultor. Até aí 
não há nenhuma incompatibilidade entre as colocações de 
Godelier e as nossas. No entanto, em vez de seguir a “dica” de 
Malinowski e focalizar a função da magia, Godelier prefere 
focalizar o significado êmico para os praticantes, o que lhe 
cria dificuldades desnecessárias. O significado é a justificativa 
socialmente compartilhada para garantir o prosseguimento (e 
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não negligenciamento) de qualquer determinada prática, mas 
não tem, necessariamente, qualquer ligação direta ou lógica com a 
função da mesma prática, o que seria a contribuição parcial 
concreta desta para o bem, a manutenção e a sobrevivência 
do sistema do qual faz parte (Radcliffe-Brown). Ou seja, o sig-
nificado não tem que se ligar com a função, nem tem que ser 
verídico: apenas tem que dar resultados práticos em termos de 
atos humanos (portanto suscetíveis a pressões seletivas sobre a 
sobrevivência do sistema sociocultural em pauta). Entretanto, 
em vez de olhar diretamente para a função da magia, no caso, 
Godelier trilha os caminhos tortuosos da natureza êmica das 
crenças como tais, sem ligação com as suas funções, embora 
misturando as duas.

Em seguida, Godelier comenta que os caçadores-coletores 
cultuariam os donos dos animais e das plantas, resultando 
num “contrato” pelo qual o homem não iria “matar os animais 
sem razão e não desperdiçar os recursos naturais” (GODELIER, 
1981, p.  39). Perfeitamente: para não provocar a ira dos espí-
ritos dos animais (significado), evita-se o desperdício (função 
conservacionista). A partir disto, Godelier comenta que entre 
agricultores “a relação do homem com a natureza já não é 
a mesma”, o que é óbvio, embora, em seguida, entre numa 
“História conjetural”, na qual

é possível que a domesticação das plantas e dos animais se 
tenha acompanhado de um imenso desenvolvimento da magia 
e da religião. Os indivíduos ou os grupos sociais, senhores das 
magias, da fertilidade das plantas e dos animais, puderam 
talvez, nestas condições, conquistar um imenso poder social 
baseado no seu controle (imaginário) das forças sobrenaturais. 
Parece ter sido nessas condições que se operou o aparecimento 
dos sacerdotes como grupo de homens separados da produção 
(GODELIER, 1981, p.  39-40, grifo nosso).  

Mais adiante, ele afirma que

um dos problemas fundamentais da Antropologia e da História 
econômica é explicar como uma minoria social conseguiu 
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encarnar, personificar os interesses comuns da sociedade 
e transformar pouco a pouco o seu poder de função em poder de 
exploração econômica e social (GODELIER, 1981, p.  45).  

Na ausência de outra explicação que lhe pareça plausível, 
Godelier lança mão, para a sua História conjetural, de um grupo 
que assume o monopólio do poder mágico, para daí desapropriar 
o poder político-econômico. Isso é virar Marx às avessas. Além 
do mais, é péssimo procedimento científico misturar dados 
apurados com especulações, como se fossem a mesma coisa, 
depois usar as especulações como se já fossem dados verificados.

Ninguém nega que a mudança do modo de produção vai 
mudar a ideologia. Mas daí a sacar uma História conjetural pela 
qual o controle da magia e da religião aparece como condição 
prévia para um grupo social controlar o resto da sociedade é 
apenas uma hipótese improvável, que Godelier usa como se 
fosse um fato estabelecido. Mostraremos por que discordamos 
dessa hipótese.

Num comentário muito esclarecido, Godelier (1981, p.  
49) declara que

A distinção entre infraestrutura e superestrutura significa 
tão somente a distinção de uma hierarquia de funções e de 
causalidades estruturais que asseguram as condições de 
reprodução da sociedade enquanto tal, mas não questiona 
de nenhum modo a respeito da natureza das estruturas que, 
em cada caso, assumam estas funções (parentesco, política, 
religião etc.), nem a respeito do número de funções que pode 
conter uma estrutura. 

Ele conclama a não se fazer uma confusão entre hie-
rarquia de funções e hierarquia de instituições. No caso, se 
o parentesco regulamenta a economia, então esse tem que ser 
colocado na infraestrutura, como se tratasse de economia 
em vez de regulamentação administrativa (estrutura). Assim, 
quem está fazendo a confusão é o próprio Godelier. Não há 
desacordo quanto à inclusão dos aspectos tecnoeconômicos 
na infraestrutura. Entretanto, se a estrutura sociopolítica 
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organiza e administra o processo de produção, e, se a ideologia 
o reforça e regulamenta, estas então “têm um papel dominante 
nessas sociedades porque funcionam simultaneamente como 
infraestrutura econômica” (GODELIER, 1981). E é por isso que 
ele quer “enfiá-las” na infraestrutura tecnoeconômica.

Nesse sentido, pode-se reexaminar a colocação de Godelier 
em termos da Suméria (“A economia da cidade estava ‘regulada’ 
para o serviço do deus e de seus sacerdotes, que exigiam dos 
habitantes da cidade e dos membros das comunidades aldeãs 
uma parte de seu trabalho e de seus produtos”), pois a adminis-
tração da cidade e da sua produção e distribuição de produtos 
pelo templo e pelos sacerdotes é uma função sociopolítica, e 
não ideológica nem tecnoeconômica. Do mesmo modo que, 
frequentemente, no “Terceiro Mundo” o Exército pode assumir 
a administração de um país que não consegue resolver os pro-
blemas fundamentais pelo processo político normal, embora 
isso não seja uma função militar e, sim, administrativa.

Portanto, como vimos, o regulamento da produção e redis-
tribuição de uma sociedade de pequena escala pelas relações de 
parentesco, reforçadas pelas normas (ideológicas) deste, é uma 
função sociopolítica. Enfatiza-se que a estrutura sociopolítica 
tem a função de organizar e administrar o trabalho social e esse 
está fundamentado nas técnicas de extração e transformação 
de energia e matérias-primas do ambiente, pois trabalhos de 
espécies diferentes exigem organizações diferentes, sejam 
individuais, cooperativas, de poucas pessoas ou de muitos, de 
interação de especialistas etc.

Simplesmente não considerada por Godelier é a possibili-
dade de que o chefe possa passar de gerente redistribuidor dos bens 
e recursos do clã, onde ele controla o acesso às fontes de produção, 
para a posição de um príncipe, com direitos de desapropriação 
e, eventualmente, dono das fontes de produção. A limitação de 
acesso a essas fontes ou aos produtos cria dependências, e isso 
cria diferenciação social. Nesse caso, não há magia nenhuma 
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(e as evidências da Polinésia indicam que foi essa a sequência, 
ao menos lá), embora, de acordo com a definição apresentada 
nesse trabalho, da função da ideologia, seja perfeitamente lógico 
que esse passe a justificar e “santificar” a tal ordem social, uma 
vez estabelecida: os grandes chefes redistribuidores e os seus 
séquitos são tidos como uma classe privilegiada, uma vez que são 
descendentes dos fundadores dos clãs, que se tornaram deuses, 
e, por isso, têm a sua superioridade justificada.

Os casos da Polinésia e da Melanésia citados por Godelier 
são realmente de chefes redistribuidores, embora esse, mesmo 
reconhecendo tal fato, não lhes conceda importância maior. Mas, 
na chefia, é exatamente a função redistribuidora que confere 
poder político ao chefe, por ser esse o intermediário entre os 
cidadãos e o seu acesso aos bens da sociedade: “Exerce um direito 
de controle último sobre as terras, os grandes canais e os bens 
mais preciosos do seu clã. [...] Arbitra diferendos e às vezes 
recorre à força contra os grandes delinquentes”, funções que, 
como Godelier reconhece, envolvem o uso da força. O consumo 
conspícuo de luxos torna-se uma técnica da manutenção da 
distância social (na ideologia) entre os plebeus e a nobreza, na 
falta de uma ideologia de legitimação do poder.

Outro exemplo do trabalho de Godelier que podemos citar 
é “O Conceito de ‘formação econômica e social’: o exemplo dos 
incas”. A sociedade Inca era uma do tipo chamado por Marx 
de modo de produção asiático e por Karl Wittfogel de despo-
tismo oriental, ou seja, a propriedade de terra não era privada, 
sendo função do Estado redistribuir a terra e a água entre os 
camponeses, resultando, assim, numa grande centralização 
do poder público.

Nessas sociedades, como em todas, a ordem social é “con-
sagrada” através da ideologia, embora aqui essa faça parte 
do aparato do Estado, com o chefe de Estado sendo ao mesmo 
tempo chefe do Estado Maior das Forças Armadas, juiz de última 
apelação e sumo sacerdote: uma centralização total do poder. A 
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pessoa do imperador, como chefe de Estado, é sagrada porque 
ele é filho do deus mais importante: o Sol. Assim a subjugação 
do povo ao Estado se fundamenta no controle das forças pro-
dutivas e repressivas, e ainda é consagrada pela religião, que 
reafirma a ordem social.

Só que, na interpretação de Godelier, começa-se pela 
superestrutura, e não, como Marx queria, pela infraestrutura. 
Godelier conclui que o Estado inca conseguiu um monopólio da 
terra e da economia, porque teve anteriormente um monopólio 
da religião, um caso gritante do “rabo abanando o cachorro”.

Não há, porém, nenhum dado fidedigno que apoie essa 
inversão. Todos sabem que a ideologia é a subestrutura mais 
resistente a mudança, consagrando a ordem social já previa-
mente estabelecida. O Estado inca estabeleceu um monopólio 
da religião como parte e reforço do seu monopólio do sistema 
sociocultural em geral, para apoiar e justificar o seu controle 
absoluto do sistema, assim contribuindo para uma imensa 
estabilidade deste, estabilidade essa já comentada por muitos 
autores em relação a sociedades dessa natureza, desde John 
Stuart Mill e Karl Marx até os nossos dias. Só se pode concluir 
que, no seu afã de documentar a sua inversão de Marx (prio-
ridade superestrutural), Godelier falhou ao tentar entender a 
dinâmica do Estado inca.

Tudo isso seria até engraçado, se não fosse a conclusão 
de Godelier que, de fato, teria que deixar pasmado qualquer 
cientista que respeita o gênio de Marx: Ele, que se chama de 
marxista, conclui que, no caso Inca, temos que incluir a religião 
na infraestrutura.

Ainda mais: não percebeu que não foi o Estado inca que 
inventou a irrigação, os primeiros terraços, o trabalho de cor-
veia e a centralização de poder: estes são a herança de estados 
anteriores, pois o Estado inca é um estado secundário.
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Infelizmente, Godelier não prestou a devida atenção a 
uma observação genial dele próprio: os subsistemas do sistema 
sociocultural consistem numa “hierarquia de funções”, ou seja, 
a infraestrutura tecnoeconômica diz respeito às tarefas da 
sociedade na sua automanutenção, em relação ao meio-ambiente 
como fonte de energias e matérias-primas; a subestrutura 
sociopolítica organiza e administra as tarefas e o trabalho 
social; e a ideologia serve para apoiar, consagrar e santificar 
essa ordem social, convencendo as pessoas a desempenharem 
corretamente as suas tarefas. Se, como corretamente afirmou 
Godelier, os subsistemas constituem uma hierarquia de funções, 
incorrer num erro desses, ao identificar a função específica da 
superestrutura ideológica, é no mínimo estranho.

Uma das pré-condições fundamentais para o progresso da 
ciência, e da nossa compreensão dos fenômenos do universo, é 
a capacidade de se fazerem discriminações entre fenômenos e 
entre as suas características, para evitar confusão de coisas que 
não se comportam exatamente da mesma maneira. Gheorghei 
Plekhânov, em Os Princípios Fundamentais do Marxismo, destaca 
o fato de que diferentes aspectos de um fenômeno, embora 
representem uma unidade, não possuem identidade. Unidade 
porque de fato não podem ser separados sem violentar a rea-
lidade do fenômeno; não identidade porque as características 
são distintas e exigem métodos e técnicas distintos para a sua 
análise e compreensão.

Godelier enfatiza a unidade dos diversos fenômenos 
sociais, mas isso não o autoriza a presumir a sua identidade e tra-
tá-los de maneira misturada e indiscriminada. Evidentemente, 
os maiores problemas criados pelos argumentos desse autor 
decorrem do fato de que ele insiste em fazer de qualquer fenô-
meno social uma salada mista de tantos ingredientes êmicos 
e éticos, funções e significados etc. (exigindo discriminações 
ou distinções analíticas para a sua manipulação), misturando 
até dados com especulações como se fossem a mesma coisa, 
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o que depois cria confusões que não lhe permitem chegar a 
conclusões coerentes.

Como disse Harris, o perigo de redução de estrutura e 
superestrutura a epifenômenos, pois Godelier teme que a procura 
da causalidade na infraestrutura conduza a isso, está eliminado 
pelo conceito de múltiplos circuitos de retroação, o que implica 
interdependência funcional desses níveis do sistema sociocul-
tural. Queremos manter distinções que sejam analiticamente 
úteis para o estudo científico, sem, no entanto, pulverizar o 
conceito de modo de produção.

A solução não está na “supressão” de alguns dos elementos 
constitutivos desse conceito (Feuerbach) e sim na manutenção 
da unidade, sem fundir tais elementos numa falsa identidade 
(Plekhânov). Desta maneira, o modo de produção tem impli-
cações infraestruturais, estruturais e superestruturais dentro 
de uma unidade própria, firmemente fundamentadas (mas não 
exclusivamente localizadas) na infraestrutura: “A organização 
de qualquer sociedade é determinada pelo estado de suas forças 
produtivas” (PLEKHANOV, 1989, p.  VIII). Isso inclui as relações 
sociais de produção e as suas representações e justificativas 
ideológicas. .

Apesar das nossas críticas, que devem servir para escla-
recer aspectos do seu raciocínio, não queremos menosprezar 
a importância da obra de Godelier e dos seus associados. A 
Antropologia Econômica Francesa e as linhas neoevolucionistas 
sistêmicas (e ecossistêmicas) têm muito mais em comum com o 
que Godelier acredita. Talvez as nossas diversas ideias possam 
se encontrar numa complementaridade dentro de uma armação 
teórica sistêmica.
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8 reLATiVisMo iV: rADicALiZAção  

A Filosofia Particularista-Relativista, ao chegar até meados 
do século XX, deixava de satisfazer muita gente, como o 
Evolucionismo anterior.

Se a Antropologia é o estudo da especificidade genérica do 
homem, é preciso admitir que os antropólogos sejam pessoas 
estranhas. Com efeito, eles levaram metade de um século 
(desde antes da guerra de 1914 até estes últimos anos) tentando 
provar que sua disciplina não tinha objeto. O Relativismo 
Cultural tinha, no entanto, uma aparência de racionalidade 
(SPERBER, 1978, p.  17). 

A ideia de que “cada homem é dono do seu destino e 
capitão da sua alma” era satisfatória como filosofia particular, 
reconfortante até, embora em 1950 tenha ficado claro que não 
conduzia à ciência. Essa ideia acompanhava o Relativismo e o 
Particularismo em todas as diferentes formas. Considerar que o 
homem está sujeito às mesmas leis da natureza que todo o resto 
do mundo orgânico e inorgânico chegava a ser considerado um 
tanto indecente pelos ideialistas-particularistas, como se isso 
emasculasse a raça humana da sua própria condição de huma-
nidade. Mas novos desenvolvimentos estavam no horizonte.

8.1 novos desenvolvimentos 
Na União Soviética, na primeira metade do século XX, a 

Antropologia ainda estava atada às interpretações doutrinárias 
derivadas de Marx, Engels, Morgan, Lenin e Stalin, fossilizadas 
por esse último, de modo que, qualquer trabalho antropológico 
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foi obrigado a terminar simplesmente reafirmando o dogma 
estalinista, estabelecido tempos atrás na base de dados nem 
sempre dignos de confiança, quando não simplesmente ina-
dequados. Portanto ali continuava o Evolucionismo sem ter 
evoluído, abordagem muito criticada pelo arqueólogo marxista 
britânico V. Gordon Childe. Alguns russos pré-revolucionários 
e contemporâneos à revolução eram mais criativos: Gheorghei 
Plekhânov (A Concepção Materialista da História, e Os Princípios 
Fundamentais do Marxismo), Bukhanin, e, às vezes, Leon Trotsky.

Depois da Segunda Guerra e a desestalinização, a Europa 
Oriental contou com uma “escola” criativa de Antropologia, 
que questionava velhos dogmas e construía conceitos novos, 
embora os novos desenvolvimentos dessa região tenham ficado 
praticamente desconhecidos no Ocidente: há uma falta lamen-
tável de comunicação. Lá eles leem trabalhos produzidos e 
publicados em inglês, francês, espanhol, italiano, alemão etc., 
mas nós desconhecemos trabalhos importantes publicados em 
russo, polonês, tcheco, húngaro e romeno.

No Brasil, depois de uma influência americana, combinada 
com influência do Funcionalismo Britânico, passou outra onda 
de influência, desta vez a do Estruturalismo lévi-straussiano. O 
Estruturalismo americano apenas agora começa a ter influência 
aqui. Enquanto a Antropologia Americana pós-boasiana passou 
de ecletismo histórico para ecletismo geral, no Brasil uma atitude 
negativa em relação à teoria em geral conduziu a uma fragmenta-
ção de abordagens, cada vez mais direcionadas para simbolismo 
e significado visto pelo prisma êmica da introspecção.

Seguindo colocações de Clifford Geertz, mas que têm uma 
genealogia intelectual que vai de Kroeber até Feyerabend, a 
Antropologia não seria uma ciência à procura de regularidades, 
mas antes uma filosofia a procura de significado.

Em outras palavras, o Pós-Moderno brasileiro converge 
com o Ecletismo americano: faz-se de tudo, mas não se sabe o que 
fazer com o que se fez. Veremos a resposta nos Capítulos 11-12.
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8.2 ecletismo Americano 
O Idealismo neokantiano levado da Europa para a América 

do Norte pelos boasianos lá continua florescendo, em nome da 
objetividade empirista e científica. Declarando-se a favor da 
versatilidade e contra determinismos estreitos, considera-se 
que qualquer estratégia de pesquisa é potencialmente útil, 
evitando-se, assim, envolvimento, a não ser para problemas 
específicos isolados, distintos de outros problemas específicos 
isolados. Como disse Harris (1979, p.  287), não percebem que 
o não envolvimento com qualquer abordagem teórica não é 
objetividade, é sim o envolvimento com uma estratégia de pes-
quisa chamada Ecletismo, que “garante que as soluções (para os 
enigmas da cultura) permanecerão sem qualquer relação umas 
com as outras, por qualquer conjunto coerente de princípios. 
Portanto o Ecletismo não pode conduzir à produção de qualquer 
corpo de teorias que satisfaçam os critérios de parcimônia e 
de coerência. Antes, é uma receita para um desastre científico 
perpétuo: teorias de médio alcance, teorias contraditórias, e 
não parcimoniosas, sem fim” (HARRIS, 1979, p.  288).

A característica do ecletismo não é que considera todas as 
opções estratégicas de serem igualmente prováveis ou de que 
todos os setores de sistemas socioculturais sejam igualmente 
determinativos sob todas as condições. Tais alegações são 
inteiramente definitivas demais, “dogmáticas” demais para 
a estratégia eclética. Ser eclético é ser estrategicamente 
agnóstico de nenhuma maneira definível. É conceder apenas 
que todas as opções estratégicas poderiam ser igualmente 
prováveis. Mas é negar que existam razões suficientes para 
justificar a crença de alguém de que realmente haja pro-
babilidade igual de serem prováveis. Similarmente, seguir 
uma estratégia eclética é conceder que todos os setores de 
sistemas socioculturais possam ser igualmente determinativos, 
embora não se insista que esses setores sejam igualmente 
determinativos (HARRIS, 1979, p.  289, grifo do autor). 

Assim, uma estratégia poderia servir para explanar 
um fenômeno específico numa determinada circunstância, 
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enquanto outra seria mais apropriada para explanar outro 
fenômeno nas mesmas ou em outras circunstâncias. Torna-se 
impossível, desse modo, qualquer conjunto de teorias coerentes 
e interpenetrantes, qualquer parcimônia nas explanações. De 
fato, as teorias ou explanações apresentadas pelos ecletistas 
são, com frequência, mutuamente exclusivas. “Ecletismo não 
é simples inducionismo baconiano” (HARRIS, 1979, p.  290), e 
produz esses resultados “não porque os seus praticantes operem 
sem hipóteses, mas, porque operam com um excesso delas”. 
Tais explanações não são um resultado da desordem inerente a 
assuntos humanos, e sim da desordem teórica e epistemológica 
dos seus praticantes.

Se Boas produziu uma estante de dois metros de estudos 
etnográficos sobre os Kwakiutl, mas sem nenhuma síntese da 
cultura desse povo, se publicou centenas de páginas de receitas 
de torta de mirtilo, não é que não tivesse nenhuma orientação. 
Tinha. Sabia o que estava fazendo. É que estava comprometido 
com o idealismo neokantiano, que separa os seres humanos 
da natureza, que considera que as leis da natureza não dizem 
respeito a seres humanos, que não há como ordenar a vida 
humana. Os neokantianos insistem na separação hermética do 
homem sem biologia, sem ecologia, sem necessidades materiais 
e não sujeito às determinações e limitações (leis) do universo, 
de uma natureza sem sociedade, sem cultura, sem auto-orga-
nização e sem informação.

Harris comenta que, apesar de certos ecletistas conse-
guirem interpretações geniais num determinado setor, eles 
costumam “desistir cedo demais”, frequentemente com medo 
do “diabo” do Materialismo, do determinismo infraestrutural 
(Marxismo!), ou de qualquer determinismo que não seja inde-
terminismo. Esse mesmo autor cita o exemplo de Jack Goody, 
que, ao tentar explanar certas características das sociedades 
africanas, diferentes das euro-asiáticas, encontrou uma bri-
lhante explicação para o uso do arado na Europa e na Ásia, 
mas não na África: por causa da mosca tse-tse (que inviabiliza 
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a criação de gado). Isso, só para não levar mais adiante a sua 
análise, com medo das implicações materialistas (ver Tópico 9.4).

Muitos antropólogos norte-americanos seguem o idea-
lismo parsoniano na interpretação da cultura – um “sistema de 
símbolos e significados embutido no sistema normativo, mas 
que seja um aspecto bem distinto daquele” (SCHNEIDER apud 
HARRIS, 1979, p.  281-282).

Um exemplo desta linha é Clifford Geertz, formado na 
Universidade de Harvard sob influência parsoniana. Embora 
tache o ecletismo de “uma autofrustração, não porque haja 
somente uma direção a percorrer com proveito, mas porque há 
muitas: é necessário escolher” (GEERTZ, 1978, p.  15), ao mesmo 
tempo rejeita toda tentativa de colocar ordem no caos cultural 
como dogmatismo, considerando que as tentativas de operacio-
nalizar programaticamente as ciências sociais (tipo Skinner) 
já são totalmente superadas. Como disse Harris, pode ser que 
o efeito das críticas de Noam Chomsky a Skinner tenham sido 
salutar para a Linguística, mas não para a Antropologia, pois 
a “Antropologia nunca teve um Skinner”. O efeito eventual na 
Antropologia seria dificultar ainda mais qualquer tentativa de 
encontrar regularidades largamente aplicáveis, por considerar 
desnecessária a operacionalização e a pesquisa programática 
(com grande alivio, pois é muito trabalhosa!).

Geertz, partindo do idealismo parsoniano, adota uma 
posição semiótica, embora rejeite a abordagem programática 
dos estruturalistas americanos e as generalizações fáceis do 
Estruturalismo Francês.

O conceito de cultura que eu defendo [...] é essencialmente semi-
ótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal 
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 (GEERTZ, 1978, p.  15). 



Teoria anTropológica e arqueológica

150

Para esse autor, a Antropologia deve ser procurada, não 
nos seus propósitos expressos, mas na atividade do antropólogo, 
pois o trabalho dele é o do etnógrafo, e “a Etnografia é uma 
descrição densa”.

O que o etnógrafo enfrenta, de fato [...] É uma multiplicidade de 
estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas 
ou amarradas umas às outras, que são simultaneamente 
estranhas, irregulares e não explícitas, e que ele tem que, de 
alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar. [...] 
Fazer a Etnografia é como tentar ler (no sentido de “construir 
uma leitura de”) um manuscrito estranho, desbotado, cheio 
de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 
tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, 
mas com exemplos transitórios de comportamento modelado 
(GEERTZ, 1978, p.  20). 

Perguntando-se se a cultura consiste em ação simbólica, 
“uma conduta padronizada ou um estado da mente ou mesmo 
as duas coisas juntas”, Geertz conclui que a pergunta perde o 
sentido, porque, como as pedras e os sonhos, todos são coisas 
deste mundo. A partir deste ponto, ele critica a “etnociência” 
(Estruturalismo americano), com a sua procura por regras 
sistemáticas da “gramática” da cultura como classificação 
simbólica das regras de comportamento, seja o que os nativos 
“realmente” pensam, seja apenas estruturas lógicas inventadas 
pelo etnógrafo. Geertz quer a conjunção do símbolo com o 
sentido, com todas as incertezas e ambiguidades da realidade 
vivida: “os textos antropológicos são, eles mesmos, interpreta-
ções”, mas que não podem ser “divorciadas” dos seus contextos, 
sob pena de torná-las vazias. Rejeita a coerência como teste de 
validade de uma descrição etnográfica, por causa da quantidade 
de incoerência na vida real.

Geertz é um antropólogo sério cujas contribuições à 
ciência são muito maiores de que o seu pessimismo teórico 
nos levaria a esperar. O seu estudo sobre Ansiedade e ritual em 
Java é muito estimulante, e Agricultural Involution (1963) é um 
retrato genial do colonialismo holandês, que desestruturou uma 
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economia nativa próspera para substituí-la por um sistema colo-
nialista de plantações. Devia ser leitura obrigatória para todos 
que querem entender o papel do Colonialismo Mercantilista ao 
suprimir ou desestruturar a prosperidade econômica da maioria 
dos povos não europeus. Mesmo assim, como outros ecletistas, 
ele não sente a coragem de levar os princípios timidamente 
vislumbrados para mais além.

As suas ponderações sobre a cultura merecem atenção. 
Além de uma visão “semiótica”, esse antropólogo considera que

o objetivo da Antropologia é o alargamento do universo do 
discurso humano [...] um objetivo ao qual o conceito de cul-
tura semiótico se adapta especialmente bem. Como sistemas 
entrelaçados de signos interpretáveis, a cultura não é um 
poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições 
ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles 
podem ser descritos de forma inteligível – isso é, descritos 
com densidade (GEERTZ, 1978, p.  24). 

A ideia de que a cultura não é uma “coisa” objetivamente 
mensurável e sim um contexto ou uma condição pode remontar 
às ideias de Edward Sapir, que considerou que as pessoas não 
“compartilham” nem “participam” de uma cultura. Voltaremos 
a esse ponto em outros tópicos.

Como já foi observado, o Ecletismo americano atual-
mente tem grande influência no Brasil, onde se chama de “pós-
moderno”, “imaginário”, “hermenêutico” etc. Frente às dúvidas 
em relação à metodologia de pesquisa, conjuntos teóricos e 
interpretação de fatos aparentemente ambíguos, a tendência é 
rejeitar (ou aceitar) todos indiscriminadamente. Afinal, é difícil 
fazer uma escolha, não é? E, assim, tem-se a autorização de não 
o fazer, isso em nome da objetividade (e versatilidade) científica.
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8.3 fenomenologia 
A Filosofia Neokantiana da Fenomenologia originou-se 

de uma série de palestras proferidas na Alemanha, em 1907, 
pelo filósofo Edmund Husserl. Apesar de aparecer no começo 
da época do paradigma relativista-ideialista, essa Filosofia só 
passou a ser levada a sério na segunda metade do século XX. É 
a posição mais radical do ideialismo-mentalismo-relativista a 
aparecer até agora. No entanto, atualmente tem uma penetração 
insidiosa tão grande, que, por toda parte, encontram-se pessoas, 
inclusive alguns antropólogos, historiadores e até arquitetos, 
defendendo posições fenomenológicas.

Desde começos do século XX, a Antropologia já passou 
por uma influência de ideias neokantianas. De acordo com 
Harris (1979, p.  316-17),

gerações de trabalhadores de campo da escola boasiana acei-
taram a demarcação fenomenológica das ciências humanas e 
viram como a sua missão mais importante aquela de descobrir 
como os nativos pensam. Numa forma atenuada, portanto, 
a propensão êmica da Fenomenologia sempre tem sido uma 
parte integral das estratégias idealistas. 

Essa influência ficou explícita nas publicações de cientis-
tas como Robert Lowie, que citou especificamente os historia-
dores alemães Windelband e Dilthey, se bem que Lowie também 
tenha se interessado por muitas outras fontes de informação, 
como, por exemplo, o físico Ernst Mach.

Husserl começa o seu argumento afirmando que, para 
apanhar a “realidade”, ele não pode utilizar nenhuma ciência 
natural, pois essa lida com coisas “transcendentais”, ou seja, fora 
da mente. Se estiverem fora da mente, tais coisas não podem ser 
usadas como evidências, porque não existem dentro da mente, 
e o pensador só pode provar a existência de si próprio e da sua 
própria mente. Portanto, a única evidência admissível é aquela 
subjetiva (“imanente”) que provém da mente do pensador. As 
evidências não são jamais objetivas (pois essas nunca residem 
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imanentemente na mente, antes precisando da intermediação 
dos sentidos), e sim a “evidência absoluta intuitiva, que a si 
mesma se apreende”. Diz Husserl: “o conhecimento é, pois, ape-
nas conhecimento humano, ligado às formas intelectuais humanas, 
incapazes de atingir a natureza das próprias coisas, as coisas 
em si” (HUSSERL, 1986, p.  21).

Além de neokantiana, essa posição fica muito perto da do 
Positivismo, ao afirmar que não há ligação (portanto, compreensão) 
direta com a realidade objetiva, e que toda experiência é subjetiva.

Pontifica Husserl que “toda a ciência natural e todo o 
método científico natural deixam de valer. [...] A mais rigorosa 
matemática e a mais estrita ciência natural matemática não têm 
aqui a menor superioridade sobre qualquer conhecimento, real 
ou pretenso, da experiência comum” (HUSSERL, 1986, p.  23). 
Em outras palavras, o que foi intersubjetivamente verificado 
por diversos investigadores não vale mais de que qualquer 
coisa da imaginação de qualquer pessoa. Se se pode “duvidar” 
epistemologicamente da realidade “objetiva”, usa-se isso como 
autorização para abdicar-se totalmente de qualquer tentativa 
de aproximar-se de alguma objetividade ou intersubjetividade, 
porque isso envolve fenômenos “transcendentais”.

Husserl comenta que, se se olha para um fenômeno, tem-
se uma percepção deste dentro da sua mente. Pode-se duvidar 
do fenômeno (por ser esse transcendental), mas não se pode 
duvidar da percepção, pois isso se sente dentro da própria 
mente. Também se pode inventar uma percepção fictícia, que, 
uma vez instalada na mente, deixa de ser fictícia, porque aí 
está, devidamente presente na mente. A conclusão disso é que 
somente têm existência fenômenos mentais, nunca fenômenos 
objetivos. Qualquer ideia passa a ter uma realidade demons-
trável, porque você não pode duvidar de que a sua ideia existe 
sem duvidar que você exista, o que seria “absurdo”.

Esse filósofo não chega a negar que a “ciência natural” 
existe, apenas insiste que esta se fundamenta em fenômenos 
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filosoficamente (leia-se: introspectivamente) não demonstráveis 
e, portanto, duvidosos. Tais fenômenos são as coisas materiais 
da nossa existência: você pode ser atropelado no trânsito, mas 
não pode comprovar (“filosoficamente”) que o veículo que o 
atropelou tem uma existência fora da percepção ou do conhe-
cimento dele, o qual se encontra na sua mente. O pensamento 
sobre o veículo que o atropelou é real (“inclusamente imanente 
na vivência cognitiva”), mas você não pode provar que o veículo 
o seja, porque é do mundo “transcendental”, e “não é permitido, 
pois, empregar algo de transcendente como dado de antemão” 
(HUSSERL, 1986, p.  36), mesmo que ele o tenha atropelado.

“É manifesto que só posso clarificar a essência do conhe-
cimento, se eu perscrutar por mim mesmo e se ele próprio 
me for dado a ver tal como é” (HUSSERL, 1986, p.  47). Assim, 
nada de intersubjetividade: a única realidade científica é a 
introspecção subjetiva de cada um. Portanto, não pode haver 
uma realidade: só pode haver tantas realidades quanto cabeças 
pensantes. A ciência, desse modo, não pode descobrir nenhuma 
realidade objetiva: somente observar as múltiplas realidades 
únicas e contraditórias, porque só são aceitáveis evidências 
subjetivas – opiniões – cada uma tão “real” quanto à outra e 
com igual valor.

Assim, aparentemente oferece-se uma saída para os pro-
blemas no mundo conturbado. As coisas somente existem na 
cabeça das pessoas, nunca fora, e toda experiência mental é 
igualmente válida, mesmo que não se possa mais separar o certo 
do errado: afinal tudo é experiência vivida. A diferença entre 
o assaltante e o assaltado, entre o assassino e o assassinado é 
apenas um ponto de vista da mesma experiência vivida, cada 
ponto de vista com o mesmo valor do outro.

Não é possível imaginar uma filosofia melhor para uma 
ditadura que não quer que os seus cidadãos se preocupem com 
o que aparentemente lhes está acontecendo ou acontecendo aos 
seus vizinhos. É apenas uma questão de opinião particular de 
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quem quiser acreditar que tais coisas existem. Problemas tais 
como fome, desemprego, violência urbana, doenças, guerras – tudo 
isso existe apenas na cabeça de quem quiser acreditar que existe.

Um dos intérpretes modernos da Fenomenologia é Paul 
Feyerabend (autor de Contra o Método), que, em nome da crítica 
para ajudar a alcançar uma ciência melhor, advoga a anarquia 
epistemológica e critica o Círculo de Viena (de Positivismo 
Lógico) e os seus filósofos “analíticos” ou “empiristas”, por-
que estes querem uma linguagem de dados operacionalizada, 
o que para Feyerabend é um constrangimento insuportável 
(FEYERABEND, 1979, p.  263).

Se forem as crises na História da ciência que provocam 
o aparecimento de novas ideias no nosso conhecimento, então, 
devemos promovê-las.

Mudanças catastróficas, frequentes desapontamentos de 
expectativas, crises no desenvolvimento do nosso conheci-
mento se modifiquem e talvez multipliquem os padrões de 
reação (incluindo os padrões de argumentação) exatamente 
como uma crise ecológica multiplica as mutações. Isso pode 
ser um processo inteiramente natural, como aumentar de 
tamanho, e a única função do discurso racional talvez consista 
em aumentar a tensão mental que precede e causa a explosão 
comportamental [...]. A ocorrência de uma mudança desta 
natureza não mostra que a ciência, que faz parte da evolu-
ção do homem, não é nem pode ser inteiramente racional? 
(FEYERABEND, 1979, p.  268).  

Aqui há dois erros fundamentais na apresentação de 
Feyeraband: (1) Não é a crise que produz alternativas: as alter-
nativas devem estar presentes desde o começo, de forma latente 
na memória [genética ou não]. O que faz a crise é dilatar a faixa 
de permissividade na seletividade da filtragem (normas) do 
sistema em questão. As normas são parcialmente relaxadas. (2) 
As mutações não são provocadas nem multiplicadas por crises 
ecológicas e, sim, por erros na informação genética transmitida. 
Erro é ruído, mas é também informação. As mutações são erros 
aleatórios na informação genética, frequentemente provocados 
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por radiação que desarranja as moléculas de DNA. Não são 
provocadas nem por tenacidade, proliferação, interação e nem 
por crises ecológicas, como Feyerabend alega (FEYERABEND, 
1979, p.  260). É evidente que ele não entende os mecanismos 
biológicos de mutação.

A questão de se o cientista é racional ou não é outra. Os 
sistemas não são racionais: reagem. Os seres humanos podem ou 
não ser racionais. Um cientista individual, por ser humano, pode 
ou não ser racional. Mas isso não autoriza inferir que a totalidade 
dos cientistas deve ser considerada irracional em conjunto.

Feyerabend rejeita o uso de uma linguagem de dados 
intersubjetiva, porque acha que isso é “incomensurável” com 
as categorias cognitivas e estruturas êmicas do objeto como 
sujeito, mas aceita a mistura de teorias “incomensuráveis” e 
até o erro como potencialmente úteis.

“Não se pode aplicar nenhum dos métodos (positivistas) 
que Popper deseja utilizar para racionalizar a ciência, e o que 
se pode aplicar, a refutação (‘falseamento’, desconfirmação) é 
grandemente reduzido em sua força” (FEYERABEND, 1979, p.  
281). Assim, vamos esquecê-la e procurar compreensão através 
de anarquia (mistura) epistemológica ou até através do equívoco.

“O que sobram são julgamentos estéticos, julgamentos de 
gosto, e nossos próprios desejos subjetivos” (FEYERABEND, 1979, p.  
281). Pelo “princípio dos resíduos” (que Feyerabend emprestou dos 
positivistas), chega-se, desse modo, à conclusão de que a ciência 
só pode ser desenvolvida por meios idealistas, subjetivos, êmicos, 
portanto incomensuráveis, conduzindo a múltiplos resultados 
únicos, incomparáveis, fragmentários, mutuamente contraditórios 
e todos de igual valor: anarquia total. E isso por razões que não 
se entende muito bem, porque não foi documentado com fatos ou 
exemplos. É de alguma maneira mais “humana” e compreensível, 
“preferível a uma atividade que se afigura ‘objetiva’ e inacessível 
às ações e aos desejos humanos” (FEYERABEND, 1979, p.  281). Ou 
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seja, rejeita-se qualquer rigor científico ou procura de objetividade 
como desumano.

Mas, agora vem a conclusão de Feyerabend: “É bom ter 
sempre presente o fato de que a ciência, como hoje a conhecemos, 
não é inelutável e que nós podemos construir um mundo em 
que ela não desempenhe papel algum (atrevo-me a sugerir que 
um mundo assim seria mais agradável do que o mundo em que 
vivemos)” (FEYERABEND, 1979, p.  281).

Husserl insiste que, desde que a existência (imanência) de 
qualquer fenômeno mental possa ser provada pelo seu pensador 
subjetivo, tal tipo de fenômeno tem uma realidade superior à 
dos fenômenos do mundo objetivo, porque estes não podem 
ter sua existência provada por meios de raciocínio subjetivo 
(são transcendentais).

Se se admite que todas as ideias têm valor igual e que a 
pluralidade de ideias é melhor de que a procura por uma apro-
ximação da verdade científica, sendo vista essa como apenas 
uma ideia entre outras, mesmo assim não se pode rejeitar a 
ciência sem rejeitar todas as ideias, inclusive as de Feyerabend 
(e isso está de acordo com o seu “princípio de proliferação”). E, 
respaldando-nos no seu “princípio de tenacidade”, insistimos 
que está com Feyerabend o ônus da prova de que o método 
científico não conduz a ideias melhores de que quaisquer outras. 
Só que ele não pode provar nada introspectivamente, a não ser 
que ele está pensando e tem ideias.

Feyerabend rejeita o Positivismo na sua totalidade por-
que não admite o método científico com os seus “constrangi-
mentos” metodológicos, dele derivado originalmente. Mas, ao 
mesmo tempo, aceita (sem citar a origem) o que há de pior no 
Positivismo: o conceito fenomenológico de que nada pode existir 
fora da mente de quem está pensando. Como já afirmamos, isso 
é a mesma velha ideia desacreditada do Positivismo, de que um 
evento que ninguém percebeu não existe porque não deixou 
efeito (entendido, mental).
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Conclusão: Quem precisa da ciência? Feyerabend argu-
menta que, pelas regras dele, unicamente aceitáveis, não se 
pode fazer ciência.

Ele não admite a “tirania epistemológica” da “ciência 
normal” com os “severos padrões” que ela “nos impõe” e “ina-
cessível a desejos humanos”, só quer uma tirania ideológica onde 
tudo seja permitido menos os meios que poderiam conduzir 
para mais perto da “verdade” objetiva, a essa altura impossí-
vel de ser agarrada, mas passível de uma aproximação. Para 
Feyerabend, devemos abandonar toda tal tentativa e abrir a 
mente para os “voos idealísticos [...] da imaginação”. Afinal, são 
mais emocionantes de que a ciência. Se Husserl e Feyerabend 
nos negam a luz, vamos deliciar-nos com a escuridão.

Tal concepção é também um convite para a total despre-
ocupação e indiferença, para a anarquia não só epistemológica, 
mas também moral, além de diminuir os custos energéticos 
para ditadores e outros poderosos dominarem a sociedade, 
pois não haveria contestação, apenas fragmentação e confusão 
de ideias e de poder contestatório. Anulamos injustiças, não 
ao contestá-las nem ao combatê-las, mas ao recusar acreditar 
que existem, pois Husserl não mostrou que as coisas só podem 
existirem na mente de alguém que pensa? Então, se ninguém 
acredita que existam como podem existir?

Apesar de toda a argumentação insidiosa da Fenomenologia, 
existe verdade ética, e não apenas uma mixórdia de diferentes 
“verdades” êmicas, como os fenomenologistas querem.

A nossa inabilidade de obter conhecimento absolutamente 
certo não implica que todo o conhecimento seja igualmente 
incerto. Ao usar aparelhos de registrar fatos sob condições 
explicitamente operacionalizadas, a comunidade de obser-
vadores científicos pode chegar mais perto do que realmente 
aconteceu eticamente, mesmo que não possam chegar à ver-
dade final absoluta. O Materialismo cultural está compro-
metido a aproximar-se cada vez mais a essa realidade ética: 
a Fenomenologia se compromete a se afastar cada vez mais 
dela (HARRIS, 1979, p.  322). 
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A Fenomenologia afirma que a “realidade” do mundo de 
fora das cabeças tem existência duvidosa, se tiver. Entretanto, 
temos evidências da sua existência toda vez que esbarramos 
nela. O atropelado no trânsito não pode duvidar do objeto 
material que o atingiu por causa dos efeitos demonstráveis. Como 
comentou Morin, se não houvesse alguma correspondência entre 
o galho que o macaco vê “cognizado” na sua mente quando pula, 
e um galho concreto, real, objetivo, então não haveria macaco. 
A Fenomenologia quer fazer-nos duvidar tanto do galho quanto 
do macaco e do veículo que nos atropelou.

Uma posição filosófica que afirma que o ser pensante 
não pode provar introspectivamente que o mundo material 
existe não é objecionável por si só. A afirmação de que não se 
pode admitir nenhuma evidência que não seja da introspecção 
subjetiva é discutível. Aceitá-la é uma questão de fé, não de 
ciência. Mas, daí afirmar que o mundo material não existe, só 
existem pensamentos, e que todo pensamento é verdade, acar-
reta implicações perigosas e conduz à irresponsabilidade moral.

Os efeitos colaterais da filosofia sob mira se tornam alar-
mantes quando vemos cada vez mais incidentes onde pessoas 
de bem e a própria moral são distorcidas pela ideia implícita de 
que o que não produz efeito não existe. Só para um exemplo: 
dois antropólogos que trabalhavam para a FUNAI numa admi-
nistração anterior testemunharam crimes repetidos contra 
pessoas e propriedades indígenas praticados por não indígenas, 
por razões de ganância econômica, e denunciaram os fatos em 
relatórios ao órgão. Depois de repetidas tentativas de conse-
guir uma resposta, levaram as suas denúncias à imprensa, na 
esperança de, finalmente, conseguir o resultado desejado. Tais 
denúncias publicadas provocaram um rebuliço entre políticos 
e poderosos, e aí o órgão agiu para dar uma punição exemplar 
– não aos criminosos, mas aos denunciantes, pois os problemas 
da FUNAI começaram com a publicação dos fatos, não com a 
prática do crime. Isso é a “Fenomenologia Aplicada”.
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A Fenomenologia surgiu num meio em que muitos estudio-
sos estavam procurando uma saída do atoleiro epistemológico 
no qual a ciência tinha caída com o colapso dos paradigmas 
evolucionista e relativista. Só que não é uma saída, mas antes, 
uma fuga: uma desistência da responsabilidade de se tentar 
entender um universo hiper-complexo através de rigor cien-
tífico na tentativa de se aproximar cada vez mais à realidade 
objetiva, mesmo não podendo experimentá-la diretamente, 
para se recuar até a reflexão introspectiva desvinculada de 
qualquer fenômeno objetivo externo à mente. Se não se pode 
experimentar a realidade objetiva, então para nós ela não existe 
e não podemos fazer nada em relação a ela. Mas, como veremos 
mais adiante, existe uma terceira alternativa.

Retomar-se-á à questão da legitimidade da ciência nos 
tópicos 11.5 e 12.3.

Publicações na linha fenomenológica em língua portu-
guesa incluem A Ideia da Fenomenologia, de Edmund Husserl, Contra 
o Método, de Paul Feyerabend, e “Consolando o Especialista”, 
capítulo da coletânea de Imre Lakatos e Alan Musgrave, A Crítica 
e o Desenvolvimento do Conhecimento.

Em termos da Arqueologia, as abordagens esboçadas neste 
capítulo não se prestam à investigação arqueológica direta, por 
serem mentalistas. Os seus argumentos foram usados para ten-
tar mostrar (Capítulo 12) a inviabilidade e impropriedade da 
Arqueologia Processualista (Capítulo 11), por não ser essa menta-
lista. Tudo isso porque, como já se observou, a Arqueologia não tem 
métodos para examinar os pensamentos de pessoas de sociedades 
extintas enquanto, para um número vociferante de antropólogos 
mentalistas, esse é o único terreno apropriado e legítimo para 
estudos antropológicos e, por implicação, arqueológicos.

É como disse uma antropóloga para este autor, “a cultura 
material não existe, é uma contradição em termos”: porque se 
for material não pode ser cultura.
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Até esse ponto na História da Teoria Antropológica, a 
Arqueologia sempre se encontrava a reboque, frequentemente 
seguindo uma orientação teórica já ultrapassada na Antropologia. 
Por exemplo, quando o Funcionalismo se tornou popular na 
Antropologia, a Arqueologia ainda continuava difusionista; 
quando o Funcionalismo começou a aparecer na Arqueologia, 
a Antropologia exaltava o Estruturalismo. É no período a ser 
examinado em seguida que esse quadro começa a mudar.
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9 neoeVoLUcionisMo 

Simultaneamente com os últimos exemplos de escolas antro-
pológicas dentro do paradigma relativista, frequentemente em 
fuga introspectiva da realidade de um mundo cada vez mais 
aterrador, começou a surgir o Neoevolucionismo (um termo 
infeliz, mas não temos outro), que procurava resolver proble-
mas do mundo real e material, por mais desagradável que seja 
esse, e até, exatamente por isso, para entender a realidade e 
procurar os processos socioculturais, não só em curto prazo, mas 
também os processos que resultam em mudanças adaptativas 
e evolutivas, e aqueles que resultam em transformações do 
sistema sociocultural ou na sua extinção. Em outras palavras, os 
adeptos dessa corrente querem saber das nossas possibilidades 
de sobrevivência, e em quais condições, e quais as relações 
homem-homem e homem-ambiente que mais possibilidades 
dariam para a sobrevivência.

Alguns conceitos básicos do Funcionalismo, redefinidos 
pela Primeira Cibernética (onde os processos retroativos ten-
dem a amortecer desvios para promover a estabilidade), foram 
incorporados ao Neoevolucionismo. Ainda mais, tais conceitos 
incluíram o estudo não funcionalista de mecanismos de ampliação 
de desvios (Segunda Cibernética), ou seja, onde a retroação possa 
ser tanto positiva (ampliação) quanto negativa (amortecimento).

A Arqueologia mostra que os padrões culturais já come-
çavam a ser estabelecidos e espalhados há mais de 250.000 
anos atrás, e há 65.000 anos já se pode delinear culturas mais 
regionalmente especializadas, seus movimentos, especializações 
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e mudanças tecnoambientais. Começamos a descobrir as leis 
que regulam o processo sociocultural. Mas, foi só em meados 
do século XX que alguns antropólogos começaram a entender 
que, para se chegar ao processo cultural, o mais curto caminho 
não é o Relativismo, pois esse só conduz ao indeterminismo. 
Somente agora as leis que regulam a evolução cultural começam 
a ser vislumbradas, assunto que ainda observaremos mais de 
perto. Basta dizer que a variedade neomarxista Materialismo 
cultural do Neoevolucionismo e a Arqueologia Processual têm 
desenvolvido uma abordagem programática que já mostrou 
alto nível de poder explanatório.

Surge então a pergunta: se a cultura evolui, como explicar?

1) Em vez de um esquema apriorístico, válido em todos os 
lugares e em todos os tempos, com uma só linha de desenvolvi-
mento (evolução unilinear), deve-se começar empiricamente (mas 
não com ecletismo, como os boasianos) para descobrir quais as 
formas culturais associadas a quais circunstâncias, definir bem 
estas, derivar hipóteses de trabalho (modelos) e, a partir destes, 
deduzir casos, para testar o modelo ou hipótese contra os dados 
concretos históricos, etnográficos e arqueológicos (retrodição).

2) Certos ambientes têm uma determinada linha de cres-
cimento (desenvolvimento) cultural facilitado ou possibilitado (e 
outros não possíveis ou excluídos), mas isso não quer dizer que 
tal desenvolvimento naquela linha, naquele lugar, seja inevitável. 
Tem que ser visto, não em termos particulares ou particularistas 
nem relativistas, mas, antes, em termos de maior ou menor 
probabilidade (ver Miller jr., 1990, p.  14-15). As civilizações 
do mesmo tipo são individualmente distintas, embora nasçam 
nas mesmas circunstâncias. Existem, entretanto, diferenças 
(especialmente de estilo, termo de Steward), que hoje podem 
ser discutidas com resultados úteis, especialmente procurando 
relações de covariação e causalidade.

3) Existe um princípio chamado de Limitação das 
Possibilidades, que estabelece que cada escolha elimine as 
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alternativas no futuro. As novas escolhas posteriores só podem 
ser as compatíveis com aquelas já feitas:

O número potencial de variações na derradeira forma de 
uma instituição ou de um instrumento é, sucessivamente, 
reduzido em cada estágio do seu desenvolvimento em que uma 
escolha, consciente ou não, seja feita dentro de um conjunto 
de alternativas, limitando a gama de escolhas possíveis na 
próxima vez que seja feita [...]. Em outras palavras, uma série 
de escolhas pode dar o impulso inicial para desencadear um 
processo envolvendo retroação positiva, podendo dar um vetor 
ou direção à evolução posterior. Quando tal processo produz 
resultados semelhantes ou idênticos, independentemente, 
em diferentes lugares e épocas, chamamos o processo de 
convergência (MILLER JR, 1990, p.  32-33). 

4) A Teoria de Sistemas pontifica que é uma característica 
dos sistemas termodinâmicos se complicarem em face de novas 
fontes de energia. Esses sistemas precisam de energia para a 
sua manutenção e o seu crescimento, embora a tendência do 
universo seja na direção da entropia, ou seja, passar a níveis 
sempre mais dispersos e desorganizados de energia, através 
das perdas energéticas envolvidas em todo processo de trans-
formação energética. Só que os sistemas termodinâmicos se 
alimentam da entropia (neguentropia), usando as energias 
entrópicas capturadas para crescer e se complicar. Isso significa 
um “aumento do fluxo (melhor dizendo da capacidade de captar 
e incorporar) de energia per capita por ano” (White), com o 
concomitante aumento da complexidade interna organizada, 
necessária para processar as novas fontes de energia (Sahlins). 
Isso quer dizer que a tendência do universo termodinâmico 
é para maior, em vez de menor, organização e complexidade.

5) O fato de existirem sequências evolutivas não garante 
que o resultado seja melhor do que o ponto de origem. Algumas 
escolhas levam a becos sem saída, estancamento e extinção. 
Na sua fase neoevolucionista, Marshall Sahlins mostrou que os 
povos que adotaram a agricultura, abandonando a vida mais 
livre de caçadores-coletores, podem manter um nível maior 
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de densidade demográfica, embora paguem o preço em maior 
número de horas/homem de trabalho per capita por dia.

O estruturalista Claude Lévi-Strauss abordou o mesmo 
assunto de outro ponto de vista, quando associou ao desenvol-
vimento prodigioso de recursos alimentares e, consequente-
mente, à possibilidade de aumentar a densidade demográfica à 
“expansão das doenças infecciosas, que tendem a desaparecer 
quando a população é demasiado reduzida para manter os 
germes patogênicos” (LÉVI-STRAUSS, 1986, p.  28).

Malinowski declarou ser o fato básico mais importante 
da cultura o de que a sociedade humana está organizada. É 
preciso lembrar que o indivíduo sozinho não pode sobreviver, 
e as sanções, a endoculturação e, hoje, a propaganda em massa 
fazem com que os indivíduos reajam de maneira padronizada, 
mesmo na própria forma de desviarem-se da norma. Não se 
deve esquecer que as sociedades baseiam o seu controle social 
em ideologia apoiada em sanções, formais e informais, e que 
o indivíduo, dentro de sua sociedade, é obrigado a respeitá-las 
sob pena de sofrer as consequências. Apesar disto, vemos que 
há ainda muitos estudiosos que persistem no Relativismo e 
Particularismo Idealista, e já vimos formas radicalizadas des-
tes. Esquecem-se esses estudiosos de que, como já notamos, 
um homem não pode inventar e nem modificar a sua própria 
cultura, em nenhum particular em que ela mesma não fosse 
propensa a se modificar, como observaram Kroeber (1945) e 
Plekhânov (1989). O gênio não é o homem que inventa uma coisa 
completamente revolucionária, mas aquele que traz uma novi-
dade que o próprio sistema sociocultural estava “aguardando”.

Para finalizar esta seção, basta dizer que os povos em cujo 
“benefício” a doutrina do Relativismo Cultural foi proclamada, 
ao afirmar que eles têm o direito de ser quem são, até tendo 
direito de permanecer “primitivos” se assim quiserem, estes 
mesmos povos rejeitaram tal doutrina, querendo “desenvolvi-
mento” (ou seja, os benefícios da Sociedade de Consumo).
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Os etnólogos, inspirados por um profundo respeito pelos 
povos que estudavam, proibiram a si próprios a formulação de 
juízos sobre o valor comparado das suas culturas e da nossa, 
no momento em que esses povos, ascendendo à independên-
cia, não pareciam, por seu lado, alimentar qualquer dúvida 
acerca da superioridade da cultura ocidental, pelo menos na 
boca dos seus dirigentes. Estes chegam mesmo a acusar, por 
vezes, os etnólogos de prolongarem insidiosamente o domínio 
colonial, contribuindo assim, pela atenção exclusiva que lhes 
prestam, para a perpetuação das práticas antiquadas que 
constituem, segundo eles, um obstáculo ao desenvolvimento. 
O dogma do Relativismo cultural é, assim, posto em causa por 
aqueles mesmos em benefício dos quais os etnólogos tinham 
acreditado editá-lo (LÉVI-STRAUSS, 1986, p.  55).  

Mas, vamos examinar as diversas correntes envolvidas. 
Todos começaram com a Antropologia norte-americana fora 
a Sociobiologia e, por isso, vamos tratá-la separadamente16.

9.1 sociobiologia 
Na década de 1960, começou a surgir uma abordagem 

baseada no neodarwinismo de décadas anteriores, que procurou 
explanar a cultura na base da seleção genética. Tal abordagem 
teve o efeito muito saudável de chamar atenção para o fato de 
que os animais não estão de todo desprovidos de cultura, e 
de que o homem tem uma base biológica: ou seja, a cultura e 
o homem não existem num vácuo, nem é tão abismal a sepa-
ração entre “natureza” e “cultura”. Ecologistas humanos e até 
psicólogos discutem os efeitos sobre a cultura de deficiências 
hormonais e neurológicas associadas a carências alimentí-
cias (p. ex., protéicas, em ambientes tropicais) ou a aspectos 
físicos (p. ex., excesso de luz no gelo, excesso de frio, extrema 
altitude) do ambiente, e até certas espécies de atividades ou 
dietas humanas (envolvendo força ou estresse), que podem 
ser deduzidas através de estudos dos esqueletos e dos dentes 

16 Ver APÊNDICE L – De volta às Teorias Monistas.
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(ver os trabalhos de Walter Alves Neves, do Museu Goeldi e da 
Universidade de São Paulo).

Mas os sociobiólogos vão mais além. Tomando a cultura 
como “a transferência de informação por meios comporta-
mentais, sobretudo pelo processo de ensino e aprendizagem” 
(BONNER, 1983, p.  20-21), em contraste com a informação 
genética, transferida unicamente de progenitor para filho, 
através da reprodução diferencial, a interação social fica apenas 
implícita, como mera transferência de informação. A cultura não 
é vista em termos de sistema, apenas em termos de informação 
transferida e armazenada.

Mas, por que isso? A transferência de informação genética 
é muita lenta, e mudanças adaptativas positivas exigem muitas 
gerações para a sua propagação se generalizar. A transferência 
comportamental de informação, ao contrário, é muito mais 
eficiente, pode se espalhar rapidamente, e uma pessoa pode 
transferir informação para muitas outras. O armazenamento 
de informação pode se der na memória, em livros, fitas magné-
ticas ou disquetes, todos susceptíveis à propagação horizontal, 
muito mais rápida e eficiente de que por meios genéticos, que 
dependem da reprodução linear vertical (pais para filhos).

Assim, pode-se considerar que, no acervo genético 
humano, há uma propensão para aprender. Mas os sociobiólo-
gos não abrem mão da genética como uma explanação para a 
cultura, muito embora

se tais genes existem (e é razoável admiti-lo) são muito difíceis 
de medir. Assim, nos vemos impedidos de fornecer exemplos 
concisos e indiscutíveis, embora não caiba discutir mais a 
asserção de que diferenças culturais em diferentes populações 
de uma espécie poderão, de fato, afetar o conjunto genético 
(BONNER, 1983, p.  40-41). 

Essa asserção tem sido vigorosamente contestada pelos 
antropólogos, se bem que admitam circuitos de retroação entre 
comportamento aprendido e genético em nível infra-humano, 
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e até para os hominídeos do Pliocênio e Pleistoceno, nos desen-
volvimentos primordiais da humanidade, embora, a partir do 
uso da linguagem e de instrumentos,

esses processos de seleção tiveram um desfecho paradoxal. 
Efetivamente, ao aumentar a capacidade e eficiência das 
funções humanas de aprendizado, a própria seleção natural 
reduziu significativamente o papel da retroação genética na 
preservação e propagação de inovações comportamentais. Ao 
desligar progressivamente os repertórios culturais hominí-
deos da codificação genética, a seleção natural proporcionou 
uma vantagem adaptativa enorme ao Homo sapiens, a saber: 
a vantagem de poder adquirir e modificar uma vasta gama 
de comportamento útil muitíssimo mais rapidamente de 
que seria possível quando os genes mantêm ou recuperam 
o controle sobre cada inovação comportamental (HARRIS, 
1979, p.  123). 

Como já vimos, os sociobiólogos admitem a dificuldade em 
demonstrar genes transmissores de cultura, mas insistem que 
nem por isso podemos duvidar de que existem. Os antropólogos, 
ao contrário, insistem que, se presumirmos que o homem foi 
selecionado para aprender em vez de apenas reagir, genes hipo-
téticos tornam-se desnecessários por serem redundantes, alem 
de não explicarem o porquê das diferentes respostas culturais de 
povos distintos para solucionar os mesmos problemas humanos.

As evidências para esse ponto de vista consistem na unicidade 
da grande quantidade de variação nos repertórios de respostas 
sociais das diferentes populações humanas. Mesmo as mais 
simples das sociedades humanas exibem dezenas de milhares 
de respostas padronizadas não encontradas em outros grupos 
humanos (HARRIS, 1979, p.  123-124).  

Harris aponta o fato de que as listas de “traços” culturais 
que os difusionistas associados a Kroeber na década de 1930 
arrolaram nas suas pesquisas incluem até seis mil traços. A 
companhia de caminhões anfíbios da qual fez parte durante a 
Segunda Guerra Mundial possuía um manual de suprimentos 
(peças) com um milhão de itens nas suas páginas. Um inventário 
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completo da cultura material da sociedade dos Estados Unidos 
certamente excederia um trilhão de itens (HARRIS, 1979, p.  124).

Em seguida, Harris (1979) pergunta:

Como é que sabemos que estes itens não fazem parte de 
um “loop” (desdobramento de circuito) de retroação entre 
comportamento e genes? Porque podem ser adquiridos ou 
aniquilados dentro do espaço de uma única geração, sem 
que haja quaisquer episódios reprodutivos. Por exemplo, 
infantes humanos criados separados dos seus pais, em outra 
população humana, invariavelmente adquirem o repertório 
cultural do povo com o qual estão sendo criados. Filhos de 
brancos americanos de língua inglesa criados por pais chi-
neses crescem falando chinês perfeito. Manipulam os seus 
palitos de comer com precisão perfeita e não experimentam 
nenhum impulso inexplicável de comer hambúrgueres de 
McDonald’s. Filhos de pais chineses criados em lares de bran-
cos norte-americanos falam o dialeto padrão de inglês dos 
seus padrastos, e se atrapalham ao usar os palitos de comer, 
e não experimentam nenhum anseio incontrolável para sopa 
de ninhos de passarinhos nem para pato pequinês. 

Os sociobiólogos não consideram que a maior parte, 
nem qualquer parte específica escolhida a esmo, da cultura 
humana, seja necessariamente determinada geneticamente, 
mas insistem que os genes para a cultura existem, embora, até 
agora, não tenham mostrado uma ligação de qualquer prática 
cultural específica com qualquer gene. Portanto, eles argúem 
em termos de uma “escala” de alternativas geneticamente 
programadas, na qual qualquer alternativa pode ser acionada 
por um “gatilho” ou interruptor de origem ambiental. Isso 
não é um argumento parcimonioso, exige “escalas”, “gatilhos” 
etc. para justificar genes hipotéticos que ninguém consegue 
descobrir. Embora genes possam explicar semelhanças entre 
populações humanas, como podem constantes (genes) explicar 
variações? E, isso quando tudo é perfeitamente explicável, se 
se presumir uma única pré-condição genética, a saber, que os 
seres humanos são programados para aprender socialmente.
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Uma contribuição positiva da Sociobiologia para a 
Antropologia é de chamar enfaticamente a atenção para o 
fato de que o homem, além de um ser cultural, é também um 
ser biológico. Tem que ser considerado no contexto cultural, 
sim, mas também no seu contexto biológico e como sujeito às 
limitações e aos imperativos biológicos e ambientais.

Também interessante é o conceito de “aptidão inclusiva”, 
para explicar o “altruísmo” de certos organismos. O conceito 
clássico darwiniano vê a força para a sobrevivência do indivíduo 
como uma propensão dos genes para se propagarem. Desde que 
a seleção aja sobre o indivíduo, o fato do “altruísmo”, desde as 
castas operárias dos insetos sociais até o soldado que morre por 
sua pátria ou o bombeiro que arrisca a sua vida para salvar uma 
pessoa num incêndio, é inexplicável e em aparente contradição 
com a teoria. O conceito dos sociobiólogos de

aptidão inclusiva explica os atos sociais de alto custo genético 
em termos do efeito conjunto de tais atos sobre a aptidão dos 
indivíduos e os seus sócios geneticamente aparentados. Por 
mais perto que seja a semelhança entre o indivíduo altruísta 
e os seus sócios beneficiados, maior a probabilidade de que o 
comportamento altruísta resulte na preservação do genótipo 
do indivíduo altruísta. Assim, o desenvolvimento do conceito 
de aptidão inclusiva tornou possível explanar a evolução de 
todas as variações geneticamente controladas no comporta-
mento animal infra-humano de acordo com o princípio de 
seleção natural (HARRIS, 1979, p.  120-121).  

Mas isso não autoriza os sociobiólogos a estender o mesmo 
princípio para explicar todo o comportamento social humano, o 
que nunca foi possível de explanar parcimoniosamente através 
do princípio de seleção natural. “A extensão da seleção natural 
ao comportamento altruísta nas espécies sociais infra-humanas 
de maneira alguma diminui as objeções levantadas contra 
outras formas de reducionismo biológico, tais como racismo e 
instintualismo” (HARRIS, 1979, p.  120-121).
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Outro argumento neodarwiniano dos sociobiólogos é o 
de transferir o conceito de “sobrevivência do mais habilitado” 
de genes para a de costumes e instituições, na explicação da 
evolução cultural. O machado de aço substituiu o de pedra 
porque é mais eficiente; a agricultura sedentária substituiu a 
caça e coleta como base econômica porque permitiu ao agricultor 
criar mais filhos; a maior densidade demográfica resultante, 
por sua vez, permitindo à expansão da sociedade em questão 
à custa dos povos ainda vivendo da caça e coleta. Embora estas 
situações possam ser interpretadas em termos funcionalistas, 
os sociobiólogos as apresentam como exemplos da sobrevivência 
de práticas e de artefatos através da competição. Afinal, na 
nossa sociedade, essa abordagem coaduna maravilhosamente 
bem com o Capitalismo.

Poucos trabalhos arqueológicos têm aparecido na linha 
neodarwiniana. Um dos mais interessantes é o de Robert 
L. Bettinger (1991), da Universidade de Califórnia (Davis e 
Riverside), associado a J. T. Bonner e M. Jochim, e que trabalhou 
com caçadores-coletores na Califórnia.

As publicações disponíveis em língua portuguesa na 
linha da Sociobiologia incluem as de J. T. Bonner, A Evolução da 
cultura nos Animais (por sinal, bem didática); Albert Jacquard, 
Herança da Liberdade, da Animalidade à Humanidade; e Jacques 
Ruffié, Tratado do Ser Vivo Vol. IV: Sociobiologia ou Bio-Sociologia. 
Uma posição crítica é a de Kenneth Bock, relativista, Natureza 
Humana e História: Uma Réplica à Sociobiologia17.

9.2 Julian steward e a ecologia cultural 
A influência boasiana – ecletista, antievolucionista, 

antiambientalista e antiteórica – inibia quaisquer tentativas 

17 Ver APÊNDICE L – De volta às Teorias Monistas e APÊNDICE M – 
Neoevolucionismo, incluindo Ecologia Cultural.
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de procurar regularidades em processo cultural. Em nenhum 
lugar a influência de Julian Steward foi tão importante quanto 
no combate a essa posição.

Steward foi aluno de A. L. Kroeber, que trabalhou muitos 
anos dentro de uma perspectiva de influência ambiental per-
missiva na formação das culturas estudadas etnograficamente 
(ex.: Áreas culturais e naturais da América do Norte nativa, em 1939).

Em 1949, Julian Steward publicou o primeiro trabalho teó-
rico norte-americano importante desde o século XIX (Causalidade 
e Lei cultural: uma formulação exploratória). A essa altura tal obra 
não deve causar espanto, mas, em retrospecto, percebe-se que 
escrever sobre teoria na época da grande influência boasiana 
acabou forçando Steward a dedicar a maior parte do seu ensaio 
a uma justificativa por fazer um trabalho teórico, como se esse 
fosse visto, de alguma maneira, como ilegítimo.

Nesse trabalho, um verdadeiro divisor das águas no desen-
volvimento da teoria antropológica e arqueológica, Steward insis-
tiu que a tarefa do investigador é de comparar sequências culturais 
específicas em lugares específicos, nos seus contextos, para induzir 
a regularidades (evitava o palavrão, “Lei”) no seu desenvolvimento. 
Separou conceitualmente um “núcleo” da cultura, fundamental-
mente tecno-econômico, e mais sujeito a influências ambientais 
de que os aspectos periféricos (“estilísticos”) que proporcionam 
às culturas o seu “sabor” ou individualidade.

Surge, assim, a Ecologia cultural como parte do 
“Neoevolucionismo”, com colocações pioneiras de Steward, 
que também desenvolveu o conceito de Evolução Multilinear.

A abordagem da Ecologia cultural enfatiza a relação 
entre o homem e o meio-ambiente, donde tira o seu sustento, 
conduzindo a uma abordagem sistêmica (“ecossistemas”) e à 
atual abordagem da Ecologia Humana. A da Evolução Multilinear 
permitiu uma visão de mudança evolutiva que não esbarrava 
com o fato da diversidade das civilizações observáveis.
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Steward rejeitou a abordagem superorganicista do seu 
mestre, A. L. Kroeber, de que a cultura só se entende através 
da cultura. Para ele, a Antropologia devia

descrever as similaridades e as diferenças culturais no espaço 
e no tempo e de explicar tais variações em termos de regu-
laridades de forma, função e processo que poderiam levar a 
generalizações sobre as causas de tais respostas [...]. A resposta 
a esse problema seria encontrada no uso de uma metodologia 
comparativa baseada em duas importantes suposições: forma 
e função podem surgir em sequências historicamente inde-
pendentes pela operação paralela de causalidades similares 
(MORAN, 1990, p.  57; STEWARD, 1955, p.  14, 108). 

Isso o conduz ao conceito de Evolução Multilinear. Os evolu-
cionistas do século XIX consideravam que as sociedades humanas 
tendem a passar pela mesma sequência apriorística de estágios 
de desenvolvimento, o que Steward chama de Evolução Unilinear.

A continuação em termos mais modernos desta visão 
pode-se encontrar no trabalho de Leslie White, que, ao pes-
quisar os Iroqueses de Nova York, redescobriu Morgan e o 
Evolucionismo. Em vez de falar nas linhas de evolução das 
diversas culturas humanas, White fala em termos genéricos 
da evolução da cultura como um total de patrimônio humano.

Essa abordagem Steward chama de Evolução Universal, a 
qual, segundo ele, apresenta conclusões tão gerais que acabam 
sendo apenas banalidades. Ele prefere traçar empiricamente 
as diversas linhas de adaptação e desenvolvimento de cul-
turas específicas em contextos específicos e daí procurar as 
regularidades transculturais na experiência humana. Assim, 
podem-se separar linhas diferentes de desenvolvimento demons-
travelmente repetitivas, por serem apropriadas a conjuntos 
específicos de condições-limites, embora não inevitavelmente. 
Alguns povos conseguiram aumentar o seu controle energético 
e a sua complexidade social, enquanto outros não. “A evolução 
multilinear, portanto, busca leis capazes de explicar as inter-re-
lações entre populações humanas e o ambiente, relações essas 
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que se repetem em culturas com ecologias semelhantes, mas 
não são necessariamente universais, já que existem alternativas 
específicas para as populações em termos microecológicos e 
históricos” (MORAN, 1990, p.  57; STEWARD, 1955, p.  29).

Em A Metodologia da Ecologia cultural, Steward explica 
como fazer isso: “a ecologia cultural apresenta um problema e 
um método. O problema é verificar se os ajustes das sociedades 
humanas aos seus ambientes requerem certos modos particu-
lares de comportamento, ou se permitem certa liberdade nos 
possíveis comportamentos” (MORAN, 1990, p.  58).

Steward enfatiza que a pesquisa em questão deve testar 
empiricamente as sequências históricas reais, e não construir 
Histórias conjeturais com vistas a procurar exemplos depois.

A crítica de que a Ecologia cultural representa um 
determinismo tecno-econômico é insustentável face ao seu 
empirismo. Falhou ao não levar em consideração certos fatores 
outros (p. ex., demografia), embora isso seja compreensível por 
ser o seu trabalho pioneiro. Depois de desbravada a picada é que 
se pode ver o que tem em volta.

Desde a década de 1930, Steward trabalhou com bandos 
patrilocais, começando com os Shoshone da Grande Bacia da 
América do Norte. Destes, ele mostrou a relação entre a sua 
organização social e certas compulsões e limitações do ambiente.

Ele foi atraído pela obra do sinólogo Karl Wittfogel (Oriental 
Despotism, 1957), o primeiro membro da Academia Soviética de 
ciências, mas que abandonou a Rússia por causa de desavenças 
com V. I. Lenin, que não permitia mais referências ao Modo de 
Produção Asiático. O “Despotismo Oriental” de Wittfogel não 
era nada mais do que isso.

Posteriormente, Steward, juntamente com Karl Wittfogel, 
Angel Palerm, Richard A. Adams e outros, desenvolveu um estudo 
mais profundo sobre as “Civilizações de Irrigação” como um exem-
plo da metodologia da Evolução Multilinear. Juntos, descreveram 
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as sequências paralelas de desenvolvimento de civilizações como 
Egito, China, Inca, Asteca e muitas outras, todas elas predicadas 
numa economia de agricultura intensiva de irrigação.

Na formulação de Wittfogel, um determinado ambiente 
representa, para seus habitantes, um conjunto não só de limi-
tações, mas também de possibilidades, as quais podem ser 
aproveitadas ou não. Todavia, como se viu no caso do Princípio 
da Limitação de Possibilidades, cada escolha, partindo da inicial, 
limita a gama de escolhas possíveis depois.

No caso de ambientes desérticos ou semidesérticos corta-
dos por rios, Wittfogel discute as qualidades específicas da água, 
especialmente sua capacidade de fluir e de se acumular. Daí a 
possibilidade de o povo, com tecnologia rudimentar, escolher 
levar a água de um lugar para outro, para armazenar ou para 
distribuir através da paisagem seca.

Isso implica a necessidade imperiosa de uma organização 
altamente eficiente por parte de um grande número de pessoas. 
Nos casos do Egito Antigo, da China, do Peru, do México e do 
Vale do Indo, entre muitos outros, incluindo casos incipientes 
como o do Havaí, os desdobramentos de circuitos de retroação 
positivos nesses sistemas conduziram à necessidade de se vir 
a desenvolver a geometria (para uma redistribuição de ter-
ras), os sistemas de medidas, a astronomia (para desenvolver 
calendários e prever a época de enchentes), o recenseamento 
e uma sociedade altamente burocratizada, hierarquizada e 
centralizada (“monolítica”, nos termos de Wittfogel). Chega 
a extremos surpreendentes, tais como o Chefe de Estado tido 
como um rei-deus descendente do Sol, como princípio macho 
na fertilização da mãe-Terra (na maioria dos casos), comum a 
estas sociedades, e de leis determinando a repartição, em partes 
iguais, da terra, entre todos os filhos, legítimos ou não, de um 
agricultor ou fazendeiro falecido, para evitar a acumulação 
de terras produtivas em níveis que poderiam comprometer o 
poder absoluto do Estado.
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Nem todos esses ambientes, porém, produziram socieda-
des de “Despotismo Oriental”; encontram-se tais civilizações 
somente naqueles locais em que o povo fez aquela primeira esco-
lha que desencadeio toda a sequência (armazenar e distribuir 
água), ou onde ele caiu sob o domínio de outros que já o fizeram. 
É provável que todas as civilizações “primárias” tenham sido 
desse tipo, com outros tipos surgindo sob a influência destas.

Críticas à formulação de Wittfogel apontam para o fato de 
que, embora essas civilizações tenham aparecido também em 
áreas onde a irrigação (obras públicas em grande escala) não era 
tão importante, e não se deu em certos lugares aparentemente 
propícios (p. ex., o baixo Rio Colorado, entre os Estados Unidos 
e México). Alguns estudiosos têm sugerido que um fator possi-
velmente determinante seriam os conflitos sobre a distribuição 
da água, a qual exigia uma autoridade central. O importante é 
que a formulação pioneira suscitou mais pesquisas, levando a 
ciência a ganhar com isso.

Por outro lado, concorda-se com a observação de Willey 
e Sabloff, de que Steward e White, provavelmente, tiveram 
mais influência na Arqueologia de que na Antropologia. Por 
quê? A resposta se relaciona com a influência de Franz Boas: a 
Arqueologia não pode se dar ao luxo de ser antievolucionária, 
mentalista e ecletista e ainda ser Arqueologia e, Steward e White 
eram evolucionistas, materialistas e generalizantes.

Em relação ao ambiente, vale destacar que há uma dife-
rença entre o ambiente real, empírico ou potencial e aquele que o 
povo acredita ser o ambiente: o ambiente “efetivo” dos geógrafos 
humanos, o ambiente “cognizado” (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  6-7; 
ver o conceito de “potencial cultural” em contraste ao “potencial 
objetivo” de Richard N. ADAMS, 1975). Sempre houve minério de 
ferro na Serra dos Carajás, mas os índios que lá habitavam durante 
milênios nada sabiam da sua existência, naquela localidade, não 
fazendo parte, assim, do seu ambiente efetivo.
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A abordagem da Ecologia cultural (às vezes com outros 
nomes e ênfases) entrou no elenco de atividades do Museu 
Goeldi, de Belém. Um antropólogo dessa linha que trabalhou lá 
é o cubano e norte-americano Emílio Morán (A Ecologia Humana 
das Populações da Amazônia). Na Universidade de São Paulo, a 
etnóloga Renate Viertler (1988) oferece essa opção com Ecologia 
cultural: uma Antropologia da Mudança e, Walter A. Neves (1996), 
antropólogo físico com experiência na Arqueologia, trabalhando 
tanto em Belém quanto em São Paulo, com Antropologia ecológica: 
um olhar materialista sobre as sociedades humanas18.

9.3 A escola de Michigan 
Na Escola de Michigan, entre os antropólogos e arqueó-

logos, partindo da abordagem materialista de Leslie White (A 
Ciência da cultura, 1949; A Evolução da cultura, 1959), surgiram as 
primeiras tentativas de ver o sistema sociocultural (com os seus 
três subsistemas: Tecno-economia, sociopolítica e ideologia, lem-
brando a estratégia de Marx de dividir o sistema sociocultural 
em infra- e superestrutura) como um sistema termodinâmico, 
sujeito às leis do universo, inclusive às de energia.

Nessa visão, os sistemas termodinâmicos são sistemas 
autorreguladores que absorvem energias para gerar produtos, e 
para prolongar a sua vida. Exemplos de sistemas termodinâmicos 
são seres biológicos e sistemas socioculturais (sistemas vivos), 
e servomecanismos e computadores (sistemas artificiais).

Partindo da sua abordagem materialista, White definiu 
a cultura como sendo os “meios extrassomáticos (isso é, não 
geneticamente derivados) de adaptação do organismo humano”; 
melhor seria dizer, da sociedade humana. Com isso, os arque-
ólogos finalmente encontraram uma definição operacional da 
cultura, para o seu trabalho com restos materiais de atividades 

18 Ver APÊNDICE M – Neoevolucionismo, incluindo Ecologia Cultural.
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culturais. Assim definida como meios adaptativos, a cultura já 
pode ser mensurada e quantificada.

Outros trabalhos e definições de White utilizam muito do 
conceito da energia, como a parte que aciona sistemas, sendo 
mensurável. A evolução seria vista, então, como um aumento do 
fluxo de energia per capita por ano através do sistema: assim há 
uma base material e mensurável para registrar o grau de civiliza-
ção – a energia quantificada, captada e armazenada ou aplicada.

Posteriormente, Marshall Sahlins, aluno de White, cha-
mou atenção para o fato de que a capacidade do sistema de 
captar e incorporar novas fontes de energia envolve mais outro 
concomitante mensurável: a complexidade da organização das 
suas partes (componentes) especializadas. Ou seja, por mais 
energia que fluísse através do sistema, mais órgãos (compo-
nentes, subsistemas) especializados o sistema teria que possuir. 
A evolução, portanto, também pode ser medida através da 
complexidade das suas partes componentes.

Outros destacados antropólogos dessa “escola” são Elman 
Service (A Primeira Sociedade de Af luência, Organização Social 
Primitiva e Os Caçadores), Eric Wolf (Os Camponeses), Morton Fried 
(A Evolução da Sociedade Política), além de Sahlins (Sociedades 
Tribais) e outros. Por exemplo, pode-se

contrastar [...] os dois esquemas unilineares dos antropólogos 
culturais Elman Service e Morton Fried. Os dois se compilaram 
ao juntar muitos exemplos de diferentes sociedades humanas 
das pesquisas ettnográficas. Ambos tiveram muita influência 
entre arqueólogos. Service nos oferece uma tipologia de quatro 
estágios ao longo de uma escala de simples para complexo 
que consiste em bando, tribo, chefia e estado. Fried oferece 
um esquema alternativo, que consiste em igualitário, hierar-
quizado, estratificado e de estado. Observa-se que enquanto 
diferem na sua terminologia, as descrições de Service e de 
Fried compartilham muito terreno. Os dois começam e ter-
minam no mesmo ponto (começam com sociedades ‘simples’ 
de caçadores-coletores, embora as suas definições de tais 
sociedades difiram, e terminam com o estado moderno). 
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Compartilham uma metodologia semelhante; em outras 
palavras, os métodos usados para elaborá-los são os mesmos: 
Service e Fried juntaram muitos exemplos etnográficos de 
diferentes sistemas sociais e, em seguida, os seriaram ou 
classificaram de acordo com critérios de complexidade per-
cebida (JOHNSON, 2010, p.  153). 

Vários alunos de White, destacadamente Sahlins e Service 
(Evolution and Culture, 1960), elaboraram uma abordagem para 
o estudo da evolução da cultura baseada nas ideias da referida 
“escola”. Esses pesquisadores fizeram uma distinção já conhecida 
na Biologia, ou seja, a distinção entre a evolução específica, que 
seria a especialização adaptativa, e a evolução geral, que seria o 
aumento da capacidade do sistema de captar e incorporar novas 
fontes de energia. As duas aumentam a quantidade de energia 
disponível, só que, no primeiro caso, é apenas um aumento 
de eficiência no aproveitamento de energias já captadas, que 
conduz a especialização até o ponto em que o sistema dificil-
mente conseguiria outras adaptações, se a situação mudasse – o 
caminho para a extinção. No segundo caso, o sistema, captando 
maior variedade de energias de mais fontes diferentes, é mais 
generalizado do que especializado, e pode ocupar e incorporar 
maior variedade de nichos ecológicos.

Os estudiosos referidos propuseram uma “Lei do Potencial 
Evolucionário” que postula que “por mais especializada e adaptada 
seja uma forma num dado estágio evolucionário, menor seria o 
seu potencial para passar ao próximo estágio [...]. Progresso evo-
lucionário específico relaciona-se de maneira inversa ao potencial 
evolucionário geral” (SAHLINS; SERVICE, 1960).

A partir disto, eles propuseram também, como um prin-
cípio derivado desta lei, o da Descontinuidade filogenética 
do progresso. “Significaria [...] que uma forma normalmente 
não gera o próximo estágio do avanço; que o próximo estágio 
começa numa linha diferente” (SAHLINS; SERVICE, 1960, p.  99). 
Citam como exemplo o princípio de Thorstein Veblen e de Leon 
Trotsky de que as civilizações mais avançadas são também as 
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mais especializadas, “oneradas” pelo seu investimento no ferro 
velho do passado, enquanto as sociedades menos especializadas 
têm o “privilégio do atraso histórico” (Trotsky) porque poderiam 
renovar com muito melhor facilidade.

Assim, esse grupo explicou que a primeira revolução socia-
lista, que pelos teóricos deveria ter acontecido na Alemanha, 
aconteceu num lugar atrasado e, portanto, bastante improvável: 
a Rússia. Esqueceram-se de que essa não tinha sido a primeira, 
a qual aconteceu em 1910, no México, mais atrasado ainda. 
Em outras palavras, de acordo com Trotsky, o princípio do 
“privilégio do atraso histórico” significa que uma civilização 
“subdesenvolvida” tem certas potencialidades evolucionárias 
que falta numa Civilização avançada:

Embora compelido a seguir na esteira dos países avançados, 
um país atrasado não toma as coisas na mesma sequência. O 
privilégio do atraso histórico – e tal privilégio existe – permite, 
aliás, compele à adoção do que estiver disponível, adian-
tando-se a qualquer data prevista, pulando uma série inteira 
de estágios intermediários [...] (TROTSKY apud SAHLINS; 
SERVICE, 1960, p.  100).  

A Sahlins também vai o crédito para o esclarecimento de 
um assunto antes difícil de entender, ou seja, a transição entre 
a tribo e a civilização. Ao estudar sociedades polinésias, Sahlins 
chamou atenção para um nível de organização social em que há 
hierarquias, mas não estratificação, há governo com delegação 
de poderes de cima para baixo, mas sem Estado. O ponto central 
deste tipo de sociedade é um príncipe (“chefe”) redistribuidor. O 
chefe recebe um excedente de produção dos que podem produzir, 
dando apoio político em troca. Esse chefe redistribui o excedente 
aos necessitados, recebendo apoio político em troca. O chefe e 
a sua parentela acumulam excedentes e fomentam a produção. 
Outras tribos entram na órbita, e cada uma utiliza-se do seu 
micro-ambiente para uma produção especializada, criando 
uma interdependência das tribos originárias através do chefe 
redistribuidor. Esse arranjo é instável e a chefia tende a (1) 
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crescer além da sua capacidade de manter coesão, resultando 
em desagregação, ou (2) aparece o Estado como mecanismo 
emergente, permitindo restabelecer a estabilidade, agora em 
nível de civilização.

Sahlins, posteriormente, mudou de rumo e se embrenhou 
no Estruturalismo (Tópico 7.1), sem, no entanto, abandonar 
a visão diacrônica nem o respeito pelos fatos angariados e 
verificados na pesquisa.

Também da Escola de Michigan é o arqueólogo Lewis 
Binford, cujas contribuições serão apreciadas no Capítulo 1119.

9.4 Materialismo cultural 
Rebelando-se contra a tirania do Idealismo Relativista 

no quadro teórico da Antropologia, em meados do século XX, 
Marvin Harris, partindo de princípios marxistas, mas rejeitando 
a dialética como mecanismo (motriz) evolutivo, elaborou uma 
abordagem claramente dentro da corrente Neo-evolucionista, 
que ele chamou de “Materialismo cultural” (para enfatizar tanto 
a sua semelhança quanto a diferença em relação ao Materialismo 
Histórico ou Dialético). O citado autor incorpora o rigor científico 
refletivo que já estava se tornando parte metodológica da “Nova 
Arqueologia” como ciência social e declara que

a ciência empírica é fundamento da maneira cultural-mate-
rialista de conhecer. [...] Quando seres humanos são objetos 
de estudo, o pretenso cientista se encontra atribulado por 
um dilema único. Sozinho entre as coisas e os organismos 
estudados pela ciência, o “objeto” humano é também sujeito; 
os “objetos” têm pensamentos bem desenvolvidos sobre os 
seus próprios pensamentos e comportamento, e sobre os dos 
outros. [...] Nenhum aspecto de uma estratégia de pesquisa a 
caracteriza mais enfaticamente do que a maneira pela qual 

19 Ver APÊNDICE M – Neoevolucionismo, incluindo Ecologia Cultural e 
APÊNDICE N – Abordagem sistêmica.
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ela trata a relação entre o que as pessoas dizem e pensam 
como sujeitos, e o que dizem, pensam e fazem como objetos 
de investigação científica (HARRIS, 1979, p.  29). 

Com isso, Harris insiste que seria suficiente os materialis-
tas “insistir que as entidades materiais existem separadamente 
das ideias, que pensamentos sobre coisas e eventos são separá-
veis das coisas e dos eventos. O problema epistemológico central 
que se precisa resolver, portanto, é como se pode alcançar 
conhecimento científico separado e válido dos dois domínios” 
(HARRIS, 1979, p.  30-31). Isso ele encontra na distinção feita 
pelo linguista Kenneth Pike, entre o aspecto ético da cultura 
(empiricamente observável, e que não tem nada com a “ética” 
como moral), e o seu aspecto êmico, ou seja, a maneira estru-
turada pela qual o ator cultural entende o que faz, o que não 
é a mesma coisa.

No primeiro caso, tem-se a visão externa do evento ou do 
comportamento do objeto (de estudo), o que pode ser observado 
e filmado, independentemente de opiniões ou interpretações. No 
segundo, tem-se a visão interna do objeto como sujeito, o que, 
frequentemente, envolve uma automistificação na qual o sujeito 
racionaliza a diferença entre o seu comportamento e as regras 
sociais sobre o assunto. Ainda tem-se o êmico do observador, com 
os seus preconceitos e as suas interpretações como membro da 
sua sociedade ou racionalizando o evento em termos das suas 
motivações e preconceitos. As duas abordagens – ética e êmica 
– exigem metodologias diferentes porque tratam de aspectos 
diferentes da realidade, aspectos que não podem ser misturados 
sem acarretar confusões em vez de compreensão. Cada uma é 
correta e legítima, mas só no seu contexto e não fora dele.

Harris considera que um dos princípios fundamentais 
do Materialismo cultural foi expresso por Marx em 1859: “o 
modo de produção da vida material condiciona o processo geral 
de vida social, política e espiritual. Não é a consciência dos 
homens que determina o seu ser, mas, ao contrário, é o seu ser 
social que determina a sua consciência”. Harris aceita também 
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o princípio marxista de determinismo infraestrutural, como 
estatisticamente, embora não exclusivamente, mais provável 
de que o contrário.

Quanto ao modo de produção, Harris enfatiza o fato de 
que as “relações de produção” envolvem aspectos estruturais 
(sociais) e superestruturais (ideológicas), tal que não consi-
dera conveniente colocar a totalidade do modo de produção 
exclusivamente na infraestrutura. Essa questão exigiria outros 
desdobramentos de argumentos que não queremos abarcar 
aqui, embora não se admita a pulverização de um instrumento 
conceptual tão útil para a ciência.

Uma ênfase muito importante na abordagem de Harris 
é a sua insistência na consideração do modo de reprodução 
(produção de seres humanos), ao lado do modo de produção. 
Enquanto nesse procura-se aumentar o índice de produtos úteis, 
no caso do modo de reprodução, procuram-se meios de diminuir 
o excedente demográfico que sobrecarrega tanto a capacidade do 
sistema de fornecer as necessidades para todos os membros da 
Sociedade, quanto à do ecossistema de sobreviver às investidas 
cada vez mais exigentes. Chama atenção o fato de que, antes do 
advento da agricultura, as populações humanas dispunham de 
mecanismos para se manterem estáveis. Após essa revolução 
econômica, o aumento de produção (ou ao menos de estabilidade 
da produção) conduziu a um aumento de trabalho per capita por 
ano, porque o excedente foi usado para aumentar o número de 
crianças, não para melhorar o padrão de vida humana.

Como consequência da aceitação do princípio marxista 
de determinismo (probabilístico) infraestrutural, Harris 
declara que a melhor estratégia de pesquisa é procurar causas 
inicialmente na infraestrutura; caso não as encontre nesse 
nível, passar a procurá-las na estrutura. Por último, passa-se 
a procurar essas causas na superestrutura. Esse autor critica 
aqueles que começam com a estrutura ou superestrutura, 
e, nada encontrando aí, desistem; ou, ao procurá-las assim, 
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inventem extensas explanações conjeturais nada parcimoniosas, 
deixando o assunto aí, sem sequer examinar a possibilidade de 
envolvimento primário da infraestrutura.

Para explanar fenômenos socioculturais que antes pare-
ciam enigmas, um exemplo do argumento cultural-materialista 
é o caso do dote e do “preço da noiva” na África.

Já sabemos que, no caso da África Ocidental, onde a emer-
gência do Estado parece ligada mais ao comércio do que às for-
mas de produção agrícola propriamente dita, a agricultura era 
menos produtiva do que na Europa e na Ásia, embora altamente 
desenvolvida dentro das suas próprias condições ecológicas. No 
entanto, a falta de pastagens adequadas e a presença da mosca 
tse-tse inibiram a criação de animais domésticos na escala 
encontrada na Europa e na Ásia. Por isso, o padrão europeu de 
cultivo e criação, com tração animal, não foi replicado na África. 
A importância dos cavalos era para a guerra de cavalaria, pois o 
seu custo para criação, como animais de tiro para a agricultura, 
era antieconômico.

A base tecnológica da agricultura africana era a mesma 
que para a América e a Oceania: a enxada e a coivara. Assim, 
a base energética para os impérios comerciais africanos, tais 
como Gana, Songhai, Mali, e até o Estado de Dahomei, explica a 
política feudal mais fraca, menos centralizada e mais igualitária 
do que na Europa. Por isso que foram “enfim os europeus que 
desenvolveram o capitalismo e escravizaram os africanos em 
vez de vice-versa” (HARRIS, 1979, p.  106).

Partindo desta situação, Harris cita Jack Goody, o qual 
documenta que a ausência do arado tem ramificações em termos 
dos costumes citados, do “dote” e do “preço da noiva”. Esse 
último é o costume africano para arranjar matrimônios, à 
semelhança do que é o dote na Europa e Ásia pré-industrial. O 
arado permite o cultivo mais extensivo, ou seja, um homem com 
o arado e animais de tiro pode cultivar mais terra em menos 
tempo de que um homem com uma enxada. O resultado é que, 
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com a agricultura de enxada, precisa-se de mais gente na terra, 
e, com o arado, de menos gente.

Dada a maior extensão da diferenciação econômica nas regiões 
do uso do arado, as alianças matrimoniais funcionaram para 
consolidar a posse de propriedade dentro de classes, castas, 
e grupos de descendência, além de latifúndios. Como Goody 
explica, o dote serve para evitar que a propriedade passe 
fora da camada privilegiada para outras menos favorecidas. 
O “preço da noiva”, por outro lado, expressa uma propensão 
muito maior para compartilhar os privilégios compatíveis com 
uma situação na qual a densidade demográfica é relativamente 
baixa, a terra barata, e a distância social entre dirigentes e 
plebeus não tão grande (HARRIS, 1979, p.  106). 

Elites africanas usam o preço da noiva para estabelecer e 
consolidar alianças. Como doadores de esposas, recebem 
pagamento de cada genro, em vez de pagar a estes. E também 
pagam para a esposa de cada filho. Esse sistema se baseia 
num grau muito maior de igualdade entre os sexos de que 
no sistema do dote. O dote é incompreensível se não visto 
como uma tentativa de compensar maridos pela responsa-
bilidade de sustentar mulheres, cujos potenciais produtivos 
e reprodutivos são pouco valorizados. A questão central 
é: quando é que esse tipo de situação vai se dar? Uma res-
posta plausível: quando a intensificação (da produção) tem 
se procedido até o ponto que a fecundidade e o aumento 
adicional de densidade demográfica colocam em perigo o 
padrão de vida. O dote, em outras palavras, é sintomático 
de pressão reprodutiva aguda; enquanto o preço da noiva 
é sintomático da capacidade da infraestrutura de absorver 
mais mão-de-obra. Por esse caminho voltamos à conjunção 
básica tecno-ambiental enfatizada por Goody: por um lado, a 
agricultura com arado, com o seu deslocamento do trabalho 
humano pelo trabalho animal; e, por outro lado, agricultura 
de coivara baseada na enxada, na qual o trabalho humano 
vale mais de que a terra. Muitas outras características do 
padrão marital euro-asiático podem agora entrar em foco: 
monogamia, herança patrilinear, primogenitura. Cada uma 
declara a mesma coisa: há uma falta de terra; mais de que 
uma esposa significa excesso de herdeiros; a herança tem 
que ser restringida; a fecundidade das mulheres dissipa a 
riqueza e o poder (HARRIS, 1979, p.  107). 
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Marvin Harris trabalhou na Bahia e o Brasil sempre apa-
rece nos seus trabalhos. Infelizmente, os seus trabalhos teóricos 
mais importantes (The Rise of Anthropological Theory, que foi 
editado em língua espanhola também, e cultural Materialism) não 
foram editados em língua portuguesa. Nessa língua, entretanto, 
têm-se A Natureza das Coisas culturais; Vacas, Porcos, Guerras e 
Bruxas: os Enigmas da cultura; e Canibais e Reis.

9.5 Darcy ribeiro 
Darcy Ribeiro é bem conhecido pelo leitor brasileiro como 

ex-vice-governador do Estado de Rio de Janeiro. Também foi 
Chefe da Casa Civil da Presidência da República, na adminis-
tração João Goulart, e fundador da Universidade de Brasília. 
Talvez o leitor não saiba que é o antropólogo brasileiro de maior 
destaque internacional. Possui uma experiência riquíssima em 
indigenismo (inclusive tendo sido diretor do Serviço de Proteção 
aos Índios (SPI)) e em teoria social.

A partir do conceito stewardiano de “evolução multili-
near” e de considerações neomarxistas, Darcy Ribeiro elaborou 
uma série de “imperativos” culturais, baseados na natureza 
biológica humana (como Malinowski) e nas leis da Física e da 
Natureza em geral (O processo civilizatório, 1968). Colocando essas 
compulsões dentro de situações ecológicas, históricas e sociais 
específicas, elaborou uma série de oito revoluções tecnológicas 
ao provocar processos civilizatórios gerais, cujas transfigurações 
culturais desembocam em formações socioculturais específicas. 
No entanto, Darcy não negligencia processos sociais, tais como 
“atualização histórica” (aculturação, captura e incorporação 
de sociedades menores por outras maiores). A sua discussão 
genial do papel da absorção, por parte dos países ibéricos, 
da tecnologia árabe, na formação dos “Impérios mercantis 
salvacionistas”, ajuda a esclarecer muito do que aconteceu no 
Novo Mundo, na África e na Ásia Oriental.
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Uma posição curiosa de Ribeiro, que merece mais reflexão, 
é a de considerar o Feudalismo não como estágio necessário, 
como Marx fez, mas como um retrocesso da Civilização Clássica. 
O Feudalismo abriu o caminho para o Capitalismo, segundo 
Marx, e, historicamente, isso parece explicar a facilidade do seu 
desenvolvimento no Japão feudal, em contraste com a dificul-
dade da China (modo de produção asiático) em desenvolvê-lo.

Neoevolucionismo é, em geral, a abordagem mais apre-
ciada entre antropólogos no “Terceiro Mundo”, embora se 
encontre mais elaborada nos Estados Unidos, no Canadá, na 
Grã-Bretanha e na Europa Oriental, entre antropólogos expli-
citamente anticolonialistas.

Leslie White, Darcy Ribeiro, Marvin Harris, e muitos 
outros destes estudiosos da segunda metade do século XX, são 
marxistas (ou “neo-marxistas”). De fato, uma das características 
mais salientes do período é a redescoberta de Marx, não na 
forma de ideias fossilizadas e doutrinárias, mas criativamente.

Por outro lado, fica bem claro que até esse ponto a 
Antropologia é uma ciência desenvolvida na Europa e na América 
do Norte, portanto carregada da ideologia desses países, nem sem-
pre compatível com a de outros povos. Somente agora começam a 
aparecer trabalhos antropológicos partindo de outros postulados.

O próximo passo, no nosso itinerário de abordagens teó-
ricas, seria de apreciar o Processualismo. Mas, primeiro, vamos 
examinar uma orientação teórica que vem exercendo uma influ-
ência crescente desde a Ecologia cultural e o Neoevolucionismo: 
a Abordagem Sistêmica.
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10 A ABorDAgeM sisTÊMicA 

Muitas vezes, através das nossas explorações da teoria antro-
pológica e arqueológica, mencionamos a Teoria de Sistemas. 
Essa teoria está se tornando um paradigma teórico para várias 
ciências, os recalcitrantes sendo justamente aquelas mais ligadas 
a abordagens mentalistas e qualitativas. Então, vamos exami-
ná-la mais de perto.

Na última parte do século XX, estavam-se numa fase 
pré-paradigmática não somente a Antropologia, mas todas as 
ciências. As velhas armações teóricas relativistas em compe-
tição não conseguiam explanar mais do que apenas pequenos 
fragmentos dos fenômenos em estudo, embora cada uma tivesse 
alguns adeptos seguindo o que Feyerabend chama do “princípio 
de tenacidade”, ao defender a sua teoria contra os argumentos 
de outros, os quais, por sua vez, defendiam igualmente outra 
armação teórica incompleta e insatisfatória.

Continuam, todavia, argumentos entre adeptos do ide-
alismo e do Materialismo, do holismo e do reducionismo, da 
dialética e da seleção natural, do sincronismo e do diacro-
nismo, do enfoque interno no indivíduo e do enfoque externo 
na coletividade, e assim por diante. A própria dicotomia entre 
as “ciências Naturais” e as “ciências Sociais” é mais uma das 
questões discutidas e, por sinal, a fundamental. Quanto à 
Antropologia, essa se localiza numa área de disputa entre os 
adeptos das diversas teorias.

Só que já foi desenvolvida uma abordagem segundo a qual 
todos esses pontos de vista têm o seu lugar numa complementaridade, 
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em vez de serem antagônicos ou mutuamente exclusivos. Essa 
abordagem ajuda-nos a compreender fenômenos estudados por 
uma determinada “ciência” como exemplos locais de processos ou 
princípios homomórficos que se repetem em diferentes “ciências”. 
É chamada de “Teoria Geral de Sistemas” (BERTALANFFY, 1977) 
ou “Segunda Cibernética” (PRIGOGINE [s.d.]) e tudo indica que 
será o paradigma científico do século XXI20.

Vamos ver por quê.

10.1 A Teoria geral de sistemas 
Pode-se definir a Teoria Geral de Sistemas (TGS) como 

“um conjunto de termos e conceitos juntamente com as suas 
definições, princípios e leis hipotéticas em relação a sistemas nos 
seus diversos níveis de complexidade” (GLASSOW, 1972, p.  289). 
Ludwig Von Bertalanffy fez uma formulação inicial, utilizando-se 
deste mesmo termo, mas Ilya Prigogine e Magoroh Maruyama 
preferem o termo “Segunda Cibernética”. Frityof Capra (1997) é 
quem apresenta o melhor resumo histórico e situacional desse 
tipo de abordagem. Embora sem utilizar a abordagem matemática 
de Von Bertalonffy, vamos utilizar o seu termo “Teoria Geral de 
Sistemas” (TGS), por questão apenas de precedente histórico, ou 
então simplesmente “Abordagem Sistêmica”.

Partindo das Leis da Termodinâmica, porque todos os 
sistemas auto-reguladores são sistemas termodinâmicos, a TGS 
investiga as características de tais sistemas, que são complexos 
e captam matéria/energia e informação, incorporando-as e 
expelindo produtos. Essas Leis aplicam-se a todo o universo.

A abordagem é explicitamente para o estudo de sistemas 
altamente complexos, como sistemas biológicos e sociocultu-
rais (sistemas vivos) e de servomecanismos e computadores 
(sistemas artificiais). “A Primeira Lei (da Termodinâmica) diz 

20 Ver APÊNDICE N – Abordagem sistêmica.
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que a energia não se cria nem se destrói, pois a quantidade de 
energia do universo é constante; no entanto, a energia pode 
ser transformada de uma forma (ou local) para outra” (Miller 
jr., 1990, p.  34).

“Consequentemente, a não ser que o sistema esteja cres-
cendo ou diminuindo de tamanho, as quantidades de matéria 
e energia contidas nele são constantes, e o total dos inputs” 
(GLASSOW, 1972, p.  291) igualaria ao dos outputs (ver Figura 5), 
se a Segunda Lei não interviesse.

Essa Segunda Lei é da maior relevância para a TGS, como 
afirma Glassow, “porque justifica a existência de sistemas aber-
tos que processam a matéria e a energia”. Ela diz que

embora a quantidade de energia seja fixa no universo desde a 
sua criação, a forma está sempre degenerando no sentido de 
mais organizada para menos organizada (mais dispersa), ou 
seja, níveis sempre mais baixos de organização de energia. A 
degeneração energética à qual se refere [...] chama-se entropia. 
Entropia é, então, a constante de desperdício de energia (o 
“pó”, a “serragem”, subproduto das transformações energé-
ticas) (MILLER JR, 1990, p.  34). 

Tal dispersão está “na direção de estados de distribuição 
aleatória” ou alto nível de entropia (GLASSOW, 1972, p.  291). A 
tendência é constantemente para

níveis mais baixos de organização, na forma, por exemplo, 
de calor, o qual, visto no microcosmo, é o movimento de 
moléculas. Um exemplo seria a conversão para o calor de uma 
fonte de energia (uma reação química, uma conflagração etc.). 
Certas reações são direcionais, pois procedem num sentido só, 
sendo irreversíveis, sem a adição de mais energia. Por quê? 
Porque, na transformação de um estado para outro, perde-se 
energia (na forma de calor ou movimento molecular), o que 
pela convecção é levado embora. A saída dessa energia implica 
na irreversibilidade do processo, se não se acrescentar mais 
energia para compensar [...]. Outro exemplo seria o gasto de 
energia da força gravitacional, de uma pedra rolando ladeira 
abaixo. Se se quiser levá-la de volta para cima, tem-se que 
acrescentar energia (trabalho) (MILLER JR, 1990, p.  34-35). 
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Ao contrário da Segunda Lei da Termodinâmica, os siste-
mas autorreguladores aumentam a variedade e complexidade no 
universo porque se alimentam da entropia para crescer, evoluir 
e se reproduzir, sendo que acumulam e organizam informação.

Como se pode explicar que a evolução envolve o aparecimento 
de formas cada vez mais complexas ou organizadas, diante 
do fato de que a entropia é uma constante no universo? Que 
a organização da matéria do universo torna-se cada vez mais 
baixa? E, como compatibilizar isso com o enunciado da Segunda 
Cibernética, de que o universo de seres vivos tende a níveis 
cada vez maiores de complexidade de organização (evolução) 
e de heterogeneidade (enquanto a entropia conduz a homo-
geneidade)? É que os organismos e as sociedades, os sistemas 
socioculturais, aproveitam as transformações energéticas para 
captar energia que incorporam em si. Alimentam-se da entropia 
para aumentar a sua organização. Isso é o contrário da entropia: 
é a Neguentropia. Se não houvesse as correntes de água desper-
diçando a sua energia gravitacional potencial ao procurarem 
o lugar mais “baixo”, não haveria rios para navegação nem 
correntes para girar as pás da roda-d’água. Se não houvesse a 
dispersão molecular em correntes de vento, não haveria meios 
de velejar, nem de bombear água pelo moinho de vento. Se não 
houvesse a desintegração da matéria no “forno” solar, não 
haveria energia solar para as plantas captarem na constituição 
de carboidratados pela fotossíntese [...]. A libertação dessa 
energia resulta num nível mais baixo (disperso) de energia, 
depois de a reação ter terminado, mas, uma parte desta energia 
nós captamos e usamos (MILLER JR, 1990, p.  36-37). 

Para os organismos vivos, socioculturais e artificiais, 
isso tem um significado todo especial. Como Glassow (1972, p.  
292) nos informa:

[...] os sistemas existem em virtude de, e apesar de tendências 
naturais na direção de entropia, e, se um sistema é de se 
manter num estado-estacionário, ou seja, se os componentes 
e a sua organização são para permanecer existindo, tem que 
haver inputs adicionais de matéria e energia para substituir 
aquela que se degenerava para estados relativamente altos de 
entropia. Igualmente, tem que haver outputs de entropia tal 
que essa não se acumule dentro do sistema. Uma vez parados 
os inputs e outputs, tal como quando um sistema vivo morre, 
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a entropia começa a aumentar. Outro aspecto da segunda 
lei da termodinâmica assevera que qualquer conversão ou 
transferência de matéria/energia resulta nalguma energia 
sendo convertida para outras formas a estados maiores de 
entropia. Em outras palavras, a conversão ou transferência 
não pode se dar sem algum “consumo” de energia. Portanto, 
o trabalho que um sistema desempenha na sua manutenção 
resulta em perda de energia como entropia, exigindo inputs 
de mais energia/matéria, a baixo estado de entropia, para 
continuar a manutenção. Um sistema não pode nunca esperar 
sobreviver somente através de reutilização daquela energia 
nele contida nalgum momento particular. 

Figura 5 – Um circuito simples de retroação

Fonte: Miller jr. (2009) 

Fundamental é o conceito de informação. A energia pode 
mudar de forma (se transformar) e pode mudar de lugar (fluir, 
ver Figura 5), embora a quantidade de energia no universo seja 
constante (Primeira Lei), não podendo nem aumentar nem dimi-
nuir. Se eu quiser colocar energia num lugar, eu tenho que tirá-la 
de outro, da mesma maneira que, se eu quero dar dinheiro (uma 
forma simbólica de energia) para João, eu tenho que tirá-lo do 
meu bolso ou da minha conta bancária, porque o mesmo dinheiro 
não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo.
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A informação, ao contrário, embora também flua, não está 
sujeita às restrições da Primeira Lei: de fato, a quantidade de 
informação (genética ou verbal-simbólica) no universo aumenta. 
Eu posso transmitir informação a um sem-número de pessoas: 
alunos na aula, leitores de livros, a plateia numa palestra ou 
pela televisão, sem ter que perdê-la da minha cabeça. Por isso 
o mundo termodinâmico fica cada vez mais organizado e com-
plexo, ao contrário da entropia, porque a informação – portanto 
a organização – aumenta.

Na Antropologia, de máxima relevância são os métodos 
de análise dos sistemas auto-reguladores, os quais possuem a 
capacidade de se adaptar internamente (aos seus subsistemas) e 
externamente (ao seu ambiente, incluindo sistemas colaterais, 
e aos seus supra-sistemas).

A cibernética [...] propõe métodos próprios para o estudo de 
alguns tipos de sistema, nos quais os procedimentos científicos 
tradicionais utilizados nos sistemas determinados com alto 
grau de coerções internas mostram-se ineficazes. Nos sistemas 
mais simples, os métodos da cibernética não apresentam, às 
vezes, qualquer vantagem óbvia àqueles conhecidos há muito. 
É quando os sistemas se tornam complexos que os novos 
métodos revelam seu poder [...]. A complexidade dos sistemas 
[...] implica a impossibilidade prática, em muitos casos, de 
tentar sua descrição exaustiva. Tampouco é possível utilizar o 
tradicional método científico de isolar as variáveis tornando 
todos os fatores, menos um, constantes. A complexidade 
acarreta, então, a utilização de métodos específicos, como 
o da caixa-negra, das séries estocásticas etc. Não que estes 
métodos isoladamente sejam absolutamente novos, mas a sua 
aglomeração numa metodologia específica é uma das carac-
terísticas essenciais da Cibernética (EPSTEIN, 1986, p.  23-24). 

Em resumo, Epstein (1986, p.  23) e Pask observam que

os sistemas que mais se sobressaem exibem a capacidade 
de se auto-organizar e de se autotransformar. O tema da 
Cibernética diz respeito a como os sistemas se autorregulam, 
se autorreproduzem, evoluem e aprendem. Seu ponto mais 
relevante é a questão de como os sistemas se auto-organizam. 
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Aqui se deve encarar a sobrevivência como um ponto 
fundamental no desenvolvimento de sistemas, sejam organismos 
biológicos, sejam sistemas socioculturais, um sine qua non:

1) Para sobreviver, o sistema tem que substituir a energia 
(entrópica) gasta;

2) Ao absorver energia e procurar sobreviver, esse tem que 
incorporar os mecanismos adequados, para aí, de acordo com o 
princípio da Limitação de Possibilidades (que envolve coerções 
negativas), entrarem na classe de sistemas termodinâmicos;

3) Tais sistemas, limitados pelas leis do universo (por 
exemplo, a Segunda Lei da Termodinâmica) e princípios conheci-
dos (por exemplo, os de Parcimônia, de Coerência e de Limitação 
das Possibilidades), entram em processos com sequências já 
conhecidas e documentadas repetidas vezes;

4) Os que não fazem isso desaparecem e não estão mais 
aqui para serem observados. Com a entrada do sistema na 
sequência, todas as outras regras que dizem respeito a sistemas 
entram em vigor.

Em termos de crescimento e de evolução, Herbert Spencer 
e outros estudiosos têm enfatizado o “imperativo” da evo-
lução, seja linear, como queriam os evolucionistas clássicos, 
seja multilinear, como quer Julian Steward, Darcy Ribeiro e 
outros. Da nossa perspectiva a posteriori, é impressionante a 
carreira progressiva das espécies biológicas e dos sistemas 
socioculturais. A Segunda Cibernética mantém que a tendência 
do universo termodinâmico é na direção da complexidade e da 
heterogeneidade, ou seja, da Neguentropia.

Entretanto, se adotarmos outra perspectiva, outro ponto 
de vista, pode não parecer tanto assim. A evolução é um processo 
dialético no sentido de ser um diálogo entre a espécie e o seu 
ambiente. As mudanças genéticas são aleatórias, embora as pres-
sões seletivas tendam a ser direcionadas – a curto ou médio prazo.
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Os ambientes, assim, também mudam, mudando, portanto, 
o conjunto das pressões seletivas e, em consequência, a sua apa-
rente direcionalidade. Embora as mudanças em nível específico 
sejam irreversíveis (ao menos até hoje, e a irreversibilidade é uma 
das características do universo termodinâmico, de acordo com 
Prigogine), certos aspectos não o são: alguns caramujos simples 
de hoje são descendentes de outras espécies mais complexas. A 
simplificação pode ser adaptativa em condições específicas. Os 
Cuna de San Blás, Panamá, de nível tribal, são descendentes do 
povo de uma chefia bem avançada, e que fugiram para o mato 
para se esconderem dos seus algozes espanhóis.

Sob a ótica de Morin, a complexidade e o caos (variação, 
informação) na instabilidade conduzem à morfogênese. Isso, por 
sua vez, nos parece inevitável (“progresso”) porque “aparece 
como tal, de início, por ilusão de óptica, visto que esquecemos 
suas mutações que não produziram resultados, os grupos sociais 
desaparecidos, as espécies eliminadas, uma pela outra” (MORIN, 
1979, p.  96).

Realmente, da perspectiva do panorama florístico, faunís-
tico e cultural atual, vê-se um grande impulso para o Progresso, 
para estágios cada vez mais altos. Mas, se examinarmos o grande 
e impressionante número de espécies e de culturas extintas na 
paisagem mundial, tal “impulso” ou “imperativo” cederá ao 
ponto de aparentar ser, afinal, uma tendência demonstrável 
apenas entre os poucos sobreviventes. Sahlins e Service insis-
tem que o ponto final do êxito adaptativo é a especialização a 
condições que, quando desaparecem, deixam a extinção como 
o resultado mais provável.

10.2 como aconteceu? 
Primeiro surgiu a Teoria de Informação de Shannon. Isso 

conduziu a diversas implicações, sendo uma das mais espetacu-
lares a “Revolução Biológica”, visto os biólogos estarem tentando 
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entender o princípio da vida e da sua transmissão. Encontraram a 
resposta na Teoria da Informação, pois descobriram que a vida e a 
sua transmissão envolviam o princípio de organização da hiper-
complexidade, através do código genético. Ou seja, a “redução” da 
biologia à química, da química à microfísica etc., e a descoberta 
de que todos têm algo em comum: a organização da informação.

Enquanto, por um lado, o segundo princípio significa entropia 
crescente, isso é, tendência para a desordem molecular e para 
a desorganização, a vida, ao contrário, significava tendência 
para a organização, para a complexidade crescente, isso é, 
para a neguentropia. A partir de então, surgiu o problema 
da ligação e da ruptura entre entropia e neguentropia, que foi 
esclarecido por Brillouin a partir da noção de informação. 
Trata-se do paradoxo da organização viva, cuja ordem informacional 
que se forma no tempo parece contradizer um princípio de desordem 
que se difunde no tempo; conforme veremos, esse paradoxo 
só pode ser enfrentado a partir de uma concepção que liga 
estreitamente ordem e desordem, isso é, que faz da vida um 
sistema de reorganização permanente fundado sobre uma 
lógica de complexidade (MORIN, 1979, p.  26-27). 

Para Von Neumann, mais Informação era já uma exigência 
para especificar mais complexidade. Partindo da observação 
axiomática de que os organismos hoje existentes são filoge-
neticamente derivados de formas ancestrais muito menos 
complexos Neumann abre a questão da “lógica do vivo”, cuja 
“complicação”, cuja potencialidade produtiva não pode ser 
degenerativa (JORGE apud MORIN, [s.d.]c, p.  80-81). 

Destacadamente, na evolução biológica, “era demons-
trado que não há matéria viva, mas sim sistemas vivos” (MORIN, 
1979, p.  25).

A historicidade nos fenômenos humanos há muito tempo 
vem sendo não somente comentada, mas apontada para justificar 
a distinção entre ciências da cultura e ciências da Natureza. 
E. E. Evans-Pritchard comentou que, felizmente, os cavalos 
permanecem cavalos e não se transformam em hipopótamos 
ou outras coisas. Mas é justamente aqui o ponto nevrálgico: os 
ancestrais dos cavalos não eram cavalos, e os descendentes dos 
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cavalos podem se transformar em outra coisa (não hipopóta-
mos, como diz Evans-Pritchard, mas em alguma coisa nova). 
Como disse Prigogine: “a existência destes estados que podem 
transformar-se uns nos outros introduz, por conseguinte, um 
elemento histórico na descrição” (PRIGOGINE, [s.d.], p.  66).

A propósito da redução, efetivamente o jogo é mais subtil do 
que parecia. É que todas as conquistas da redução se pagaram 
com uma complexificação nova. E aí, tomemos um exemplo 
bastante recente, o da biologia molecular, que, aparentemente, 
dava a vitória aos reducionistas sobre os vitalistas, uma 
vez que se demonstrava que não havia matéria viva, mas 
sistemas vivos. Ora, Popper mostrou-nos que o reducionismo 
físico-químico teve de pagar o preço da reintrodução de 
toda a História do cosmos, isso é, quinze milhões de anos de 
acontecimentos, porque, para se poder reduzir o biológico 
ao químico, é necessário refazer toda a História da matéria 
viva, da constituição dos astros, dos átomos e, sobretudo, 
do átomo de carbono. Assim, essa redução paga-se por uma 
complexificação via reintrodução da dimensão histórica. 
Atlan, por sua vez, mostra-nos que reduzir o biológico ao 
físico-químico obriga alargar e a complexificar o físico-quí-
mico. Por mim, o que acrescentei foi que o reducionismo 
biológico paga-se introduzindo noções de informação, de 
sistema, de máquina, que não estavam previstas no programa 
reducionista. A ideia de organização viva, que substitui a de 
matéria viva, é, de fato, uma noção antirreducionista, uma vez 
que a inteligibilidade vem, já não dos elementos constitutivos, 
mas da relação organizacional que constitui um todo (MORIN, 
[s.d.], p.  105-106). 

O segundo grande acontecimento nessa série era a 
descoberta, pela Ecologia, de que os seres vivos fazem parte 
de sistemas maiores, de ecossistemas altamente complexos, 
envolvendo relações recíprocas.

O terceiro da série foi o desenvolvimento da Etologia.

A Etologia [...] começou desenvolvendo-se com sucesso há 
cerca de quinze anos, mas esse sucesso não deve esconder-nos 
que foi preciso muito tempo para que a obra de pioneiros 
solitários, que observavam os comportamentos animais no 
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seu meio natural e não nas condições simplificadas de labo-
ratório, alcançasse um primeiro desenvolvimento. Enquanto 
a ecologia modifica a ideia de natureza, a etologia modifica a 
ideia de animal. Até então, o comportamento animal parecia 
comandado ora por reações automáticas ou reflexos, ora por 
impulsos automáticos ou “instintos”, ao mesmo tempo cegos 
e extralúclidos, cuja função era satisfazer as necessidades de 
proteção, de sobrevivência e de reprodução do organismo. 
Ora, as primeiras descobertas etológicas indicam-nos que o 
comportamento animal é, ao mesmo tempo, organizado e 
organizador. Primeiramente, surgiram as noções de comu-
nicação e de território. Os animais comunicam, isso é, expri-
mem-se de um modo que é recebido como uma mensagem e 
interpretam comportamentos específicos como mensagens 
(MORIN, 1979, p.  31). 

Inicialmente individual e separadamente, vários pesqui-
sadores de diversas ciências começaram a fazer a digestão dos 
resultados das novas descobertas na perspectiva da Teoria da 
Informação, o que surgiu do desenvolvimento da Cibernética, 
a qual inclui todas as diversas “ciências” que lidam com a com-
plexidade auto-organizadora. A partir daí, começaram a se 
formar redes de pesquisadores em contato uns com os outros, 
para estudar todas as situações envolvendo processos longe 
do equilíbrio, tendo como resultado uma abordagem interdis-
ciplinar relevante, simultaneamente para todas as ciências e 
até para a filosofia e a arte.

Que exigências deviam satisfazer a física perante um universo 
evolutivo? Veremos que, atualmente, se podem enumerar três: 
a irreversibilidade, o aparecimento da probabilidade e a coerência, 
constituem as condições de existência das novas estruturas 
que a física dos processos afastados do equilíbrio encontrou 
[...] É necessário sublinhar que a irreversibilidade é uma 
propriedade comum a todo o universo: todos envelhecemos 
na mesma direção (MORIN, [s.d.], p.  36).  

O universo do não equilíbrio é um universo coerente. E isso 
representa um fato novo, que contradiz tudo quanto se pen-
sava ainda há poucos anos (MORIN, 1979, p.  41). 
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A nossa experiência pessoal pode ser mais ou menos típica 
nesse sentido. A Nova Arqueologia, inaugurada na Escola de 
Michigan, desde o início, apresentou um forte viés para uma 
abordagem sistêmica, por causa das ideias de Leslie White sobre a 
Energética. Ao absorver essas ideias, começamos a refletir sobre 
as implicações da entropia em relação à irreversibilidade e, daí 
chega-se à conclusão de que o “tempo” pode ser um subpro-
duto desta (Miller jr., 1990). Depois, descobrimos, em 1995, que 
Prigogine já tinha chegado à mesma conclusão antes de 1988! 
Em 1993, elaboramos um Princípio da Coerência como decor-
rência da Primeira Lei da Termodinâmica, e agora encontramos 
a mesma conclusão (em outras palavras) em Prigogine. Em 
1978, comentamos (num trabalho publicado internamente pelo 
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRN) 
que o crescimento do mundo vivo, o mundo termodinâmico, ao 
contrário do que prevê a Segunda Lei, resulta do fato de que os 
sistemas termodinâmicos se alimentam da entropia. Descobrimos 
depois que Schrödinger já tinha chegado à mesma conclusão. 
Em 1990, comentamos que inovações podem se originar de 
“ruído” na transmissão de informação, descobrindo também, 
em 1993, que Epstein já comentava o mesmo princípio. Nesse 
ano, elaboramos um argumento a favor do conceito de que as 
variações individuais, oriundas da historicidade (experiências 
diferentes), aplicavam-se tanto a seres humanos, quanto a 
animais e até plantas, e significavam patrimônio preciosíssimo 
de toda a biosfera, sendo, portanto, todo indivíduo, planta, 
animal, preciosos pela sua contribuição única, em potencial, ao 
acervo de recursos dos seres vivos, o que torna o seu respeito 
não apenas um preceito moral, mas antes um procedimento 
prático. Em 1995, encontramos argumentos muito semelhantes 
em trabalhos de Edgar Morin.

O que queremos mostrar com isso (além do fato de chegar-
mos à Cibernética com certo atraso!) é que a lógica da Segunda 
Cibernética é uma lógica tão coerente que é muito fácil diversas 
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pessoas trabalhando em separado, sem contatos, chegarem às 
mesmas conclusões.

Os conceitos da TGS em geral não são radicalmente 
diferentes dos de outras ciências individuais, inclusive dos da 
Antropologia: os termos é que são diferentes e em muitos casos 
envolvem implicações e desdobramentos possivelmente não 
considerados por nós anteriormente, Se muitos dos conceitos 
já existem na Antropologia, qual é o valor para nós de utilizar 
a TGS como armação paradigmática? Não seria apenas uma 
troca “ritualística” de terminologia?

Em primeiro lugar, embora os conceitos, na sua maioria, já 
existam na Antropologia, o conjunto paradigmaticamente coerente 
não existia anteriormente na nossa ciência. Isso nos conduz a 
três desdobramentos ou implicações:

1ª – Muitos fatos, processos e princípios já conhecidos, 
mas que aparentemente não tinham nenhuma relação entre si, 
na nova armação conceptual, assumem um significado intei-
ramente novo;

2ª – O conjunto de relações entre esses fenômenos imedia-
tamente sugere novos aspectos para serem olhados ou investi-
gados, os quais não foram examinados antes, ou ao menos não 
nesse sentido, porque careciam do significado que agora têm;

3ª – Pela primeira vez, tem-se um vocabulário ou lingua-
gem de dados em comum com outras ciências que investigam 
fenômenos os quais, embora antes aparentemente sem nenhuma 
ligação com os que a Antropologia estuda, se apresentam como 
homomórficos e isomórficos com estes, possibilitando uma 
comunicação e uma troca de informações sem a necessidade dos 
estudiosos de cada ciência aprender o jargão de todas as outras.

O novo paradigma da Antropologia fundamental exige uma 
reestruturação da configuração geral do saber. Trata-se 
de muito mais do que estabelecer relações diplomáticas e 
comerciais entre as disciplinas, e que cada uma se confirma 
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na sua soberania. Trata-se de pôr em questão o princípio 
de disciplinas que cortam sobre o cepo o objeto complexo, 
o que é constituído essencialmente pelas inter-relações, 
interações, interferências, complementaridades, oposições 
entre elementos constitutivos entre os quais cada um é prisio-
neiro de uma disciplina específica. Para que haja verdadeira 
interdisciplinaridade, é preciso haver disciplinas articuladas 
e abertas sobre os fenômenos complexos e, naturalmente, 
uma metodologia ad hoc (MORIN, 1979, p.  214). 

Numa época de superespecialização, abre-se a perspec-
tiva de uma comunicação efetiva entre ciências distintas, que 
tratam de aspectos diferentes do universo, os quais, apesar de 
diferentes, são regidos pelas mesmas leis fundamentais deste e 
por isso, nesse contexto, se tornam isomórficos. Como sempre se 
procurou a parcimônia nos enunciados científicos, passou-se a 
tê-la, assim, no contexto de diversas ciências simultaneamente.

Como afirmam Laughlin e Brady: o comportamento 
observável de uma população humana organizada num sistema 
sociocultural envolve indivíduos que fazem escolhas na base das 
suas motivações idiossincráticas e egoístas (Psicologia), na base 
da informação oriunda dos ambientes físicos (Ecologia) e social 
(Sociologia, Antropologia Social), percebida (Neuropsicologia) 
e processada em categorias cognitivas compartilhadas 
(Linguística), cada categoria levando uma carga valorativa 
(Ideologia Normativa), com o resultado de uma ação relativa-
mente “sincronizada” por parte do povo.

O processo [...] envolve funções baseadas tanto genética 
quanto neurocognitivamente e interação desenvolvimental 
entre o organismo e o ambiente operacional na ontogênese 
(citando Piaget). Teoricamente, esse processo resulta em 
comportamento que seria adaptativo dentro do contexto do 
ambiente operacional e se sistematiza e se coordena (mesmo 
que indiretamente) através do ambiente cognizado e o acervo 
cultural da população (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  7). 
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10.3 Antropologia, Arqueologia e a Tgs 
Como as conquistas da Cibernética são relevantes para 

a Antropologia, as desta também abrem novas perspectivas 
para aquela, especialmente no que toca ao comportamento e 
aos processos envolvendo sistemas socioculturais que possuem 
características ausentes ou pouco destacadas em outros sistemas 
e, consequentemente, pouco estudadas por teóricos da TGS.

Pensamos especificamente no alto grau de complexidade 
dos fenômenos socioculturais, em comparação com fenôme-
nos biológicos ou ecossistêmicos, e na propensão unicamente 
humana de fabricar um número fantástico de instrumentos e 
artifícios utilizados no seu processamento de energias e matérias 
e de acumular informação numa escala totalmente impensável, 
em comparação com a acumulação de informação genética.

A importância do fluxo de informação, além da energia, 
em sistemas socioculturais, conduziu-nos a reconhecer que 
estes possuem uma pluralidade de canais de input e de output, 
ao contrário dos modelos normais desenhados com apenas 
um canal para cada. E ainda, na distinção antropológica entre 
ideologia existencial (informação armazenável por si só) e 
ideologia normativa (normas de filtragem do sistema, limitando 
os inputs e outputs aceitáveis).

Através dos princípios da TGS, podemos explanar, de maneira 
muito mais parcimoniosa, fenômenos tais como a formação do 
Estado (envolvendo o princípio de “nucleação” e o surgimento de 
mecanismos emergentes); e princípios importantíssimos como o 
de “coerência”, decorrentes das leis da Termodinâmica.

Entendemos melhor agora o fato de que o indivíduo e o 
sistema são relevantes um para o outro, embora não possam ser 
abordados pelos mesmos métodos e técnicas, porque (1º) sistemas 
existem encaixados dentro de suprassistemas e, (2º) desde que 
a Segunda Lei pontifica que todo processo de transformação 
energética envolve uma perda energética através da dispersão, 
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os outputs processados têm que ser necessariamente diferen-
tes dos inputs, e ainda (3º) o output de um nível (subsistema, o 
indivíduo, grupo ou instituição) é input para o próximo nível 
(suprassistema, sistema sociocultural).

Tem havido um longo e cansativo debate na Antropologia 
sobre o nível de análise apropriado para estudar a ontologia da 
estrutura nas sociedades humanas. Tentativas de especificar o 
nível “correto” de análise frequentemente se confundem pelas 
diferenças entre níveis de realidade e os níveis de análise, e 
também pela grande diversidade de interesses especiais (na 
Antropologia). O resultado é, em geral, confuso em relação 
à localização de estruturas nos fenômenos socioculturais e 
bioculturais e em desacordo com a natureza de causalidade em 
processos adaptativos sociais (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  283). 

Portanto, mesmo o indivíduo, o grupo organizado e a 
nação sendo mutuamente relevantes, e os inputs e outputs de 
cada nível distintos, todos envolvem processos homomórficos, 
embora de conteúdo distinto. Por causa dessa distintividade, 
podemos reconhecer processos análogos, mas preciso investigar 
cada nível através de um conjunto específico de métodos e 
técnicas: o que é adequado para um nível não o é para outro. Isso 
envolve complexidade, que reflete a complexidade do assunto 
em pauta. Se, como Epstein, nós encaramos a pesquisa dentro 
da mesma visão sistêmica e, pautando-nos pela Teoria de Jogos 
(intimamente relacionada), temos que concordar que, ao dei-
xar de reconhecer a complexidade (“variação”) do oponente 
(a natureza, que esconde as regras do jogo), estamos dando 
vantagem a esse ao conceder-lhe mais variação. “Somente a 
variação pode superar a variação”. Assim, a maneira de entender 
fenômenos complexos é reconhecer-lhes a complexidade e 
empregar métodos e técnicas adequados ao estudo da mesma.

Colocado nestes termos, parece até lógico, mas, para 
um grande número de antropólogos, é um disparate que nem 
merece maior consideração, porque, tradicionalmente, procura-
se entender o indivíduo através do sistema e o sistema através 



Teoria anTropológica e arqueológica

204

do indivíduo. Desse modo, não há preocupação com a mistura 
de metodologias, pois o que vale para um nível tem que ter 
validade geral, do modo que era visto.

Através da junção de abordagens antes distintas, mas 
agora complementares dentro da TGS, muitas coisas vão ter 
que ser repensadas, como, por exemplo, o conceito de cultura.

Laughlin e Brady consideram que a “cultura” observável 
ao cientista (“acervo cultural”) é um reflexo superficial cujas 
raízes são bem mais profundas.

Especificamente, sugerimos que, em grande medida, a infraes-
trutura adaptativa de uma sociedade tanto se integra quanto 
se regula pelo nível de complexidade cognitiva estrutural 
que opera entre os membros desta, em momentos específicos. 
Complexidade cognitiva estrutural, por sua vez, é um produto 
de estruturas e processos neurobiológicos que se obtém, em um 
nível mais profundo, no biograma do organismo, por um lado, 
e, por outro, um produto da gama e intensidade de estímulos 
ambientais percebidos como significantes pelo organismo. Êxito 
adaptativo depende, em grande medida, da gama e eficiência 
da sincronização perceptual, cognitiva e cibernética, de uma 
dada população (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  2-3). 

Os mesmos autores repetem que “respostas sociais efetivas 
ou apropriadas exigem a sincronização das operações cognitivas 
individuais” (LAUGHLIN; BRADY, 1978, p.  6), as quais, segundo 
a Cibernética, são alcançadas através das normas de filtragem. 
Em outras palavras, as categorias cognitivas vêm associadas a 
valores relativos, positivos e negativos, o que ajuda os indivíduos 
de uma sociedade a processar informação percebida de maneiras 
paralelas (pelas categorias cognitivas que arbitrariamente clas-
sificam os fenômenos do universo de uma maneira específica), 
bem como tomar decisões também de maneiras paralelas pelas 
guias implícitas no sistema valorativo (normas de filtragem, 
nas palavras da Cibernética).
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Mas, vamos ver um exemplo que envolve TGS, Ecologia, 
Agricultura e Índios Brasileiros – todos ao mesmo tempo.

10.4 ecossistemas, política Agrícola 
e Índios Amazonenses 

Enunciados colocados dentro da TGS, não importando de 
qual “ciência” se originam, têm relevância potencial para outras. 
Por exemplo: no caso da abordagem ecossistêmica, os sistemas 
procuram aumentar ao máximo o seu controle de flutuações 
ou perturbações vindas do ambiente, bem como implantar e 
aumentar relações de homeostase com esse, em decorrência da 
tendência de procurar estabilidade (adaptação) para prolongar a 
sua própria vida. Aprendemos as diferenças entre ecossistemas 
(o que é relevante para sistemas socioculturais) relativamente 
novos (em crescimento) e os em estágio avançado ou maduro.

Odum (1972) resume isso da seguinte maneira:

Sistema novo Sistema maduro

Produção Proteção

Crescimento Estabilidade

Quantidade Qualidade

Na categoria de “sistemas novos”, observam-se as carac-
terísticas indicadas entre sociedades “pioneiras” e sociedades 
hidráulicas novas, como o Estado inca, e também quando uma 
sociedade em nível de tribo se expande na formação de uma 
chefia. No caso do Colonialismo, a Metrópole exige da Colônia 
a produção de outputs de energias e matérias que ela absorve 
como inputs, as quais, enquanto renovam o sistema da Metrópole, 
drenam as energias da Colônia para fora sem as renovar. E, na 
Metrópole, “a diversidade aumenta com a maturidade”.
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Sistemas Novos Sistemas Maduros
1) alta produtividade de bio-
massa nova (crescimento);

1) baixa produção de biomassa 
nova (estabilidade demográfica);

2) cadeias de alimentação simples 
ou “lineares” (tipo “pastagem”); 

2) teia de alimentação com ênfase 
em reciclagem de nutrientes 
(produtos);

3) pouca biomassa (população) total; 3) total de biomassa (população) alta;

4) organismos (sociedades, 
grupos sociais) pequenos (mais 
simples) com ênfase na absorção 
de nutrientes inorgânicos (no 
caso de organismos biológicos) 
ou vindos de fora do sistema, 
coleta em vez de produção;

4) organismos (e organiza-
ções) grandes, com ênfase na 
absorção de nutrientes orgâ-
nicos (permuta recíproca de 
produtos) já dentro do sistema;

5) baixa diversidade de espécies, 
organizações ou instituições e de 
especializações;

5) alta diversidade de espécies e 
de especializações;

6) baixo nível ou grau de estra-
tificação;

6) alto nível de estratificação;

7) especialização de nichos de gama 
relativamente larga, abrangente;

7) especialização de nichos 
estreita, ou seja, muitas especia-
lizações cada uma concentrada 
e eficiente;

8) ciclos de intercâmbio de maté-
ria aberta;

8) ciclos de intercâmbio de maté-
ria fechados;

9) fraca estabilidade; 9) boa estabilidade;

10) alto grau de desperdício 
entrópico;

10) baixo grau de desperdício 
entrópico;

11) baixo nível de acumulação de 
informação;

11) alto nível de acumulação de 
informação; 

12) pressão seletiva para quan-
tidade (expansão territorial e 
demográfica).

12) pressão seletiva para quali-
dade (estabilidade e eficiência: 
efetividade).
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Veja bem: esse esquema foi feito por ecologistas para 
retratar o crescimento (evolução) de ecossistemas, mas nós 
colocamos termos correspondentes a sistemas socioculturais 
para mostrar que, embora não elaborado com referência a estes, 
é relevante. Ainda mais, é reconhecível no registro arqueoló-
gico, e a Etnografia da Amazônia mostra uma agricultura mais 
“madura” que a nossa.

A diversidade se correlaciona com a estabilidade. Quanto mais 
diversa a composição de espécies, mais estável o ecossistema. 
Portanto, os ecossistemas mais eficientes são aqueles nos quais 
a biomassa acumula-se em grande número de indivíduos de 
poucas espécies. Em ecossistemas ricos em especiação, a bio-
massa acumula-se em poucos indivíduos de muitas espécies. 
Portanto, o preço da estabilidade é menor produção, mas o 
preço de aumento de produção é instabilidade, a qual, com 
a sua baixa diversidade de espécies, podem criar alguns 
problemas nos campos monoculturais dos homens (SMITH, 
1972, p.  19). 

Ao modificar ecossistemas para o nosso uso, simplificamo
-los. Encurtamos as cadeias alimentares, ao canalizar toda 
a produção primária ou para nós próprios ou através de 
herbívoros especializados, dos quais somos os únicos pre-
dadores. Procuramos diminuir ao máximo o que entra na 
cadeia alimentar de decomposição e concentrar a produção 
energética numa seleção reduzida de espécies de plantas e ani-
mais. De acordo com a teoria ecossistêmica, estamos criando 
a instabilidade a favor da produção e da baixa diversidade de 
espécies. O modelo do desenvolvimento ecossistêmico sugere 
que problemas catastróficos de pestes e doenças poderiam ser 
prevenidos ao se acrescentar a diversidade aos nossos campos 
cultivados [...] talvez uma combinação de cultivados no mesmo 
campo pudesse ser uma resposta (SMITH, 1972, p.  20-21). 

Mas tudo isso é exatamente a estratégia agrícola indígena 
secular na Amazônia, de acordo com os trabalhos de D. Posey. 
O que se vem aprendendo é que a floresta amazônica, na sua 
forma de “clímax”, é um artefato humano.
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10.5 o novo paradigma científico?
O maior poder explicativo parcimonioso da TGS se mani-

festa nas mais diversas situações. Por exemplo: aparecem cada 
vez mais doenças antes desconhecidas, vindas de lugares antes 
isolados, mas agora desbravados, doenças mutantes, devido a 
erros genéticos provocados por poluentes químicos e radiológi-
cos e por raios solares que passam por “buracos” do ozônio. Além 
destas, reaparecem doenças antigas que pensávamos extintas, 
mas que grassam entre populações pobres, com saneamento 
deficiente e alta concentração demográfica, o que facilita a 
transmissão. A concentração demográfica também torna as 
pessoas altamente agressivas e a taxa de homicídios, assaltos 
e outras agressões aumentam. A rapinagem ao ambiente para 
saquear recursos cada vez mais escassos, acoplada à má distri-
buição dos produtos processados, provocada pela natureza do 
nosso padrão socioeconômico, o que cria a fome – e essa cria 
fraqueza nas defesas imunológicas; e a tensão da sociedade 
moderna favorece o consumo de drogas perigosas e até fatais 
como o “crack”. E o mau gerenciamento das zonas de mata que 
deveriam servir para proteção cria desastres climatológicos, 
hidrográficos, fitogeográficos e ecológicos.

Tudo isso se torna perfeitamente previsível em vista do 
princípio explicado pelo psicólogo social Berrien, trabalhando 
dentro da armação da TGS, de que, quando um subsistema 
fornece outputs inaceitáveis, o suprassistema aguarda uma 
mudança de outputs e, se isso não acontecer, toma medidas 
para neutralizar ou anular o subsistema perturbador, para 
prolongar a vida do próprio suprassistema (no caso, a biosfera, 
o subsistema faltoso sendo o nosso).

Também, a utilização da TGS como paradigma cientí-
fico implica mudanças na estrutura da pesquisa, como aponta 
Magoroh Maruyama (1978):
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Na nova lógica morfogenética, o desenvolvimento, a hetero-
genização, e a simbiotização podem acontecer em direções 
diversas, a partir da mesma condição inicial, por causa dos 
“loops” (desdobramentos de circuitos) de retroação positiva, 
amplificadores da diferenciação. A heterogeneidade aumenta. 

Prigogine e Morin afirmam que o determinismo morreu, 
porque, a partir das mesmas condições prévias, diversos resul-
tados podem surgir, dependendo do estado do sistema e dos 
circuitos de retroação entre os componentes e os seus pesos 
relativos (Maruyama). Berrien e Guillemin também afirmam que 
não há lugar na ciência moderna para uma visão “mecanicista” 
do universo. Aceitando que não se pode conhecer de antemão 
o desfecho exato de um processo dentro de uma caixa-preta, 
como, então, explicar o alto grau de convergência que a História 
mostra, realmente, ao menos, entre os sistemas sobreviventes?

Pois bem, não tem mais espaço para um determinismo 
simples, pois as relações entre os fenômenos são tão complexas (e 
a nossa capacidade de analisá-los depende em primeira instância 
da nossa capacidade de reconhecer essa hipercomplexidade e, 
portanto, empregar métodos adequados) que

[...] na predição do comportamento de sistemas instáveis, 
não é a nossa falta de conhecimento que está em jogo, mas 
a natureza dinâmica do sistema. É a instabilidade dinâmica 
que estará na origem das noções de probabilidade e de irre-
versibilidade (PRIGOGINE, [s.d.], p.  45). 

Pode-se calcular, com Ashby e Garner, o grau de incerteza 
(probabilidade) de acontecer uma determinada ação ou um 
determinado fenômeno, embora se esteja condenado a nunca 
poder prever o desfecho em qualquer circunstância concreta 
(histórica). É que, no processo contínuo da interação, diminui 
a relevância dos estados ou condições prévias. No entanto, a 
ação inovadora de um indivíduo só pode ter significado se se 
incorporar dentro do contexto de um suprassistema determi-
nista, mesmo que perturbado.
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É óbvio que o grau de incerteza nas tentativas de pre-
dição e de retrodição é alto, mas também não entendemos 
bem as compulsões e limitações que diminuem o número de 
alternativas disponíveis em determinado estágio de um pro-
cesso ou fenômeno concreto – veja, por exemplo, o Princípio 
da Limitação das Possibilidades e o Princípio da Coerência. A 
variedade (“exponencial log-log”) não é ilimitada, como que-
riam os relativistas, mas cercada por compulsões (ecológicas, 
funcionais e organizacionais) e transformada por experiências 
históricas. Quais são essas compulsões é “um problema empírico 
não solucionado” (SPERBER, 1978, p.  21).

As mudanças no acervo genético são aleatórias e a sua 
soma é o caos genético de mutações (ruído entrópico na evolução 
e na adaptação). As coerções finalistas (e as leis do universo) e 
as ambientais imprimem uma ordem e, vistas a posteriori, essas 
pressões seletivas (veja bem, mutáveis) conduzem o caos inicial 
por uma sequência aparentemente ordenada (a evolução vista da 
perspectiva dos sobreviventes). Na mudança do acervo cultural 
estão as ideias e atos idiossincráticos – o ruído social aleató-
rio das “partículas” sociais. Coerções finalistas e adaptativas 
seletivas imprimem, nos sistemas socioculturais sobreviventes, 
trajetos, com certo grau de semelhança ou repetição, que cha-
mamos de paralelismo na evolução sociocultural.

No entanto, por ora, só se pode identificar os fatores e 
parâmetros nos processos depois do fato, não antes. Continuamos, 
todavia, a insistir que o fato de a convergência realmente obser-
vável no mundo dos acontecimentos históricos concretos estar 
muito maior do que a incerteza calculável, daria para esperar. 
Isso significa que, embora longe de um universo mecanicista, 
tem-se, realmente, um universo coerente, com leis invariáveis 
interagindo complexamente em casos ou situações historica-
mente únicos. Acreditamos que, ao aprendermos mais sobre 
como os sistemas se comportam, pode-se aumentar o grau 
de probabilidade da nossa previsibilidade, ao controlar ou 
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identificar tais limitações e compulsões. Ou, ao menos, melhorar 
o poder e a parcimônia das nossas explanações após o fato.

Poucos trabalhos na linha sistêmica têm aparecido na 
literatura antropológica brasileira até agora, embora a sua fre-
quência comece a aumentar. Como no caso do Neoevolucionismo, 
talvez, como disse Eduardo Viveiros de Castro, “simplesmente 
porque o que fazem não encaixa em nossa pauta de importados”. 
Para alguns, é uma pena que tais trabalhos, proliferando e 
aumentando de importância no exterior, não deixem de existir 
só porque não são lidos aqui! Precisa-se de uma Antropologia 
genuinamente brasileira, para atender problemas e interesses 
brasileiros, mas é preciso se informar com tudo o mais que 
acontece aqui e acolá, em vez de mergulhar em narcisismo.

Dentro da TGS, Miller jr. (2009a) inclui um trabalho sobre 
o aparecimento da abordagem e as suas implicações transdisci-
plinares, a relação entre o indivíduo e o sistema, e, a diversidade 
de abordagens, de acordo com o nível hierárquico do sistema em 
pauta. Uma visão geral encontra-se também em Isaac Epstein, 
Cibernética (série Princípios) e vários artigos interessantes se 
encontram no compêndio A Unidade do Homem, vol. III: Para 
uma Antropologia Fundamental, incluindo artigos de Solomon 
Katz, Walter Buckley (Abertura Sistêmica e Cibernética e Teoria dos 
Sistemas e Antropossociologia), e Edgar Morin (O Complexo de Adão 
e o Adão Complexo e vários livros de edição portuguesa). Muito 
provocativo é o trabalho crítico de Frank Cajka, Antropologia 
Ecológica: uma maneira de ver o mundo.

Um trabalho mais recente é o de Maria José Esteves de 
Vasconcellos, Pensamento Sistêmico: o novo paradigma da ciência. 
Infelizmente, só chegamos a conhecer essa obra depois de 
terminar esse trabalho.

As únicas instituições antropológicas brasileiras a incor-
porar aspectos desta linha até agora, de que saibamos, são a 
Universidade Federal do RN e a PUC de São Paulo, esta sob a influ-
ência de Edgard de Assis Carvalho e que conta, periodicamente, 
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com um contato com o antropólogo filosófico francês Edgar Morin, 
destacado participante dessa linha e um dos seus pioneiros.

A abordagem está presente nos trabalhos de muitos dos 
adeptos da Escola de Michigan, especialmente na linha da 
Nova Arqueologia, no do Materialismo Cultural, e se tornou 
fundamental no estudo de ecossistemas (ver o resumo breve de 
Emílio MORÁN, 1990, p.  85-90). Também a abordagem aparece 
no trabalho sociobiológico de Albert Jacquard, A Herança da 
Liberdade, da Animalidade à humanidade, cap. 4: “Complexidade 
e Auto-organização”. Cada vez mais aparecem trabalhos que se 
utilizam de conceitos fundamentais da TGS para complementar 
os seus argumentos, com uma ênfase cada vez maior no con-
ceito de energia (ex.: Charles Laughlin e Ivan Brady, Extinção 
e Sobrevivência em Populações Humanas, e Michael A. Jochim, 
Estratégias para Sobrevivência). Fascinante e de suma importância 
é o trabalho de Richard N. Adams, Energia e Estrutura, ainda 
não traduzido, mas um imperativo para quem quer entender 
a natureza de poder e autoridade.

Fora da PUC-São Paulo e da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, ainda poucos antropólogos brasileiros desen-
volvem os seus trabalhos dentro dessa armação teórica, apesar 
da sua relativa popularidade em outros continentes. Entretanto, 
quem trabalha nas ciências sociais aplicadas (Administração 
de Empresas e de cidades, Psicologia Social, e muitas outras) 
simplesmente não tem ais como não usar. É na prática que se 
descobre se a teoria funciona21.

21 Para maiores informações sobre a Teoria de Sistemas, ver Miller jr. 
(2009ª) e também APÊNDICE N – Abordagem sistêmica.
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11 processUALisMo 

11.1 processualismo e a nova Arqueologia 

Partindo da Escola de Michigan e de outros arqueólogos antro-
pológicos insatisfeitos com os caminhos da sua ciência de 
então, a Nova Arqueologia (mais tarde chamada de Arqueologia 
Processual), tem-se voltado para esses problemas, procurando 
testar hipóteses sobre processos socioculturais humanos em 
longo prazo em situações cujas condições-limites possam vir 
a ser definidas de maneira verificável por outros estudiosos. A 
Nova Arqueologia procura aplicar o método científico de maneira 
muito explícita, testando hipóteses sobre processo sociocultural.

Destacado teórico nessa linha é o arqueólogo Lewis 
Binford, produto da Escola de Michigan e considerado o líder 
da Nova Arqueologia nos Estados Unidos (na Inglaterra sur-
giram outros, como, por exemplo, Colin Renfrew). Nesse tipo 
de abordagem o arqueólogo se considera um cientista social, 
especificamente um antropólogo, pesquisando não a História 
Pré-Escrita, mas atividades humanas no passado não registrado, 
através do estudo de evidências circunstanciais: o mesmo pro-
cedimento do detetive policial quando reconstitui o crime, o 
qual não passa de uma atividade humana não registrada no 
passado (embora passado recente).

Na visão de Binford, o sítio arqueológico (ou melhor, o piso 
ou “componente”) é um palco localizado num ponto no espaço e 
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no tempo, num ambiente físico e ecológico; nesse palco, os atores 
(o “pessoal” do esquema de Malinowski) desempenham atividades 
de processamento de inputs de matéria/energia para produzir 
produtos úteis (outputs) para a sua manutenção. Essas atividades 
são organizadas e deixam vestígios, que são os instrumentos nelas 
utilizados e as relações espaciais entre estes. Desde que as 
atividades sejam organizadas no espaço, a disposição final dos 
instrumentos em relação às características desse espaço deve 
refletir a organização de tais atividades e, portanto, do grupo 
de trabalho. Isso se insere no contexto maior da organização 
da sociedade como um todo.

A grande ênfase nessa linha é no desenvolvimento de meto-
dologias adequadas, com o emprego consciente e autocrítico do 
método científico e, principalmente, o desenvolvimento de um 
corpo de teoria (de médio alcance, não macroteoria) adequado.

Se muitas das ideias da Arqueologia Processualista vêm da 
Antropologia, por que os antropólogos não as aplicaram ao seu 
trabalho? Na América do Norte, certa corrente fez isso (ver, por 
exemplo, BRIM e SPAIN, 1974). Para os antropólogos norte-america-
nos, o ambiente boasiano relativista, antiteórico, antievolucionário 
e antimaterialista inibia tais tendências, embora o convívio com 
arqueólogos no mesmo departamento tenha assegurado uma 
familiaridade com o fato de que as culturas realmente mudam 
através do tempo (como já foi observado, o relativista Melville 
Herskovits declarou que “a única coisa constante debaixo do sol é 
a mudança”) e que os objetos materiais produzidos pelas diversas 
sociedades tinham mais finalidades funcionais do que finalidades 
puramente estilísticas ou decorativas.

De repente, os arqueólogos norte-americanos perceberam 
que tinha acontecido uma revolução: a Arqueologia, que em termos 
de teoria sempre estava a reboque da Antropologia, agora estava na 
vanguarda. Mesmo os antropólogos que rejeitaram o Processualismo 
por preferirem uma posição mentalista, tinham que respeitar a 
nova situação e defender, em vez de impor, a sua posição.
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No Brasil, ao contrário, nunca houve uma Antropologia 
Evolucionista como na Europa e, consequentemente, nenhuma 
reação contra; também não houve nenhuma convivência intelec-
tual de Antropologia com a Arqueologia, que fica no Departamento 
de História. Portanto, mesmo com a introdução da Arqueologia 
Processual nas décadas de 1960-1970, as ideias de processos de 
mudança cultural diacrônicos continuam completamente estra-
nhas aos antropólogos brasileiros, exceção sendo os conceitos 
de Ecologia Cultural, apesar das suas implicações materialistas.

Pela mesma razão, as críticas de antropólogos norte-a-
mericanos ao Materialismo, ao emprego do método científico e 
ao pensamento evolucionário do Processualismo encontraram 
uma recepção entusiasta por parte de antropólogos brasileiros. 
A Arqueologia continua uma coisa estranha e irrelevante para 
estes, ao mesmo tempo em que a Arqueologia brasileira agora 
trabalha com conceitos antropológicos como inteiramente 
relevantes para o seu trabalho. Na medida em que a Arqueologia 
brasileira se distancia teórica e metodologicamente da História, a 
Antropologia brasileira ainda estranha a Arqueologia. Essa situ-
ação está contribuindo para uma tendência para a Arqueologia 
acadêmica cada vez mais estabelecer Departamentos próprios.

11.2 orientação teórica processualista 
Willey e Sabloff (1974, p.  183) citam três alicerces teóricos 

da Nova Arqueologia, a saber: (1) norteia-se por uma visão 
“predominantemente cultural-evolucionária”, o que inclui a 
ideia de o “reino tecno-econômico da cultura ser o determinante 
primário na mudança com os reinos social e ideacional mudando 
em relação a ele”; (2) prossegue dentro de uma abordagem 
derivada da Teoria de Sistemas (ver o capítulo anterior), “uma 
visão sistêmica da cultura e da sociedade, com as suas partes 
ou subsistemas”; e, (3) emprega o raciocínio dedutivo ou lógico-
dedutivo, em vez do puro empirismo ou raciocínio indutivo.
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A aceitação aberta de uma orientação evolucionária estava 
inteiramente de acordo com a natureza dos dados arqueológicos, 
embora esta se chocasse com a orientação antievolucionária e 
antiteórica do particularismo boasiano ainda forte nos depar-
tamentos de Antropologia norte-americanos. Arguiam os parti-
cularistas que o Evolucionismo estava eivado de pressuposições 
não examinadas e, às vezes, em contradição com as evidências 
em certos casos. Lembre-se de que, ao se testar uma hipótese 
contra os dados, a presença de um caso negativo em vinte vem 
a ser uma confirmação da teoria na orientação probabilística, 
mas uma refutação para o particularista.

Por outro lado, nada exige que o trajeto da mudança 
sociocultural seja sempre do simples para o complexo e gra-
dativo em vez de revolucionário. A Teoria de Sistemas mostra 
que sistemas enfrentam mudanças no seu ambiente através 
de pequenas alterações ou reajustes adaptativos (retroação 
negativa) até que alguma transformação ou acumulação de 
alterações crie uma situação (crise) em que tais pequenos rea-
justes sejam impossíveis de amortecer e aí o sistema ou entra 
em colapso (decadência terminal) ou se reorganiza sob outra 
forma, outro patamar, o que provocaria mudanças em cadeia 
que transformariam o sistema. Isso significa longos períodos de 
estabilidade pontuados por curtos períodos de mudança rápida 
e profunda (“revolucionária”). Tal reformulação não tem que 
ser, necessariamente, num patamar de maior complexidade: 
muitos povos fugindo aos europeus conseguiram se reorganizar 
em nível tribal, desaparecendo no mato e tornando-se difíceis 
de serem encontrados, conquistados e escravizados.

Têm-se como exemplo os omaguas, da Amazônia Peruana, 
um grupo tribal remanescente, descendente de uma nação do 
Médio e Alto Amazonas, muito populosa e organizada em nível 
de chefia, vitimizados por doenças e escravagistas de origem 
europeia, tendo sido obrigados a fugir rio acima para escapar 
de seus perseguidores. Só que, no novo ambiente, o grupo 
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tribal em questão não conseguiu reconstituir uma sociedade 
em nível de chefia, por uma ou mais das seguintes razões: não 
lhe restar o contingente de pessoal necessário, o ambiente não 
estar em condição de sustentar um pessoal com o seu nível de 
tecnologia ou então para não atrair escravagistas de novo (ver 
LATHROP, 1975; MEGGERS, 1977).

Adicionalmente, alguns estudiosos como Elman Service 
e Marshal Sahlins vêm chamando atenção para o fato de que, 
nas sociedades organizadas em nível de bando ou tribo, as 
pessoas trabalhavam menos de que na civilização de hoje em 
dia para conseguir o seu sustento. Outros apontam para o 
declínio moral e humano das sociedades complexas modernas, 
com desigualdades aviltantes na distribuição da riqueza, que 
conduz a um sofrimento humano nunca antes visto.

Assim, muitos praticantes da corrente “pós-processual” 
rejeitam a utilidade do conceito de evolução cultural na base do 
argumento de que, se essa não é inevitável, então, como pode 
ser previsível? Se tal conceito não pode ser usado como um 
princípio dado confiável, então não deve ser usado ou presumido 
em interpretações arqueológicas.

Para essa crítica, podem-se apontar duas respostas: num 
primeiro plano, todas as leis científicas são probabilísticas, confi-
áveis no agregado da vasta maioria dos casos, mas não garantidas 
em instâncias individuais; em segundo lugar, a Teoria de Sistemas 
nos mostra que, na presença de novas fontes de energia, os siste-
mas tendem a se tornar mais complexos ao desenvolverem novos 
mecanismos de organização para absorvê-las.

É interessante observar que o pós-processualista inglês 
Matthew Johnson comenta que, mesmo que certos estudiosos 
aleguem ter abandonado os modelos de evolução cultural, 
os arqueólogos ainda “apelam às ideias fundamentais do 
Evolucionismo Cultural com muito mais frequência do que 
possam querer admitir. Tais ideias subjacentes (aos seus 
argumentos), por muitas das vezes, não são reconhecidas e, 
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frequentemente, da espécie mais simples e fundamental, impli-
citamente reconduzindo a modelos unilineares” (2010, p.  161).

Certamente,

Uma das grandes contribuições das teorias da evolução cultu-
ral, do ponto de vista da Arqueologia norte-americana, é que 
estas integram fortemente a Arqueologia dentro da disciplina 
da Antropologia como um todo, alem de recomendarem e 
facilitarem o trabalho conjunto de antropólogos culturais 
e “arqueólogos antropológicos” num forte programa de 
investigação do que se percebe serem questões importantes, 
concretas e empíricas. Estas são generalizantes e comparativas 
na sua natureza, bem como relevantes para o mundo moderno 
(hierarquização, guerra, origens do estado). Dentro desse 
projeto, os arqueólogos são uma parte importante e central 
do ímpeto maior para uma teoria antropológica generalizante 
(JOHNSON, 2010, p.  153). 

Ao mesmo tempo, o emprego da teoria sistêmica tornou 
ainda mais congenial e compreensível a Ecologia Cultural, agora 
vista explicitamente na sua forma ecossistêmica. Em decor-
rência desse interesse, o estudo de sociedades relativamente 
simples foi enfatizado na prática, pois as suas relações com 
o ambiente, como fonte de energias e informações, são mais 
diretas. Entretanto, insistiu-se que

[...] todos os inter-relacionamentos sistêmicos, de qualquer 
natureza, deixarão alguma marca ou pista, direta ou indireta-
mente, no registro material. A “Nova Arqueologia” tem laços 
estreitos com as ciências físicas e naturais, numa variedade 
de [...] identificações e análises. Também é aqui, dentro do 
compasso da visão sistêmica da cultura, que a estatística e 
o computador desempenham um papel tão importante. O 
“novo arqueólogo” testa hipóteses sobre o passado através de 
um raciocínio dedutivo, em vez de indutivo. Enquanto essas 
hipóteses são levantadas a partir dos dados etnográficos ou 
etno-históricos, elas não são, de maneira alguma, conside-
radas dependentes de tais dados. Não é a fonte da hipótese 
que é considerada importante, mas antes a maneira pela 
qual essa hipótese é formulada para possibilitar a sua prova 
ou refutação através do registro arqueológico (JOHNSON, 
2010, p.  184). 
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De fato, foi de grande utilidade para os arqueólogos 
poderem ver a cultura, internamente, como um conjunto de 
subsistemas e, externamente, como um subsistema dentro de 
um ecossistema maior.

Inicialmente a Arqueologia Processual insistia que o 
modelo lógico-positivista de raciocínio dedutivo era o único 
que servia para se “fazer” ciência. Já houve muita polêmica 
sobre isso, a qual gerou muito mais calor de que luz.

É verdade que as ciências físicas e naturais progrediram 
muito através dessa abordagem, mas agora a Física Quântica e a 
Biologia Molecular têm penetrado em regiões do universo onde 
a supremacia dela passou a ser susceptível de questionamento. 
As leis newtonianas da Física, embora absolutas, só se aplicam 
a casos de populações enormes de partículas.

No entanto, quando se trata de partículas ou “átomos 
sociais” individuais, entra a incerteza. Afinal, descobre-se 
que as leis não são absolutas: são probabilísticas. Se não se vão 
derivar leis absolutas de populações de indivíduos, o método 
dedutivo se encontra num âmbito efetivo limitado. Não é que esse 
método não tenha utilidade para certas classes de fenômenos; 
simplesmente ele não pode ser considerado o único caminho 
para a ciência.

Os estudiosos da Microfísica descobriram que estão lidando 
com populações com previsibilidade probabilística, não absoluta, 
e, procuraram modelos para lidar com populações nas ciências 
sociais. Só que estas estão com uma visão defasada de “lei cientí-
fica”. Arqueólogos e antropólogos tratam com populações (pessoas, 
artefatos) e a ferramenta para demonstrar regularidades em 
populações é a Estatística, que pode até revelar numericamente 
o grau de probabilidade de ocorrência do fenômeno ou das suas 
associações (covariações), dentro de condições prévias definidas e, 
o nível de probabilidade dessas virem a ser significantes. Quando as 
ciências sociais desistem de considerar absolutas as leis científicas, 
então aí que começarão a encontrá-las.
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11.3 os três subsistemas 
No seu ensaio “Arqueologia como Antropologia” (1962), 

Lewis Binford conseguiu abrir o caminho para um novo conceito 
de Arqueologia ao chamar atenção para os três subsistemas dos 
sistemas socioculturais, a saber; a infraestrutura tecno-econô-
mica, em contato direto com o ambiente, donde tira energias 
e materiais; a estrutura social, que organiza o trabalho da 
sociedade; e a superestrutura ideológica, que reforça e justifica 
a ordem social. Isso é semelhante à divisão feita por Marx 
(Tópico 3.2), só que este colocou sociedade e ideologia juntas 
na superestrutura.

Em termos de artefatos que refletem essa divisão da 
cultura em aspectos materiais, sociais e ideacionais, Binford 
(1962) propõe uma divisão destes em três classes, com funções 
econômicas, sociais e ideológicas.

Os artefatos usados diretamente para se lidar com o 
ambiente físico são chamados por ele de tecnômicos.

Artefatos sociotécnicos seriam os que servem como sím-
bolos sociais,

[...] os elementos materiais cujo contexto funcional primário 
está nos subsistemas sociais do sistema cultural total. Esse 
subsistema funciona como os meios extrassomáticos de articu-
lar indivíduos uns com os outros em grupos coesivos capazes 
de manter-se eficientemente e de manipular a tecnologia 
(BINFORD, 1962, p.  219).  

Artefatos tais como a coroa de um rei, a batina de um 
padre, a farda de um soldado e o anel de casamento são exemplos 
de artefato sociotécnico.

São artefatos da classe que têm o seu contexto funcional 
primário no subsistema ideológico os que “significam e simbo-
lizam as racionalizações ideológicas para o sistema social, e que 
fornecem o meio simbólico dentro do qual os indivíduos estão 
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endoculturados” (BINFORD, 1962, p.  219), sendo designados de 
artefatos ideotécnicos.

Estes são símbolos de clãs, deuses etc. Exemplos seriam 
os crucifixos, os ídolos, as bandeiras e símbolos semelhantes.

Artefatos tecnômicos mudariam com as técnicas materiais 
e ecológicas; os sociotécnicos, com as relações e as estruturas 
sociais, e os ideotécnicos, com a ideologia. Mudanças nesta, 
no entanto, estão estreitamente relacionadas com a estrutura 
social – portanto com a situação adaptativa do sistema cultural 
– e não com fatores históricos.

[...] Os artefatos, tendo o seu contexto funcional primário 
em subsistemas operacionais diferentes do sistema cultural 
total, exibirão diferencialmente as semelhanças e diferenças, 
em termos da estrutura do sistema cultural da qual fazem 
parte. Enfim, a explanação das diferenças e semelhanças entre 
complexos arqueológicos tem que ser oferecida em termos do 
nosso conhecimento atual das características funcionais e 
estruturais dos sistemas culturais (BINFORD, 1962, p.  217-218). 

Nesse trecho, Binford falou em função. Já se viu que a 
Arqueologia Processualista envolve o pensamento evolucio-
nista, embora não da forma unilinear, os processualistas não se 
interessam por formulações vagas como a evolução universal.

Mas, pode a Arqueologia Processual ser considerada 
funcionalista?

No sentido de que a cultura seja vista como existindo 
para preencher uma função ou um conjunto de funções, pode. 
Entretanto, o Funcionalismo vê todo processo como homeostático 
(retroação negativa, as saídas [outputs] sendo de signo [+ ou -] oposto 
ao das entradas). Em outras palavras, as culturas só podem 
amortecer as mudanças. Um sistema funcionalista estaria 
em equilíbrio dinâmico: não mudaria. Ou, melhor, só faria 
minimudanças, para não ter que mudar. Mas todos, inclusive 
os funcionalistas, sabemos que os sistemas mudam, só que os 
funcionalistas não podem explicar como nem por quê:
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Tais modelos não são ideais para estudos socioculturais. 
Mais adequados para essa finalidade são os “modelos adap-
tativamente complexos”, que permitem retroação positiva e 
negativa e, que se autoinformam e se adaptam. Tais modelos, 
quando vistos de uma perspectiva diacrônica, revelam um 
trajeto evolucionário de mudança cultural (WILLEY; SABLOFF, 
1974, p.  185). 

11.4 exemplos do procedimento processualista 
Para ilustrar a metodologia no trabalho dos pioneiros 

processualistas, podem-se citar alguns exemplos, a começar 
com o estudo clássico de Binford de 1962, já citado.

Na região norte-americana dos Grandes Lagos, os arqueólo-
gos identificaram uma cultura do horizonte arcaico chamada “Old 
Copper Culture”, que apresentou uma situação que desafiava os 
modelos tradicionais. Esse povo fabricava instrumentos de cobre 
malhado, com formas reconhecidas como ligadas a atividades de 
caça, pesca e marcenaria. No entanto, tais instrumentos que, quase 
sempre, foram encontrados em sepultamentos, eram poucos em 
número para serem de uso generalizado. Além do mais, no período 
seguinte esses objetos desapareceram e o povo aparentemente 
voltou para os instrumentos de pedra, o que contrariava o conceito 
evolucionário do progressivo aperfeiçoamento da eficiência dos 
instrumentos de trabalho.

Para atacar esse problema, Binford usou a visão energe-
ticista de Leslie White da evolução cultural, uma armação da 
teoria sistêmica e um raciocínio dedutivo. A sua hipótese foi de 
que os instrumentos de cobre não eram artefatos tecnoeconômicos 
e sim tecnômicos, ou seja, se relacionavam com o subsistema 
social como símbolos de status.

Tal proposição era apoiada no fato de que, em termos 
energéticos, instrumentos de cobre não representavam uma 
eficiência energética maior do que os de pedra porque o 
cobre era escasso e exigia mais esforço para ser trabalhado. 
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Adicionalmente, a sociedade não valorizava estes instrumentos 
a ponto de continuar a utilizá-los após a morte do seu dono.

Os dados indicavam a presença de uma sociedade igualitá-
ria, portanto os instrumentos de cobre podiam ser considerados 
símbolos de status dos seus donos – os “mestres” nas suas áreas 
de competência como indicadas pela forma do objeto – e sím-
bolos não econômicos, uma vez que não eram herdados, antes 
acompanhavam os seus donos no mundo do além.

A falta da continuação desses artefatos nas culturas 
subsequentes pode ser interpretada como o começo da hierar-
quização destas. De fato, artefatos de cobre em sepultamentos 
posteriores tinham formas esotéricas, em vez de simbolizar 
instrumentos quotidianos.

A confirmação ou não desta hipótese e a identificação das 
circunstâncias dentro das quais tais fenômenos se manifestam 
ou não se darão através de observações posteriores em novos 
sítios ou mesmo em outras culturas.

Binford utilizou-se proveitosamente da dedução na 
sua formulação, embora não se vê tal método como sendo de  
todo imprescindível.

Outro exemplo do exercício desse tipo de abordagem é o 
trabalho de James Deetz (1965), que, partindo de uma hipótese 
de Binford lançada em sala de aula, supôs que, como as mulheres 
normalmente eram as ceramistas, numa sociedade de regra de 
residência matrilocal, a distribuição dos desenhos colocados 
na cerâmica, passada de mãe para filha, seria não aleatória, 
diferentemente de uma sociedade de residência patrilocal, em 
que tal distribuição no espaço físico da aldeia seria aleatória.

Deetz escavou sítios de aldeias Arikara, na América do 
Norte, que, em tempos históricos, passaram de aldeias com 
residência matrilocal para aldeias maiores, em volta dos entre-
postos de europeus, com residência patrilocal. De fato, esse 
autor demonstrou que, na primeira instância, a distribuição dos 



Teoria anTropológica e arqueológica

224

desenhos de cerâmica tinha sido não aleatória e, na segunda, 
aleatória, revelando que há meios de se documentar o padrão 
de residência (matrilocal, patrilocal) em certos casos.

Outro exemplo que se pode citar diz respeito a uma 
explanação de como a “revolução neolítica”, ou a adoção da 
vida sedentária na base da lavoura, chegou a acontecer no 
Planalto de Mesoamérica. Em 1968, Kent Flannery publicou 
Archeological systems theory and early Mesoamerica no qual ele 
desenvolveu o conceito de “sistemas de procura” alternativos 
e de intensidade variável (de fato são subsistemas dentro de 
um sistema total de procura). Isso no período pré-agricultura 
tardio (5.000-2.000 a.C.), que envolvia a “procura” de algaroba 
(mesquite), figo-da-índia, maguey (uma bromélia) e gramináceos 
silvestres tais como teosinte (ancestral do milho) bem como a 
caça de veados e outros animais. Nas palavras de Flannery,

Sazonalidade e agendamento [...] eram partes de um sistema 
de retroação para amortecer desvios, os quais evitaram a 
intensificação de qualquer sistema de procura particular até 
o ponto de ameaçar (a sobrevivência) da espécie silvestre. Ao 
mesmo tempo, essas partes mantiveram um nível de eficiência 
de procura suficientemente alto, tal que houve pouca pressão 
para mudança. [...] sob as condições de equilíbrio plenamente 
alcançado e permanentemente mantido, as culturas pré-histó-
ricas poderiam nunca ter sido mudadas. Isso se deu, ao menos 
em parte, pela existência de retroação positiva ou “proces-
sos de ampliação de desvios”. [...] Estes, Maruyama descreve 
como sendo “todos os processos de relações causais mútuas 
que amplificam um chute inicial insignificante ou acidental, 
aumentam o desvio e divergem da condição inicial” [...]. Tais 
“chutes insignificantes ou acidentais” diziam respeito a uma 
série de mudanças genéticas que aconteceram em uma ou 
duas espécies de plantas mesoamericanas úteis ao homem. A 
exploração dessas plantas tinha sido um sistema de procura 
relativamente menor em relação (aos outros já citados, n. do 
a.), embora a retroação positiva que se seguiu a essas mudanças 
genéticas iniciais provocou o surgimento de um sistema menor 
que passou a superar as proporções de todos os outros e, even-
tualmente mudar todo o ecossistema do Planalto Sul Mexicano 
(FLANNERY, 1968 apud WILLEY; SABLOFF, 1974, p.  203-204). 
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11.5 por que ciência? 
O fenomenologista Paul Feyerabend rejeitou a ciência 

e declarou que se pode projetar um mundo melhor sem ela 
(FEYERABEND, 1979, p.  281; ver Tópico 8.3). Afinal, se se ficar 
doente, pode se chamar um curandeiro. Feyerabend admite 
não gostar do método científico porque esse restringe o modo 
pelo qual ele possa vir a pensar sobre um fenômeno ou sobre o 
universo, declarando que prefere voos livres e espontâneos da 
imaginação. Para ele, a ciência é como a tirania e a metafísica 
como liberdade. E, por que fazer tanto empenho sobre a verdade 
se ela convive em pé de igualdade com a mentira e a fantasia 
na nossa imaginação? Em outras palavras, quem precisa da 
ciência ou da verdade científica? Trata-se, nas suas palavras, 
de uma questão de gosto.

Entretanto, para os processualistas a Arqueologia e a 
Antropologia são, ou devem ser, ciências. Um dos alicerces 
apontados, da abordagem processualista é o do método dedutivo 
ou “hipotético-dedutivo-nomotético”, o que eles qualificam 
ser “o (único) método científico”. Outros, porém, discordam da 
propriedade de tal método numa ciência social.

Para começar, o que é uma ciência? O antropólogo neo-
evolucionista Marvin Harris definiu a ciência como a procura 
da ordem no universo, apenas aparentemente desordenado. O 
arqueólogo britânico pós-processualista Matthew Johnson a 
define como “a ordem em que você coloca os fatos” (JOHNSON, 
2010, p.  39). Outros ligam a definição à metodologia, ao uso do 
método científico. Semelhante a estes, outros expressam a ideia 
de que a ciência procura descrever, analisar e interpretar os 
fenômenos da natureza, ou seja, responder a perguntas do tipo 
“o quê?” (descrever, explicitar), “como?” (analisar) e “por quê?” 
(interpretar, explanar). A ciência também pode ser vista como a 
procura das poucas e simples regularidades (“leis”) que regem 
o complexo ruído superficial do universo. Até aí, as diferenças 
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não são muito polêmicas, mas se se perguntar se uma disciplina 
é ou pode ser científica, aí pode se dar um ruído.

Em seguida, passa-se a indagar o que é o “método cien-
tífico” e em quais casos ele seria ou não aplicável.

Os primórdios desse método remontam aos gregos clássicos, 
os quais disseram que a procura da verdade começa com a dúvida. 
O que eles queriam dizer com isso repercutiu no período iluminista 
com a rejeição da autoridade, tradicional ou institucional, como 
fonte da verdade. Aí entrou o Empirismo – a atividade de buscar, 
examinar e compilar ou classificar fenômenos.

No século XIX o sociólogo Auguste Comte, admirador dos 
progressos científicos nas áreas de Física e Química, propôs o 
Positivismo como uma filosofia da ciência. Disse que a Biologia 
tinha se livrado das crenças pré-científicas quando adotou a 
metodologia das ciências físicas e recomendou que as ciências 
sociais fizessem o mesmo.

O Positivismo tomou outra forma no século XX com o 
Positivismo Lógico, do Círculo de Viena. Essa filosofia pontifi-
cou que não há contato humano direto com o mundo objetivo 
ou físico: tudo é indireto, ou seja, filtrado através dos nossos 
sentidos limitados, cujas informações transmitidas são recons-
tituídas no cérebro. O nosso conhecimento do mundo consiste 
apenas em reconstituições incompletas da realidade objetiva. 
Daí emergem duas correntes: uma fenomenológica e outra 
lógico-positivista.

A Fenomenologia (Tópico 8.3) diz que não se pode provar 
nada sobre o mundo objetivo material porque não se conse-
gue lidar diretamente com esse. O que se pode fazer é apenas 
lidar subjetivamente com as ideias ou ilusões sobre o que esse 
mundo possa ser. Na realidade, sob essa óptica, não se pode 
nem provar que ele existe objetivamente. Só que se recebem 
sensações atribuídas a ele, as quais só podem ser analisadas 
subjetivamente. Sendo assim, se toda a experiência humana é 
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subjetiva, como pontifica a Fenomenologia, então só se podem 
estudar as coisas subjetivamente.

O pessimismo fenomenológico estabelece, então, que 
todo empreendimento dirigido à tentativa de se vir a entender 
o universo tem que ser mentalista e não materialista, o que 
significa explicar o material através do mental, patentemente 
incomensuráveis entre si. A conclusão a que se chega é que é 
impossível tentar vir a entender o universo pela perspectiva 
material e que quem buscar fazer isso estará apenas enganando-
se a si mesmo.

O Positivismo Lógico também parte das mesmas pressu-
posições sobre a experiência humana, embora numa perspectiva 
menos pessimista. Ele estabelece que, se as observações, mesmo 
subjetivas, forem colocadas em termos tais que outros observa-
dores possam duplicar e confirmar (ou “falsear”, desconfirmar), 
estas se tornarão “intersubjetivas”. Nesse caso, as observações 
científicas são as que são duplicáveis e falseáveis, o que significa 
que a verdade científica nunca é absoluta: é mutável. Esta, para o 
lógico-positivista, é o que foi confirmado e ainda não falseado.

Portanto, o que não for testável não é e nem pode ser 
científico. Uma proposição não testável é uma metafísica, não 
científica. Isso não quer dizer que tal não seja humanamente 
importante: a metafísica inclui os valores e crenças e tem a sua 
importância. O método científico pode provar que o desemprego, 
a pobreza, a violência, o amor e a bondade existem, mas se sejam 
bons ou maus não é campo de investigação científica (ao menos 
sem definições exclusivas e incontestáveis do bom e do mau, o 
que não é provável de serem encontradas).

Então, se a verdade científica não é absoluta, ela é inal-
cançável, diria o fenomenologista. Com isso o lógico-positivista 
concordaria, acrescentando que, mesmo assim, ela é aproximável 
através do consenso da comunidade científica, pelas observações 
intersubjetivas. A comunidade dos observadores científicos 
é como o grupo dos cegos da historieta popular tateando o 
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elefante. Cada um pega o animal num ponto diferente e conta 
a sua descoberta aos outros: o elefante é como uma cobra (para 
quem pega a tromba), como uma grande folha de bananeira 
(orelha), um tronco de árvore (perna) ou um cordão de cânhamo 
(rabo). Com tantos dados conflitantes, os cegos não conseguem 
entender que todos têm razão, mas só em referência à parte do 
fenômeno que cada um observou.

Quando o observador relativista ou ecletista encontra 
um fato que falseia a generalização ou a teoria, ele joga fora 
essa última; o teórico radical faz o mesmo com o fato (como 
fizeram alguns evolucionistas no século XIX), considerando 
errado ou irrelevante. O processualista, porém, vê a comunidade 
dos observadores como semelhante aos cegos da historieta 
e, na mesma situação, reformula a generalização através de 
mais dados intersubjetívos em diversos conjuntos de condições 
prévias definidas.

O que se pode fazer quando existe mais de uma teoria 
que alega explanar o fenômeno sob investigação? Normalmente 
o investigador pressupõe que somente uma delas pode ser 
verídica. Para o indutivista o procedimento é fácil: é só fazer 
mais observações intersubjetivas até que o peso dos dados 
favoreça uma em relação à outra. Mas, no mundo real, isso pode 
não resolver. Harris diz que o melhor teste da probabilidade de 
uma teoria ser verídica é ver qual é a que é mais parcimoniosa, 
ou seja, a que explana mais, prescindindo de menos variáveis 
interventoras. Isso porque mais variáveis envolvem mais coisas 
que podiam desviar do resultado esperado, diminuindo, assim, 
a probabilidade da sua ocorrência. Tal está de acordo com o 
conceito energético de eficiência e, portanto, com a Primeira 
Lei da Termodinâmica.

Esse é exatamente o mesmo princípio quando se diz que 
quem vai viajar de São Paulo para o Rio de Janeiro provavelmente 
não vai escolher um caminho que passa por Curitiba ou por 
Belo Horizonte, mas provavelmente vai passar por Aparecida.
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Entretanto, existe outra possibilidade: as duas hipóteses 
podem ser verídicas, como as observações dos cegos e, nesse 
caso, pode ser que a formulação original do problema esteja 
inadequada ou equivocada. Deve-se, assim, procurar definir 
melhor as condições prévias e testá-las com outras observações 
melhor discriminadas.

Alguns estudiosos fizeram objeção à restrição dos posi-
tivistas, que proclamaram a dedução como o único caminho 
teórico-metodológico válido. Tais estudiosos ofereceram, em 
troca, um caminho “indutivo-dedutivo”. Nesse caso, em vez de se 
partir de uma teoria para deduzir um caso hipotético a ser testado 
contra os dados, parte-se das observações de fenômenos para, 
daí, indutivamente formular uma generalização empírica. Em 
seguida, deduz-se o caso hipotético a ser testado contra mais dados 
observados, para confirmar ou desconfirmar a generalização.

Isso efetivamente divide o trabalho científico em uma 
série de passos, a saber:

1. observar e verificar dados;  

2. induzir generalizações sobre os dados;  

3. deduzir das generalizações casos hipotéticos a serem 
procurados no registro de dados;  

4. testar essas hipóteses contra os dados encontrados 
ou novas observações, para a sua confirmação ou 
desconfirmação;  

5. lançar hipóteses explanatórias sobre as generaliza-
ções confirmadas (perguntar “por quê”);  

6. deduzir dessas hipóteses situações também hipoté-
ticas, porém concretas, que devem ser procuradas 
no registro para serem testadas;  

7. testar as hipóteses assim deduzidas para confirmá-las 
ou não.  
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Os passos de 1 a 4 podem ser vistos como a procura de 
microteoria ou teoria de médio alcance, e os outros, de 5 a 
7 corresponderiam ao que se pode chamar de macroteoria 
(esse termo tem sido usado para indicar coisas diversas). Tanto 
antropólogos quanto arqueólogos normalmente só trabalham 
com os passos de 1 a 4.

Johnson (2010, p.  41) oferece um exemplo (hipotético!):

1. Hipótese: estados prístinos envolvem acesso diferencial 
a recursos. Em outras palavras, as elites têm maior 
acesso a bens fundamentais.  

2. Teste: escavar um cemitério de uma sociedade de 
estado antiga e fazer uma análise química dos ossos.  

3. Dedução: a elite comia mais carne, portanto deduzimos 
que de fato teve mais acesso à nutrição.  

4. Generalização: estados prístinos realmente têm tal 
acesso diferencial, sujeito a maiores testes, a outros 
exemplos tirados de outras culturas na mesma fase 
de desenvolvimento social etc.  

O que poderia ser adicionado aqui seria um teste das 
amostras de controle – apenas implícito na última parte do 
nível quatro – tiradas de sociedades que se encontram em outras 
“condições prévias”, ou seja, em outros níveis de complexidade 
e outras formações socioeconômicas.

Tudo isso é o que tem sido chamado de “experiência 
natural”, em vez da de laboratório.

“Muitas das proposições da teoria de médio alcance 
podem até ser banais ou triviais, mas qualquer bom cientista 
deve explicitar e formalizar as suas pressuposições” implícitas 
e não examinadas, no curso do seu trabalho, “não importando 
quanto óbvio ou de senso-comum possam” parecer (JOHNSON, 
2010, p.  52), porque, tanto para o estudioso que está avaliando 
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quanto para o pesquisador em questão, tal explicitação ajuda 
a evitar enganos de interpretação do texto.

Sendo assim, a Arqueologia (e, por extensão, a 
Antropologia) é ou não uma ciência? Ela pode ser se usar a “meto-
dologia científica”, mas não tem que ser se se quer usar outros 
caminhos para o conhecimento. Apenas se deve acrescentar 
aqui que o uso científico de métodos de testes e de verificação 
presta um nível muito maior de credibilidade ou confiança aos 
seus dados e proposições.

Uma das características das “ciências duras” (físicas e 
naturais) mais badaladas em discussões desta natureza é a pre-
visibilidade. Na ciência newtoniana (macrofísica), os fenômenos 
eram previsíveis, mas na microfísica – a mecânica quântica – essa 
previsibilidade perdeu a sua aparência absoluta e a incerteza 
se tornou uma parte da realidade do universo.

Declarações como “as coisas tendem a cair” não valem 
mais, tendo que ser modificadas para “as coisas têm muito 
maior probabilidade de cair do que não”. A previsibilidade 
para grandes massas de fenômenos é muito maior (e isso foi 
reconhecido por historiadores e geógrafos árabes no século 
XIII) do que a de quantidades menores de fenômenos, enquanto 
a previsibilidade do comportamento de um único indivíduo, 
pessoa ou partícula subatômica, se aproxima de zero.

A previsibilidade é sempre probabilística e aumenta com 
o tamanho da amostra. Isso também foi bem entendido por 
Durkheim e pelos compiladores das tabelas atuariais, já no 
século XIX. Portanto, a objeção de alguns humanistas de que 
“não se pode ‘matematizar’ o homem” não procede, pois tal já 
foi feito. E continua sendo feito por comerciantes e políticos, 
através de pesquisas de opinião pública, e por propagandistas.

A declaração daqueles que trabalham com abordagens 
mentalistas de que “o homem é fundamentalmente imprevisível” 
é perfeitamente compatível com outra, feita por materialistas 



Teoria anTropológica e arqueológica

232

culturais, de que “um aperfeiçoamento da eficiência da tecno-
logia da produção de alimentos pode conduzir a um aumento 
da complexidade interna do sistema sociocultural para poder 
processar e incorporar esse aumento energético”; o que significa 
“a sociedade vai evoluir”.

Mais ainda: podem-se fazer as mesmas duas espécies de 
afirmações ao se dizer que “a maioria dos íons de sódio, OH, 
oxigênio e cloro entra na reação química ao formar sal e água, 
mas não tem como se saber se um íon em particular entrará 
ou não,” e “se juntar partes iguais de ácido hidrocloreto e soda 
cáustica, o resultado será sal e água”.

Portanto, existem regularidades ou leis probabilísticas 
debaixo do caos aparente do universo, ao mesmo tempo em que 
existem, o tempo todo, variação, escolha e imprevisibilidade 
de casos particulares. Determinismo probabilístico ainda deixa 
lugar para certo indeterminismo em nível individual.

Por outro lado, sem certo grau de previsibilidade, mesmo 
que probabilística, a sociedade não poderia funcionar: as pessoas 
não tenderiam a apertar as mãos quando se encontrassem; 
não tenderiam a ajudar os seus irmãos, pagar as suas dívidas, 
dirigir na pista direita da rua ou respeitar os seus pais. Sempre 
aparecem “exceções”, mas estas não invalidam a regra. Dizer que 
as pessoas tendem a estar sujeitas a regras não as desumaniza; 
por que, então, dizer que estão sujeitas às leis da termodinâmica 
as desumanizariam?

Os seres humanos pensantes são levados a crer que não 
estão sujeitos às leis do universo; mas, querer não é ser, e negar é 
só se enganar. Quem pular de um prédio alto pode se proclamar 
isento das leis da natureza, pois é o seu direito. Entretanto, se for 
prudente, levará um paraquedas, o que está de acordo com elas.

Mesmo assim, as predições sociais ainda têm baixo grau 
de precisão em termos de porcentagem de probabilidade. A 
Matemática é uma linguagem para expressar relações entre 
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fenômenos, mas as ciências sociais encontram dificuldade em 
definir intersubjetivamente as unidades com as quais traba-
lham. Define-se “pedra” tal que se pode medir em peso, dureza, 
densidade, elasticidade, aspereza, e assim por diante, mas não 
se pode fazer a mesma coisa com clã, hierarquia, prestígio ou 
agressividade, porque nunca se chegou a um consenso sobre 
como esses fenômenos realmente se delimitam. Pode-se dizer 
que é porque são “abstrações”, uma vez que não têm existência 
no mundo físico. Esse argumento é invalidado porque fenôme-
nos como a informação e a organização também não têm tal 
existência, mas têm efeitos sobre o mundo físico-energético 
que são mensuráveis.

Para colocar de outra maneira, não se pode fotografar 
ou gravar um fonema, um clã, um sindicato ou o patriotismo, 
embora não se duvide que existam, uma vez que se pode gravar 
um discurso e aplicar as técnicas de análise para delinear 
os fonemas; fotografar um grupo de pessoas reunidas que se 
identificam como membros de um clã; observar uma greve ou 
um grupo de operários sindicalizados negociando com empre-
sários; e fotografar um grupo de pessoas com bandeiras e hinos 
nacionais enaltecendo o seu país. Não se duvida da existência de 
tais categorias, embora não se possa quantificar a maioria das 
suas características porque ainda não se sabe definir exatamente 
o que são. Faltam discriminações e, em geral, não se procura 
porque “todo mundo sabe o que é um (fonema, clã, sindicato...)”.

Isso vem sendo o maior desafio para as ciências sociais 
desde o século XIX. No entanto, ninguém parece animado a 
tentar resolver a questão. É mais fácil procurar outro grupo 
social para pesquisar e registrar, outro sítio para cavar, ou 
simplesmente decretar que fazê-lo é impossível ou irrelevante 
e esquecer o assunto. Mas, quem conseguir abrir caminho para 
resolver o problema desencadeará a maior revolução científica 
do milênio. Alguém tem uma sugestão?
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A melhor exposição teórico-epistemológica da Arqueologia 
Processual se encontra em Watson, Leblanc e Redman (1974). Em 
Read e Leblanc (1978) encontra-se uma discussão de problemas 
encontrados na formulação e o teste e hipóteses na Arqueologia.

11.6 Arqueologia estrutural?  
No seu livro Convite à Arqueologia, James Deetz (1967), 

utilizou uma abordagem que, mesmo dentro do anseio pro-
cessualista de fazer declarações científicas sobre fenômenos 
sociais, deve muito à “escola” do Estruturalismo americano.

Deetz partiu do mesmo princípio de conjuntos de con-
traste, como os que se viu na lanchonete de Charles Frake 
(Tópico 7.2). Dentro de um fonema (unidade estrutural ou classe 
de fenômenos), o linguista arrola os sons que acontecem em 
diversos ambientes dessa mesma unidade estrutural, do mesmo 
modo que no caso dos sanduíches (unidade estrutural) na lan-
chonete. Tanto os sons num único fonema quanto os diferentes 
fenômenos chamados de sanduíche estão em contraste entre si.

Deetz, na sua análise formal, observa que “o total é mais 
de que a soma das suas partes e, enquanto a análise formal se 
concentra nas partes, o aspecto estrutural de um artefato reflete 
as regras que governavam a combinação destes” (DEETZ, 1967, p.  
83). Em seguida ele pergunta: “Será possível que tanto as palavras 
quanto os artefatos são, de fato, expressões diferentes do mesmo 
sistema?”, ponderando que lhe parece que sim (DEETZ, 1967, p.  
86). Sabe-se que a parte do cérebro (atividade motor) dedicada 
à linguagem é a mesma associada ao fabrico e uso de instru-
mentos – os dois proliferaram no registro da Pré-História (na 
Arqueologia e no léxico-estatística) no mesmo período em que 
a parte do cérebro indicada ostentava o seu desenvolvimento. 
Portanto, pode “haver unidades estruturais nos artefatos que 
correspondem a fonemas e morfemas na linguagem [...] que vão 
além da simples analogia” (DEETZ, 1967, p.  87).
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Deetz indica como suas unidades o fato (equivalente ao 
som) e o factema (equivalente ao fonema ou morfema). Num 
exemplo de pontas de flecha de forma triangular, em que algu-
mas não têm entalhes no lado, enquanto outras, sim, a presença 
dos entalhes implica uma maneira específica de encabamento, 
e a sua ausência, outra. Os entalhes (fatos), quando houver, 
podem apresentar três variações de forma, mas nenhuma muda 
o tipo de encabar.

As pontas com e sem entalhes apresentam-se, porém, 
em contraste entre si, porque não são equivalentes nem inter-
cambiáveis, exatamente como o contraste entre as palavras 
“bata” e “pata”, que têm significados diferentes. São factemas 
(as pontas) ou morfemas (as palavras) diferentes. As diferentes 
formas de entalhes, por sua vez, não estão em contraste porque 
são intercambiáveis sem mudar o significado do factema. São 
alofatos de um mesmo factema (ver Figura 6).

Figura 6 – Alofatos do factema “entalhes” em pontas 

Alofatos de 
entalhes

Fonte: Deetz (1967) 

Deetz apresenta também, como ilustração dois tipos de 
flecha, mais uma faca encabada e ainda um raspador similarmente 
encabado, e analisa as suas partes em formemas. Os formemas 
cuja permutação define os diferentes artefatos apresentados são: 
ponta aguda, ponta cega, cola ou cimento, desenho decorativo, 
pena, haste, cabo e raspador. A maneira de concatenação desses 
elementos é o que forma os artefatos distintos.
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Ao analisar os componentes dos artefatos Deetz nota que 
usou exemplos etnográficos, dos quais já se conhece a função 
pelos depoimentos dos informantes. Ele indaga se é possível “des-
cobrir a função de objetos numa cultura já extinta há milhares 
de anos. A resposta a essa questão é em parte um assunto de 
procedimento. Se unidades como factema e formema existem, 
então, como as suas contrapartidas linguísticas, existem em 
todas as culturas” (DEETZ, 1967, p.  92).

Após comentar que o ideal nesse caso seria a Abordagem 
Histórica Direta para descobrir a função dos elementos, o autor 
pondera que os informantes provavelmente não iriam reconhecer 
essas unidades do mesmo jeito que uma pessoa na rua não sabe 
identificar os morfemas numa sentença que ela mesma profere. 
Não se pensa na gramática quando se fala, apenas se fala; apenas se 
sabe usá-la sem se pensar no assunto. Como no caso do etnógrafo, 
é o cientista que tem que descobrir a função de um artefato ou de 
uma prática, porque o “nativo” não sabe nada disso.

Factemas e formemas, como os definimos aqui, podem ou 
não ser as unidades precisas que se combinam de acordo 
com as regras estruturais dos artefatos de uma cultura, mas 
a maioria dos antropólogos reconhece o fato de que alguma 
tal estrutura existe, e que é um aspecto importante dos dados 
arqueológicos. Afinal, se não houvesse regras estruturais 
[...] não haveria a padronização consistente e, mesmo o tipo 
mais arbitrário de artefato não pode se definir e usar para 
integrar conjuntos arqueológicos. Embora as regras que 
governam a estrutura devam ser derivadas dos artefatos, 
originalmente eram estas as regras que ditaram a forma das 
“bitolas mentais” (“mental templates”) que antecederam os 
artefatos. Reconhecer essa distinção é importante para a 
inferência na Arqueologia (DEETZ, 1967, p.  93). 

A partir desses conceitos, Deetz passa a se referir a quatro 
níveis de comportamento e padronização, a saber: (1) indivíduos 
juntam atributos para formar artefatos, e a padronização des-
ses atributos reflete os padrões comportamentais dos indiví-
duos; (2) grupos que usam artefatos formam subconjuntos, e a 
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padronização desses artefatos reflete os padrões de comporta-
mento grupal; (3) comunidades que fazem uso de subconjuntos de 
artefatos desempenham atividades que produzem ajuntamentos 
arqueológicos onde a padronização dos subconjuntos reflete 
os padrões de comportamento comunitário; e (4) sociedades 
cujas atividades empregam ajuntamentos formam culturas 
arqueológicas em que a padronização do ajuntamento reflete 
os padrões comportamentais da sociedade.

Aqui se tem a conjunção das ideias de Binford sobre o elenco 
humano no desempenho de atividades sobre o palco do ambiente 
e, após esse desempenho, em que os elementos envolvidos, devi-
damente organizados como estava a atividade, acabam deixados 
de maneira a refletir padrões reconhecíveis e passíveis de análise 
pelo arqueólogo, com a ajuda da análise componencial.

Da maneira como foi apresentada por Deetz, tal conjunto de 
ideias ainda apresenta muitas áreas vagas e amorfas que poderiam 
ser explicitadas através de mais aplicações. Considera-se uma pena 
que ninguém, nem o próprio Deetz, tenha levado essas sugestões 
mais adiante, porque, potencialmente, elas prometem muito.

A análise componencial do Estruturalismo permite uma 
investigação intersubjetiva de fenômenos mentais (os padrões 
inconscientes), mesmo em contextos pré-históricos. É claro que tal 
abordagem precisaria de muito trabalho e refinamento metodoló-
gico para descobrir até qual ponto se poderá ir, nas interpretações, 
com razoável grau de probabilidade de confiabilidade, mas Deetz 
mostrou que uma abordagem programática para tanto é possível. 
Devidamente testada e aplicada, essa poderia provar ser o caminho 
para a resolução do problema de como lidar com certos tipos de 
construções mentais no passado pré-histórico.

Lembre-se de que embora clãs, sindicatos, informação, 
organização e assim por diante não tenham existência no mundo 
físico e mensurável, eles têm efeitos observáveis e mensuráveis. 
Essa questão está no fundo de toda a polêmica sobre a ciência 
do social até hoje.
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11.7 A Visão processualista da cultura 
Uma das coisas que fez a Nova Arqueologia revolucionária 

foi o uso da definição materialista da cultura de Leslie White: a 
soma dos “meios extrassomáticos de adaptação” da sociedade. 
Com essa visão sistêmica, a cultura (organização de informação 
e de pessoas) pode ser observada nos seus efeitos sobre o mundo 
“objetivo”. Os sistemas são “redes de atributos ou entidades em 
intercomunicação, que formam um total complexo” (CLARKE, 
1978, p.  495), permutando matéria, energia e informação entre 
os seus componentes.

“Isso é uma visão muito diferente da cultura. Em vez de 
procurar normas compartilhadas, pensadores sistêmicos pro-
curaram os diversos elementos ou subsistemas e estudaram as 
relações entre estes” (JOHNSON, 2010, p.  72). Em seguida, Johnson 
cita seis alicerces fundamentais do pensamento sistêmico.

1. As culturas são o que são porque são adaptadas a 
um ambiente externo, seja esse o ambiente natural 
envolvente, seja o de sistemas competidores vizinhos.  

2. Os elementos de cultura, desse ponto de vista, são 
mais ou menos observáveis. Obviamente, não se pode 
escavar um sistema cultural diretamente – nunca se 
verá um subsistema de ‘troca’ ou ‘subsistência’ no 
registro arqueológico. Entretanto, pode-se constatar 
que são observáveis, no sentido de que dependem de 
sistemas de fluxo de energia e informação em vez de 
pensamentos ou normas. 

Para esclarecer, [...] pode-se medir e quantificar 
a quantidade de terra apta para cultivo em volta 
de um sítio, ou o peso e valor calorífico da carne 
representado pelos dados extraídos de um conjunto 
faunístico. Assim, é possível ver como um arqueólogo 
pode começar a construir e medir um elo entre [...] a 
economia de subsistência e troca e ainda ‘testar’ esse 
elo hipotético pelo registro arqueológico.  
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3. Tais sistemas são susceptíveis de ser expressos em 
modelos que possam ser comparados entre culturas. 
Desse modo, podem esses mesmos conduzir a obser-
vações e generalizações sobre processos culturais.  

4. Os elementos de sistemas culturais são interdepen-
dentes; subsistemas de subsistência, de comércio, 
de rito e sociais se relacionam uns com os outros, de 
forma que uma mudança em qualquer de suas partes 
afetará o todo, conduzindo a uma retroação positiva 
ou negativa: homeostase ou transformação.  

Sistemas naturais tendem a manter um equilíbrio em 
face de mudanças oriundas, normalmente, do seu ambiente 
externo físico-ecológico ou social. Quando a leitura do ambiente 
(“mapeamento”) entra como informação (entrada, input), esta 
é processada e o desvio (diferença negativa entre o estado de 
equilíbrio desejado e o estado atual, tal como revelado pelo 
mapeamento) registrado. O sistema, em seguida, vai tentar 
amortecer o desvio através de alguma medida ou conjunto 
de medidas, como saída (output de sinal oposto ao da entrada 
indesejada). Após novo mapeamento, o sistema voltará ao estado 
de equilíbrio, se a nova leitura for satisfatória; se não, tomará 
novas medidas.

Tome-se, como exemplo, uma mudança externa, como a 
importação de uma nova tecnologia de produção ou a melhoria do 
clima, com consequente superavit na produtividade da agricultura. 
Isso vai estimular o consumo de bens de luxo que os agricultores 
antes não podiam comprar, com a consequente intensificação do 
subsistema de trocas (comércio). Todas essas pequenas mudanças 
vão sendo incorporadas (retroação negativa), contribuindo para 
a manutenção do equilíbrio homeostático.

Entretanto, o incremento de consumo de bens de luxo 
pode aumentar a distância social entre o povo e as elites, dando 
um impulso à estratificação social. Isso pode conduzir a uma 
tendência, por parte destas últimas em insistir em uma maior 
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intensificação da desapropriação do excedente, o que criaria 
uma nova situação de instabilidade social e econômica que con-
duziria a mudanças profundas (retroação positiva), resultando 
em conflito e colapso da ordem social e numa consequente 
reorganização em outro patamar (volta ao nível tribal com 
amortecimento da hierarquia social, ou estabelecimento de 
uma chefia ou um estado), ou ainda na desintegração do sistema 
(“decadência terminal”).

5. Diferentes elementos de sistemas culturais são liga-
dos uns aos outros e explicados por função. [...] uma 
intensificação da produção (de alimento) pode ser 
ligada à necessidade de produzir um superávit para 
fins de prestígio – mais uma vez um subsistema se 
explica em termos de outros. Isso é importante, porque 
sugere que se pode examinar o significado de certas 
práticas no registro arqueológico sem ter que se fazer 
pressuposições sobre o seu significado simbólico.

6. Arqueólogos podem examinar as ligações entre sub-
sistemas em termos de correlação em vez de simples 
(relações) causais. Pode-se observar, por exemplo, 
que através do tempo [...] a intensificação da agri-
cultura de subsistência procede de mãos dados com 
um aumento de população. Discutir sobre qual o que 
“causou” o outro é inútil [...] (JOHNSON, 2010. p. 72).  

Por ser um caso de “causa final” (teleologia) ou da gali-
nha e do ovo. Em tais casos, é provável que se esteja lidando 
com programação original ou, nesse caso, com mecanismos de 
ampliação de desvios.

Os “novos arqueólogos”, então, substituíram a procura 
pela “História Cultural” (o quê, quem, quando, onde), ou expli-
citação, pela do “Processo cultural” (por quê), explanação. 
“Arqueólogos querem enfocar os processos subjacentes ao ruído 
superficial” (JOHNSON, 2010. p. 75).
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Arqueólogos querem examinar a mudança em longo 
prazo. Muitos arqueólogos diriam que, se você quer fazer 
Antropologia, o lugar óbvio para começar é o presente. A 
contribuição maior, se não a única, da Arqueologia para o 
estudo mais amplo dos seres humanos só podia ser através 
da sua perspectiva cronológica de longo alcance, o que os 
antropólogos, trabalhando somente no presente ou no passado 
recente, não tinham (JOHNSON, 2010, p.  75).  

11.8 A proliferação de novas 
técnicas e novos enfoques 

Concorrentemente com a adoção de uma abordagem 
explicitamente científica, no período da Arqueologia Processual, 
emergem (1) uma ênfase crescente na conjugação da “expertise” 
de outras disciplinas, (2) o aumento de linhas especiais de ação 
(Etnoarqueologia, Arqueologia Comportamental, Arqueologia 
Neodarwiniana (Sociobiológica), Geoarqueologia, Arqueologia do 
Gênero, da Identidade etc.), às vezes quase como subdisciplinas 
dentro da própria Arqueologia e (3) abordagens explicitamente 
pluridisciplinares em programas de pesquisas, seja pela com-
binação de especialistas de diferentes disciplinas, seja por 
arqueólogos de formação pluridisciplinar.

Por exemplo, na “abordagem histórica direta” mencio-
nada no Tópico 4.4.1 (Arqueologia Histórico-Particularista), o 
arqueólogo parte do conhecido histórico ou etnográfico para 
interpretar o passado desconhecido através de analogia. No 
sudoeste norte-americano isso foi fácil, porque os descendentes 
dos povos que produziram os sítios arqueológicos ainda viviam 
na mesma região e ainda produziram coisas semelhantes, e 
podiam ser entrevistados sobre os achados. Nesse caso, a analo-
gia tem alto grau de probabilidade de ser confiável, porque não 
depende exclusivamente de semelhanças formais. Estas últimas, 
sozinhas, não são confiáveis, embora largamente empregadas 
pelos evolucionistas do século XIX. Arqueólogos modernos 
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empregam analogias formais somente em combinação com 
as funcionais, as histórico-etnográficas, as experimentais ou 
com outras linhas de evidência. Quanto maior o número de 
linhas convergentes de analogias, maior a probabilidade de a 
analogia ser válida.

Os arqueólogos procuraram nos registros etnográficos 
informações sobre os assuntos que estavam tentando investigar, 
tais como: relações entre o arranjo de casas, parentesco e a 
organização do trabalho; relações entre a forma da aldeia e a 
estrutura da sociedade, bem como entre a forma de um artefato 
e a sua função ou significado, ou se determinados artefatos 
foram fabricados e usados por homens ou por mulheres. Na 
maior parte, não encontraram o que estavam procurando porque 
estas não eram as áreas de interesse da maioria dos etnógra-
fos. Os arqueólogos começaram então a fazer as suas próprias 
Etnografias, num campo agora chamado de Etnoarqueologia.

Um trabalho pioneiro nessa linha foi o de Raymond 
Thompson (THOMPSON, 1958) Modern Yucatecan Maya pottery 
making, antes mesmo do termo “etnoarqueologia” ser cunhado. 
Desde então, o campo cresceu muito.

No Brasil, houve um Curso de Especialização em 
Etnoarqueologia no Museu Paranaense em 1988 com cursos 
ministrados de Irmhild Wust, Ulpiano T. Bezerra de Meneses, 
Tom Miller e ainda a participação de Tânia Andrade Lima.

Estreitamente associada à ideia da Etnoarqueologia é a 
Arqueologia Experimental. Nesse tipo de empenho, o pesqui-
sador procura replicar a tecnologia e as condições de atuação 
do artesão de um artefato ou de grupo de artefatos. Com isso, 
o investigador procura descobrir prováveis ou possíveis meios 
pelos quais o artefato foi produzido e/ou usado. Para uma 
exposição geral do campo, ver Hodder (1982, 1988), Miller jr. 
(1981-1982), Coles (1977), Keeley (1980) e Rahtz (1989).
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No Brasil, poucos estudiosos têm seguido essas linhas 
(para a Etnoarqueologia, ver BROTHERSTON, 2001; Miller jr., 
1978d; 1979; Miller jr.; MILLER, 2008; MUCCILO; WÜST, 1981-82; 
POLONI, 2009; SILVA, 2009; WÜST, 1976; 1981-2a-b; 1983-84,1998).

No caso da Arqueologia Experimental, temos Lima e 
Mansur (1985), Mansur (1985), Miller jr. (1975, 2009b), Melo 
(2000), Prous (1985, 1993) e Prous e Lima (1985).

Para trabalhos na área da quantificação de dados e o 
uso de métodos estatísticos, Siegel apresenta estatísticas não 
paramétricas de fácil acesso para o leitor brasileiro. O uso da 
Estatística na Antropologia começou já no século XIX (TYLOR, 
1931, ver Tópico 3.4) e foi também muito usado em estudos trans-
culturais de elementos de cultura (MURDOCK, 1975). Modelos 
matemáticos fora da Estatística são mais raros – o mais famoso 
é o uso do modelo topológico de Edmund Leach (1971, 1974), 
o qual, evidentemente, não provocou qualquer sequela, nem 
pelo próprio Leach.

Fórmulas do tipo da lógica simbólica foram empregadas 
por Read e Leblanc (1978) e Miller jr. (2009c). Também, Miller 
jr. (1970), Spaulding (1953, 1960) e Tugby (1965) apresentaram 
discussões sobre o uso da Estatística na Arqueologia. Uma 
dessas é a de Binford e Binford, (1966), que procura determinar 
se a variação em ajuntamentos de instrumentos mousterienses 
se devia a diferenças culturais de grupos distintos ou se são 
conjuntos de instrumentos destinados a atividades distintas 
desempenhadas pelo mesmo povo. Para esse trabalho, o casal 
Binford usou a análise fatorial multivariado.

Sobre o uso de computadores na Arqueologia, ver Buescu 
(1983); Dibble e McPherson (1988) e Doran e Hodson (1975).

São poucos os casos de uso no Brasil de modelos matemá-
ticos (para uma exceção ver Kipnis, 1996), ou da lógica simbólica 
(Miller jr., 2009c).
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O método Ford de seriação é um método quantitativo 
muito usado pelos participantes no PRONAPA. O uso de outras 
estatísticas ou mesmo de métodos quantitativos foi raro no 
Brasil (LUSTIG-ARECCO, 1979; 1985; Miller jr., 1991a; 2009b são 
exceções), apesar da sua utilidade e confiabilidade. Miller jr. 
usou a Estatística da Regressão para construir uma seriação de 
culturas líticas (1968, 2011) e Qui-Quadrado (χ2) para determinar 
o grau de significado e de confiança no resultado da delineação 
de tipologias para pontas de flecha (1963) e de carimbos postais 
(2008).
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12 reLATiVisMo V: pÓs-
MoDerno e pÓs-processUAL 

O próprio êxito da Arqueologia Antropológica e Neoevolucionista 
no desenvolvimento da Teoria Social probabilista sob rigor cien-
tífico consciente suscitou uma reação por parte de estudiosos 
que questionaram o que consideravam ser exageros, excessos 
de entusiasmo e aplicações questionáveis.

Além destes, também reagiram os partidários do 
Relativismo Mentalista, que questionaram a relevância e a 
propriedade de toda e qualquer formulação material, ética e 
objetivamente verificável referente à Antropologia. Rejeitaram, 
inclusive, o próprio método científico como irrelevante para 
essa ciência, vista exclusivamente como o estudo de fenômenos 
mentais, êmicos e subjetivos, o que tornaria a procura por 
regularidades ou leis simplesmente descabida.

Isso é especialmente notado no Brasil, onde a maioria dos 
antropólogos não vê nenhum terreno comum entre Antropologia 
e Arqueologia. De fato, se se aceitar a visão da Antropologia 
desses estudiosos, a Arqueologia – que trabalha com resquícios 
materiais de atividades humanas e as suas relações com organi-
zação e ambiente – não tem nada de legítimo para ser estudado.

Por se reconhecer a sua pertinência, será realizado a 
seguir o exame de algumas dessas reações ao Processualismo.

Em primeiro lugar, o que significa “Arqueologia Pós-
Processual”? Logicamente, devia ser o que segue, substitui ou contesta 
o Processualismo. O que se encontra, no entanto, ou é:
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1) Uma grande mistura de novas e velhas ideias apresen-
tadas para modificar, e não para descartar, o Processualismo. 
Inclui novas propostas e modificações à procura de corrigir 
distorções, ou novas linhas de pesquisa. Embora seja um 
Processualismo evoluído, ainda não é um “Pós-”; ou, são

2) Diversas ideias de origens anteriores ao Processualismo, 
agora reiteradas para contestar o mesmo. Na sua maioria, essas 
ideias são uma continuação do Relativismo Mentalista e Ecletista 
de origem boasiana, ou então a Fenomenologia e outras formas 
de Neokantismo. Estas continuam sendo o que eram antes do 
Processualismo existir, apenas dirigidas ao novo alvo.

3) O fato é que não se encontra, efetivamente, qualquer 
nova proposta de um conjunto teórico coerente para substituir 
ou contestar tal abordagem, somente uma mistura desarticu-
lada de velhas ideias mentalistas e relativistas, acrescentadas 
umas sugestões para novas áreas a serem pesquisadas. É a essa 
mixórdia que as pessoas estão chamando de Pós-Processualismo, 
o termo implicando numa nova abordagem que, afinal, ainda 
não emergiu.

Proceder-se-á agora ao exame das ressalvas oriundas das 
primeiras duas categorias.

12.1 o modelo não prevê mudança  
Críticos da abordagem processualista chamam atenção 

para uma implicação embutida nessa, decorrente do conceito 
sistêmico funcionalista de homeostase: a de que a tendência do 
sistema seria de não mudar, apesar de todo e qualquer sistema 
dinâmico ser, de fato, passível de mudança. O filósofo J. Habermas 
defende que a Teoria de Sistemas venha a ser “uma ideologia de 
controle” – “uma declaração política autoritária mascarada de 
ciência neutra” que tem que ser “combatida no terreno político” 
(JOHNSON, 2010, p.  83).
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Pode-se concordar que é possível usá-la assim, mas não 
obrigatoriamente. É como o caso de alguns antropólogos mar-
xistas hispano-americanos, que queriam acabar com a produção 
antropológica porque essa poderia ser usada pelos poderosos 
para explorar o povo.

Em uma outra crítica, o conflito, tão importante nos 
mecanismos evolucionários dos marxistas, também desaparece 
frente à homeostase.

À primeira vista, essa crítica, que pode soar esquisita 
frente à orientação evolucionária do Processualismo, tem um 
fundamento que se deve examinar.

A Primeira Cibernética, em comum com o Funcionalismo 
britânico, só previa retroação negativa através de mecanis-
mos de amortecimento de desvios e a consequente volta a um 
estado homeostático. Mas, na atual Teoria de Sistemas (Segunda 
Cibernética), a retroação positiva também pode acontecer, 
desencadeando mecanismos de ampliação dos desvios e, por-
tanto, a transformação do sistema (morfogênese).

Se se insistir que toda a Teoria Sistêmica deve ser descartada 
por ser susceptível a ser usada para fins políticos, tem-se que 
abolir também as pesquisas de opinião, a propaganda e a mídia.

O potencial para conflito também faz parte das relações 
entre subsistemas (“órgãos sociais”), pois cada um tem o seu 
programa e procura aperfeiçoá-lo. Tal potencial também figura 
nas relações entre os subsistemas (procurando manter a sua 
identidade para poder produzir outputs diferentes dos de outros 
subsistemas) e o suprassistema, com vistas a garantir o seu 
controle sobre todos os subsistemas.

Nega-se, pelas razões aqui expostas, a ideia de que os 
processos sistêmicos não incluem a mudança ou de que a Teoria 
Sistêmica não a inclui.
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12.2 o homem é diferente do resto do universo 
O homem, como ser pensante e com livre arbítrio, além de 

se constituir um dado novo no universo, não estaria sujeito às leis 
deste. Tal afirmação aparentemente encontra respaldo no fato de 
que os fenômenos mentais não têm existência no mundo material
-objetivo, estando isentos, portanto, das Leis da Termodinâmica.

Até aqui isso é verdade, mas precisa-se acrescentar que 
o mundo mental, mesmo constituindo um domínio à parte do 
mundo material, tem efeitos observáveis e mensuráveis sobre este.

Similarmente, outras críticas ao método processual são 
de que este não leva em consideração a “visão interna” ou 
êmica da sociedade pesquisada, também importante. Como já 
se discutiu esse ponto, vale acrescentar apenas que o mundo 
mental e o “objetivo” ou físico são áreas igualmente legítimas e 
importantes para a pesquisa social e humana. Só que o mundo 
mental tem propriedades distintas do mundo material, estando 
regido por outros princípios, associados à informação/orga-
nização. Os dois “mundos”, portanto, embora susceptíveis de 
investigação, requerem metodologias distintas que se adéquem 
às suas peculiaridades.

Ademais, quando se trata de sistemas, convém lembrar 
que, apesar de as pessoas serem constituídas também de siste-
mas biológicos, os sistemas não são normalmente pessoas. Os 
sistemas não pensam: reagem, não sendo racionais.

Normalmente, a causalidade sistêmica é múltipla e 
recíproca, não o resultado de uma reunião de cúpula para 
planejamento. Num sistema sociocultural, as pessoas têm e 
permutam ideias, tomam decisões e agem, mas – se o sistema 
vai ou não mudar – e se a mudança vai ser bem-sucedida ou não 
–, depende de circunstâncias fora do controle dos indivíduos. 
Lembre-se de que, já no século XIX, Plekhânov pôde afirmar 
que “aquilo que cada um quer separadamente, é impedido por 
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todos os demais, e aquilo que daí resulta, é algo que ninguém 
quis” (PLEKHANOV, 1989, p.  49).

Embora isso viole os valores e ideias sobre individualidade, 
as leis da natureza não são revogáveis pelas assembleias de 
pessoas. Sendo assim, negá-las não é necessariamente o melhor 
caminho para entendê-las nem para viver com elas.

É verdade que os seres humanos são imprevisíveis? No 
nível “micro” as partículas têm previsibilidade probabilística 
que se aproxima de zero, mas em nível “macro”, a previsibilidade 
tem alto grau de probabilidade e de confiança, como no caso das 
tabelas atuariais já discutidas no Tópico 3.4. O cientista social 
não pode prever um ato de um suicida individual, mas pode 
prever o número de suicidas em detalhes e com alto nível de 
probabilidade. Alguns atos programados nas normas embutidas 
nos indivíduos pelos seus sistemas socioculturais, tal como o 
aperto de mãos, também são probabilisticamente previsíveis.

O arqueólogo só pode investigar aspectos da mente de 
pessoas pré-históricas se ele trabalhar a partir de uma pressu-
posição sobre “padrões mentais subconscientes” incorporados 
no indivíduo pela endoculturação e, normalmente, descobertos 
com o emprego de técnicas estatísticas de covariação e proba-
bilidade, ao analisar os resultados concretos de muitos atos 
humanos comparáveis.

O que o arqueólogo faz bem é estudar as relações entre 
pessoas, atividades e ambientes, para reconstituir relações e 
processos sistêmicos. Uma abordagem êmica ou mentalista é 
tão inapropriada para tal tarefa quanto o é uma materialista 
para estudar valores.

Na visão daqueles que acreditam que, se não houver 
meios de o investigador se deparar diretamente com o mundo 
objetivo e material, então efetivamente este não existe; ou seja, 
não se tem como provar subjetivamente que o mundo material 
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existe, o que impossibilita este de ser considerado num discurso 
filosófico ou científico.

Se não se pode provar isso, então não se tem qualquer 
garantia de que a sua interpretação não conteria algum erro. 
Se não se pode provar de maneira definitiva que a sua inter-
pretação é verdadeira, então não se pode confiar nas suas 
interpretações. Alguém vai encontrar algum ponto que pode ser 
susceptível de outra interpretação e vai destroçá-lo. É melhor 
não se tentar interpretar nada porque a interpretação sua – ou 
a de qualquer teórico – pode não ser a verdade incontestável 
e final. A conclusão disso é que não vale a pena nem tentar e 
quem o fizer vai estar apenas perdendo tempo ou tentando 
enganar alguém – talvez a si mesmo.

Esse é o velho argumento fenomenológico, que leva a mensa-
gem de que só os estudos mentalistas são legítimos e apropriados. 
Por esse caminho, o arqueólogo vai ter que escolher outra profissão, 
porque a Arqueologia resulta impossível de se fazer, pois ela só 
pode escavar objetos e as suas relações dentro de contextos.

Rejeita-se a tese de que só uma abordagem (naturalmente, a do 
crítico) pode ser legítima na ciência e, igualmente, a de que o homem 
seja imune às leis do universo.

12.3 Dados e teoria não são separáveis 
Na prática, a inseparabilidade de dados e teoria é a ver-

dade para qualquer investigador, mais ainda para o arqueólogo 
que lida com dados, no presente, que dizem respeito ao passado. 
Na formulação êmica/ética, normalmente esquece-se de que, 
além do êmico do informante e a “realidade observável”, há 
uma terceira categoria, a saber, o êmico do observador. Este é 
membro de um sistema sociocultural dotado das suas próprias 
regras e normas, embutidas nele, geralmente sem que ele esteja 
consciente disso. Estas vão colorir a sua interpretação dos fatos, 
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o que significa que há uma necessidade para o investigador, de 
sempre levar isso em consideração, de não desistir por achar 
a empreitada impossível, nem tampouco de passar a estudar 
apenas fenômenos mentais.

Alguns arqueólogos têm desenvolvido métodos para pes-
quisar fenômenos sistêmicos que deixam vestígios no registro 
material que transcendem a simples materialidade.

Esses cientistas não dispõem, porém, de métodos para 
estudar os pensamentos e opiniões de indivíduos de sociedades 
pré-históricas. A solução para isso seria se lançar mão do que a 
Arqueologia sabe fazer: deslindar e explanar (com razoável grau 
de probabilidade) os fenômenos do passado refletidos no registro 
arqueológico. Só que se deve levar em conta o fato de que as normas 
e os significados do investigador e os do povo cujos restos estão 
sendo investigados não são necessariamente os mesmos.

A resposta para essa crítica é que se tem de agir, por 
razões metodológicas (analíticas), como se esses fatores fossem 
separáveis, ao mesmo tempo em que se examinem explícita e 
criticamente todas as generalizações empíricas e teóricas, não 
desistindo, portanto, da ciência.

12.4 Deve-se rejeitar a oposição material/ideal 
De certo modo, isso nos remete para a segunda crítica 

examinada acima. Os domínios material e ideal, embora sejam 
dois aspectos de uma mesma realidade (unidade), cada um tem 
natureza própria, tal que os métodos adequados e apropriados 
para um não são adequados e apropriados para o outro (diver-
sidade). São, todavia, complementares e não antagônicos.

A resposta para essa crítica é que se deve rejeitar tal oposição 
no nível ontológico, mas manter a distinção no nível metodológico.
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12.5 não há lugar para o indivíduo 
na abordagem sistêmica 

É verdade que o estudo de processos socioculturais sis-
têmicos probabilísticos e evolucionários perde o indivíduo de 
vista. Isso está na própria natureza da matéria enfocada. Já o 
Processualismo não exclui o papel do indivíduo: este apenas 
não é, em geral, considerado no enfoque arqueológico, embora 
o possa ser no caso de outros enfoques. Em populações de peças 
de cerâmica, os produtos estilísticos de um indivíduo, podem 
ser reconhecidos por impressões digitais na argila, isolados do 
resto da população e confirmados por técnicas estatísticas. Se 
esse for o objetivo da pesquisa, essa seria uma pesquisa legítima, 
mas não necessariamente processual.

A fonte de alternativos para uma mudança sistêmica está 
nos indivíduos, apesar de estes não exercerem uma influência 
direta. A sua influência é filtrada pelas normas (filtragem) do 
sistema e o resultado pode não ser aquele que o indivíduo em 
questão esperava.

Resposta à crítica: o indivíduo não está excluído do 
Processualismo a priori, mas normalmente não é um enfoque, em 
parte, por razões metodológicas. É inútil criticar o Processualismo 
por não ter feito o que nunca se propôs a fazer, por causa de 
dificuldades metodológicas inerentes à Arqueologia.

12.6 o processualismo é impraticável 
porque foi usado inadequadamente 

Alguns teóricos como M. H. Salmon (1978) consideram que 
se deve deixar de usar a Teoria de Sistemas, probabilisticamente 
matematizada ou não, por esta ter se revelada impraticável e, 
portanto, improdutiva. Da sua argumentação conclui-se que 
isso se deu porque alguns entusiastas aplicaram a abordagem 
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de maneira exagerada e inapropriada. Na visão desse autor, no 
caso de uso inapropriado de um método deve-se antes buscar 
uma correção desse uso, em vez de descartar o método de vez.

É inegável que a Arqueologia Processualista vem conse-
guindo avanços na ciência que nenhuma abordagem anterior o 
conseguiu. Como R. H. Lowie gostava de dizer, não se deve jogar 
fora o neném junto com a água suja do banho. Já se mencionou 
o caso de alguns antropólogos quererem dar fim aos trabalhos 
antropológicos porque os resultados poderiam vir a ser usados 
contra os interesses dos povos estudados.

Resposta à crítica: a ciência progride por se autocorrigir; 
então, como é que se pode corrigir uma teoria se esta for pre-
maturamente descartada por ter sido usada inadequadamente? 
Em termos de ciência, é o tal descarte que seria improdutivo.



254

13 reTrospecTo 

Esta apresentação é extremamente resumida, propositadamente, 
com ênfase maior nas abordagens recentes, como bem menos 
sedimentadas em termos de consenso crítico.

Infelizmente, não é possível fazer justiça a tantos cien-
tistas com grandes contribuições. Para não descambar numa 
obra tão extensa que não serve mais para texto introdutório, 
faz-se necessário resumir, selecionar, exemplificar, diminuindo 
o tamanho do texto até um nível assimilável, sem fazer injustiça.

Esperamos estar contribuindo, ao menos, com um roteiro 
para reflexão sobre o desenvolvimento da teoria antropológica 
e arqueológica, e sobre o contexto social das suas diversas 
abordagens em diversos momentos, bem como sobre uma ideia 
dos trajetos desse desenvolvimento, a sua situação atual e as 
indicações bibliográficas para o aluno que quiser se aprofundar 
mais em qualquer dessas linhas teóricas.

Apresenta-se aqui um ponto de vista um pouco dife-
rente do mais comum na Antropologia, que ainda se pauta pelo 
Relativismo e que é frequentemente ecletista, porque, com a 
grande quantidade de informações acumuladas, mas ainda não 
devidamente processadas (organizadas), os seus intérpretes 
não sabem em que se fiar.

Mesmo assim, a ciência brasileira felizmente chegou a uma 
maturidade que conduz a uma autorreflexão, e alguns colegas 
estão começando a fazer valiosas contribuições nesse setor. É 
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preciso focalizar a Antropologia e a Arqueologia brasileira em 
termos do quadro maior.

Entretanto, se a Arqueologia brasileira se encontra em 
condições de se aproveitar da produção teórica antropológica, 
infelizmente o mesmo não pode se dizer da Antropologia brasileira 
em relação à Arqueologia. Arqueólogos têm que fazer a sua própria 
Etnografia (Etnoarqueologia), porque aos antropólogos dessa 
geração falta qualquer interesse em assuntos tais como a tecnologia 
ou a organização do espaço, há pouco interesse em problemas de 
adaptação ao ambiente nem perspectivas diacrônicas.

Alguns arqueológicos vêm prestando atenção aos pro-
blemas levantados pelos antropólogos em relação a dados 
êmicos e a vida mental em geral. Pioneiro entre estes é Ian 
Hodder (1982, 1988). Hodder adverte aos arqueólogos contra a 
prática de imputar significados lógicos e coerentes para nós 
às situações pré-históricas, onde só temos dados éticos. Cita, 
por exemplo, uma comunidade africana que vive na máxima 
sujeira e fedor, pois aprenderam que os ocidentais detestam a 
imundície, deixando-os, portanto, em paz. Aponta que nenhum 
dado arqueológico poderia ter permitido tal esclarecimento.

É claro. Dados êmicos e mentais não registrados por escrito 
são inalcançáveis por meio dos métodos e das técnicas éticos, 
pois a diferença entre os dois domínios de conhecimento exige 
métodos e técnicas distintas. Isso significa que os arqueólogos 
devem continuar a fazer o que eles melhor fazem: a recons-
tituição do funcionamento ético dos sistemas socioculturais 
humanas, não se desesperando por não poderem entrevistar 
membros de sociedades extintas. Arqueólogos não têm a escolha 
de estudar fenômenos éticos ou êmicos, nem podem se limitar 
a estudar apenas as regras da vida mental, como é atualmente 
moda entre os antropólogos. Só podem estudar fenômenos éticos 
ou se tornar antropólogos e se esquecer da Arqueologia. Podem 
estudar a função dos fenômenos estudados, da qual os membros 
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de uma sociedade nem têm consciência, mas não o significado 
deles, o que exige entrevistas ou documentos escritos.

Quando a Antropologia brasileira descobrir que a tecno-
logia é o mediador entre o homem e as suas fontes de energia 
e matérias-primas (a Arqueologia tem sido chamado da “ciên-
cia da Tecnologia”), que perspectivas diacrônicas e espaciais 
destacam regularidades no processo sociocultural humano, 
e que dados éticos e êmicos podem igualmente ser estudados 
cientificamente, embora exigindo abordagens teóricas distintas 
e não mistas, haverá um diálogo profícuo entre a Antropologia 
e a Arqueologia. Até aí, temos apenas os arqueólogos para fazer 
pesquisa sobre o processo sociocultural humano.
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pArADigMAs e escoLAs De 
TeoriA AnTropoLÓgicA 

Nesta seção apresento, de forma “telegraficamente” reunida, esbo-
ços dos paradigmas e das principais escolas teóricas da Antropologia.

Os paradigmas e as escolas estão apresentados em apên-
dices, de quatro partes cada, sendo (I) pressuposições, (II) obje-
tivos, e (III) metodologia, para facilitar a comparação de uma 
com a outra. Ao mesmo tempo, para cada escola, apresenta-se 
(IV) uma bibliografia de referências em línguas neolatinas, 
eventualmente passíveis de serem encontradas nas bibliotecas 
das maiores universidades do país. Escolas não incluídas, por 
razões de pouca sedimentação ou de poucos (se destacados) 
participantes, são a Escola de Chicago, Antropologia Econômica 
Francesa, a situação da ex-União Sovíética e da Europa Oriental, 
Etnobiologia, Sociobiologia e Fenomenologia.

Os marxismos também merecem um tratamento maior do 
que aqui. Inicialmente uma variante do Evolucionismo, embora 
com outra força motriz e outra metodologia, desenvolveu varia-
ções diversas, desde as reexaminações de Lukács até abordagens 
mais próximas do Ideialismo, como as de Althusser e Gramsci, 
e as de estudiosos que se autoidentificam como marxistas, mas 
que usam uma abordagem que só podia ser qualificada de 
“determinismo superestrutural” (Lévi-Strauss e Godelier).
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apÊnDice a – o consenso iluminista

i. pressuposições 
1) Unidade psíquica da humanidade (isto é, todos os 
homens são filhos de Adão, portanto, irmãos e iguais)

a) em condições semelhantes, os homens reagem de 
maneira semelhante, selvagem como selvagem, civili-
zado como civilizado etc.

2) Doutrina de Progresso

a) com estágios de selvageria (caça e coleta, pouca 
gente, nenhuma autoridade institucionalizada, base da 
sociedade no parentesco ou família, sem propriedade 
privada); barbárie (criação de gado com pouco plantio, 
um pouco mais de densidade demográfica, nomadismo 
ainda, autoridade carismática, autoridade mesmo assim 
baseada no parentesco e a família do chefe, começos 
de propriedade móvel e redistribuição do excedente 
pelo chefe); e civilização (agricultura, maior densidade 
demográfica e administrativa, lei e legislação, proprie-
dade móvel e imóvel, portanto sedentarismo, moeda 
cunhada, escrita, Estado).

b) Ninguém é dono da verdade final, mas a Europa é 
mais avançada na procura de leis e verdades.

3) Verdades absolutas do universo que são

a) descobríveis;

b) absolutas;

c) universais e

d) eternas.
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4) As origens das mudanças, portanto da evolução (isto é, 
a força motriz) se encontram nas influências do ambiente 
sobre o homem, sendo, portanto, materiais e não espi-
rituais, pois

a) só existe matéria e movimento (energia) no universo, 
embora

5) O homem, sendo aperfeiçoável, possa alcançar um 
estado melhor através do ensino e experiência (endo-
culturação) e do raciocínio corretos,

a) não havendo, por isso, ideias inatas, estas são 
aprendidas.

ii. objetivos 
1) Descobrir, através do raciocínio correto (racionalismo), 
os verdadeiros valores absolutos para o homem, e

2) Aplicar essas descobertas ao aperfeiçoamento do 
homem, através da legislação correta.

iii. Metodologia 
1) Método Comparativo, sem verificar os fatos

2) Abordagem Diacrônica

3) Raciocínio disciplinado para chegar a conclusões a 
partir dos postulados,

a) sem fazer trabalho de campo, só compilando dados 
coletados pelos outros.

iV. referências 
d’Holbach, Helvétius, Hobbes, Locke, Miller [s.d.], 
Montesquieu, Rousseau, Turgot, Vico.
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apÊnDice B – o paradigma evolucionista 

i. pressuposições 
1) Unidade psíquica da humanidade

2) Doutrina do Progresso

a) com uma só sequência de estágios

b) Europa vitoriana sendo o mais avançado e perfeito 
estágio

c) as diferenças entre qualquer cultura ou costume e 
a sua contrapartida europeia é a sua própria medida 
de primitividade (o Método Comparativo)

3) As leis são eternas e universais

4) Determinismo biológico (esp. na 2ª metade do século 
XIX), conduzindo ao racismo

a) Monogênese (ortodoxo) afirmando que as diferenças 
são recentes e superáveis (pode-se “civilizar” os nativos)

b) Poligênese (heterodoxo) afirmando que as diferenças 
são primordiais e irreversíveis (portanto, ou se prote-
gem ou se exterminam os nativos)

5) O modelo da evolução é o da Psicogênese, isto é, cresci-
mento e maturidade do organismo (sendo que a selvajaria 
= infância da humanidade; barbárie = adolescência, e a 
civilização europeia = plena maturidade)

6) A força motriz da evolução são ideias na mente dos 
homens

ii. objetivos 
1) Remontar às origens das crenças, dos costumes, das 
instituições e das nações
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2) Documentar e classificar os estágios aos quais per-
tencem as crenças, os costumes e as nações primitivas 
contemporâneas

iii. Metodologia 
1) Método Comparativo (sem controles)

2) Doutrina de sobrevivências

3) Visão externa da cultura

4) Abordagem Diacrônica

5) Seleção de dados, de maneira pouca crítica, para ilustrar 
as pressuposições em vez de testá-las

6) Compilação de dados e raciocínio científico, sem traba-
lho de campo (com raras exceções, especialmente Bastian 
e Morgan), e pouca crítica aos dados (também com raras 
exceções, especialmente Tylor).

iV. referências 
Comissão do Real Instituto, Comte, Coulanges, Darwin, 
Fraser, Maine, Miller (1978), Morgan, Sumner, Tylor

apÊnDice c – Materialismo histórico 
Materialismo Histórico é um caso 
especial dentro do evolucionismo. 

i. pressuposições 
1) Unidade psíquica da humanidade.

2) Doutrina do Progresso.
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a) Há uma sequência progressiva de estágios, de “pri-
mitivo” para clássico (escravista), feudal (agrário) para 
capitalista, o que deverá engendrar mais um novo 
estágio, pois a evolução não para. Existe também uma 
linha não progressista (Modo de Produção Asiático) 
que, em vez de evoluir, passa por uma sequência de 
ascensões e quedas cíclicas.

b) O Capitalismo é o estágio mais evoluído até agora, 
mas deverá ceder lugar a um novo Modo de Produção 
por razões históricas.

3) As leis do universo são universais e eternas.

4) Determinismo infraestrutural, ou seja, as mudanças 
começam (“em última análise”) a partir do relaciona-
mento dialético entre as forças produtivas e as condições 
materiais de existência.

a) As forças produtivas fazem parte do modo de produ-
ção, que inclui também as relações de produção, as quais 
envolvem os aspectos organizacionais e ideológicos, 
numa unidade só de relações recíprocas.

b) Mudanças paulatinas nas forças produtivas ou nas 
condições materiais da vida conduzem a uma crescente 
defasagem ou incompatibilidade com as relações de 
produção, e o conflito resultante rompe o velho modo 
de produção enquanto abre o caminho para o novo.

5) A força motriz da evolução é o conflito (contradição) 
entre opostos que conduz a um novo estágio, sempre em 
espiral ascendente, porque qualquer nova síntese implica 
no seu oposto, iniciando o novo conflito dialético que 
conduzirá ao novo estágio.

6) Os estágios da evolução podem ser caracterizados pelos 
modos de produção, especialmente os aspectos materiais (tec-
nológicos) das forças produtivas disponíveis àquele estágio.
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7) As partes e subsistemas do sistema (sociocultural) 
estão funcionalmente inter-relacionadas, mas algumas 
têm efeito ou influência mais decisivos de que outras.

ii. objetivos 
1) Documentar a sequência da evolução do homem através 
dos conflitos dialéticos.

2) Procurar esquadrinhar o futuro do homem através do 
mesmo tipo de estudo, utilizando do mesmo raciocínio 
dialético a partir da identificação correta dos fatores 
envolvidos e da natureza do conflito

3) Ajudar a acelerar as forças da História para trazer o 
novo (e presumivelmente melhor) estágio vindouro

iii. Metodologia 
1) Método Comparativo

2) Visão Externa da Cultura

3) Abordagem Diacrônica

4) Raciocínio dialético, procurando identificar os fato-
res em conflito (contradição) para poder identificar (no 
passado) ou prever os seus efeitos

iV. referências 
Althusser, Bottomore, Diakov e Kovalev, Fioravante, 
Harnecker, Lichtheim, Marx, Engels, Gramsci, Löwy, 
Ohlweiler, Plekhânov, Pontelli, Sofri, Terray.
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apÊnDice D – o paradigma relativista 

i. pressuposições 
1) Não existem valores absolutos, tudo depende do con-
texto, portanto, precisa-se de tantas abordagens quantos 
forem os contextos. Não se pode julgar os outros pelas 
próprias normas.

2) O homem é muito mais imitativo do que inventivo, mas 
o que ele vai inventar ou imitar depende do contexto 
particular, e cada contexto é diferente (“único”).

3) O que acontece dentro da cabeça dos homens é mais 
importante, afinal, do que o que acontece no seu ambiente.

4) Cada homem e cada cultura fazem as suas próprias escolhas 
(“livre arbítrio”), embora as escolhas sejam motivadas, na 
maioria das vezes, por impulsos irracionais e imprevisíveis.

5) A natureza humana é perfeitamente adaptável a qualquer 
tipo de circunstância, conhecida ou desconhecida, por meios 
imprevisíveis e, a meu parecer, frequentemente absurdos.

a) Corolário: há uma extrema “plasticidade” na natureza 
cultural (adaptabilidade) humana.

6) Todos os povos têm o direito de ser o que são, e não 
serem forçados a serem diferentes do que são.

a) Corolário: se quiserem permanecer primitivos, os 
povos têm esse direito. Até que nem podemos demons-
trar o que é primitivo, uma vez que eles têm tantas 
gerações de antepassados quanto nós.

7) Uma desconfiança em geral de qualquer “lei” socio-
cultural que venha a ser proposta. Uma aparente exce-
ção seria a “Escola Funcionalista” britânica, mas, ao se 
observar de perto, vê-se que não há nenhuma tentativa 
de documentar tais leis por meios intersubjetivos, e as 



Teoria anTropológica e arqueológica

302

suas generalizações empíricas são, frequentemente, 
impossíveis de se testar.

8) Portanto, procura-se manter o status quo porque os 
resultados de qualquer modificação são imprevisíveis, 
e, por isso, perigosos.

ii. objetivos 
1) Examinar e documentar exaustivamente toda a grande 
variedade de costumes e crenças humanas.

a) Coletar todos os dados, registrando-os antes que 
desapareçam ou mudem – descrever tudo.

2) Não mexer em nada: manter o statu quo.

3) Demonstrar que costumes aparentemente absurdos ou 
tidos como imorais, quando vistos dentro do seu contexto, 
são legítimos.

4) Promover a compreensão entre os povos através da 
compreensão das diferenças culturais, de cultura em 
cultura, promovendo, assim, a paz e a fraternidade.

iii. Metodologia 
1) Estudar as culturas do ponto de vista dos seus membros 
(visão interna), e não do ponto de vista do observador (fora).

a) Portanto, usa-se o método (técnica) de observação 
participante.

b) Procura-se “entrar na cabeça do informante”.

2) Ênfase no indivíduo dentro da sua cultura.

3) Ecletismo em nome de empirismo.

4) A descrição de qualquer fenômeno observado é de igual 
valor a qualquer outra – nunca se sabe o que seria importante, 
portanto tudo é potencialmente importante (ecletismo).
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a) Por isso, usa-se uma grande variedade de técnicas 
diferentes, todas consideradas legítimas, pois poderiam 
gerar informações diferentes.

5) Imobilismo moral na ciência – não envolvimento em 
questões de ética que não toquem nas pressuposições e 
objetivos do paradigma.

Uma das características do paradigma é de que ele sempre 
foi muito desarticulado, pela sua própria dinâmica, portanto 
dando vez a um número considerável de escolas das mais varia-
das, as quais são esboçadas a seguir. A bibliografia será dada 
em termos de cada escola, não do total.

apÊnDice e – Difusionismo europeu 

i. pressuposições 
1) O homem é pouco inventivo.

a) Onde há semelhanças culturais, houve contato, sem 
necessidade de demonstrar os meios (canais, caminhos) 
possíveis;

b) Onde há o mesmo traço em diversos lugares, é sinal da 
origem em um só lugar e tempo, com uma posterior difusão.

2) Grupos de indivíduos estão sempre em movimento 
onde não haja barreiras geográficas insuperáveis.

a) Há mais movimento, portanto mais contato e difusão, 
em áreas relativamente homogêneas;

b) Marginalidade geográfica resulta em marginalidade 
sociocultural.

3) Cada povo é “estratificado”, tendo recebido deposições 
culturais de diversos ciclos.
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4) A força motriz da evolução das culturas humanas é a 
difusão e a recombinação, em nova forma, de ideias velhas.

ii. objetivos 
1) Reconstituir a História das crenças, ideias, costumes, 
instituições e nações, e as suas difusões de lugar em lugar.

2) Identificação dos ciclos (Kulturkreise) de cultura que 
têm influenciado as culturas específicas posteriores e 
contemporâneas.

iii. Metodologia 
1) Comparação (sem controles, fora os critérios 2 a 5).

2) Critério da forma (identidade ou alto grau de 
semelhança).

3) Critério da quantidade (número de semelhanças em 
conjunto).

4) Critério da complexidade (reduzindo a probabilidade 
de repetições independentes).

5) Critério de associação (conjuntos ou complexos de 
traços que se encontram juntos repetidas vezes).

6) Apresentação de fartura de dados (documentação).

7) Abordagem diacrônica.

8) Visão externa mais vezes do que a interna, embora a 
aceitação de um traço seja um fenômeno mental coletivo.

iV. referências 
Frobenius, Mendes Correa, Nordenskiöld, Rivers, Rivet, 
Sanders e Marino, Schmidt.
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apÊnDice F – particularismo histórico 

i. pressuposições 
1) O homem não é muito inventivo, por isso, onde há uma 
distribuição contínua de alguma coisa, há boa probabi-
lidade de difusão.

2) O homem é sujeito a forças não racionais e, frequente-
mente, age ou reage de maneira irracional. Daí

a) o crescimento da cultura apresentar causas não 
racionais e irracionais, e

b) não poder haver leis racionais socioculturais.

3) Regularidades são difíceis de comprovar, podendo ser 
coincidências ou convergências.

a) “Leis” são relativas; se há uma exceção, não há lei.

4) Raça, língua e cultura são variáveis inteiramente inde-
pendentes uma da outra.

5) Cada cultura é uma concatenação única e incomparável, 
resultado de acidentes históricos e outros acontecimentos 
não racionais e aleatórios.

6) A natureza humana inclui uma extrema plasticidade, 
isto é, qualquer cultura poderia incluir qualquer costume, 
por mais irracional que pareça.

7) Não há valores absolutos, tudo depende do contexto 
(Doutrina de Relativismo).

ii. objetivos 
1) Documentar a infinita variedade de formas culturais 
humanas.

2) Demonstrar que não há leis absolutas ou confiáveis, 
portanto que qualquer esquema interpretativo é poten-
cialmente inoperante.
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a) Demonstrar essa inoperância toda vez que alguém 
propõe uma lei.

3) Promover compreensão de outros modos e costumes 
de vida (Relativismo).

4) Reconstituição da História de costumes, crenças, ritu-
ais, culturas e tribos específicas em regiões limitadas, 
portanto internamente inter-relacionadas.

iii. Metodologia 
1) “Empirismo” ou ecletismo na coleta de dados (“todos 
os dados”), desde que não haja critérios para saber quais 
são mais importantes de que outros;

2) Observação Participante e Visão Interna (embora incon-
sistente e misturada indiscriminadamente com a visão 
externa) da cultura (“entrar na cabeça do informante”);

3) Critério da distribuição contínua (não há solução de 
continuidade na área geográfica da distribuição);

4) Critério da complexidade (como no Difusionismo 
Europeu);

5) Comparação, embora em escala limitada (esp. 
geograficamente);

6) Áreas de cultura como unidades operantes histórica e 
geograficamente, usando os conceitos de (a) Idade e Área, 
(b) Centro, Periferia, Intensidade e Clímax de Cultura 
dentro da Área, (c) Padrão Cultural desenvolvendo até a 
sua Saturação e declínio;

7) Apresentação dos dados de maneira intersubjetiva e 
com farta documentação;

8) Abordagem Diacrônica.
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iV. referências 
Benedict (1956), Boas, Bock, Erasmus, Herskovits, Kroeber, 
Linton (1946), Lowie, Miller (1978), Parsons, Radin, Sapir, 
Spier, Wissler.

A Escola de Chicago: Eggan, Hawley, Lewis, Redfield, Tax, 
Wagley, Wisdom.

apÊnDice g – cultura e personalidade 

i. pressuposições 
1) As culturas têm características individuais semelhante 
às características da psicologia individual, podendo, 
inclusive, ser descritíveis em termos dessas mesmas 
características (esp. Neofreudianismo).

2) O indivíduo se acomoda ou reage à sua cultura em 
diversos graus.

3) A cultura inclui uma “personalidade modal” ou, esta-
tisticamente normal, da qual os membros se aproximam 
em graus variáveis.

4) A personalidade do adulto resulta das experiências (trei-
namento) infantis, especialmente em certas fases críticas 
do desenvolvimento da criança: oral, anal, sexual etc.

5) A personalidade filtra e interpreta os fatos e as expe-
riências de acordo com a orientação recebida, durante 
o desenvolvimento (isto é, quando criança); dando-se o 
mesmo com a nova geração, pelas mesmas técnicas, o que 
forma um círculo fechado (ou seja, não há origem nem fim).
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ii. objetivos 
1) Descobrir os meios pelos quais a personalidade adulta 
se forma em cada cultura individual e em geral.

2) Descobrir as causas e as formas tomadas pelos desvios 
da personalidade modal.

3) Mostrar que características de personalidade modal 
de cada povo são culturalmente condicionadas e não 
inerentes (isto é, não biologicamente determinadas) no 
ser humano – Relativismo.

iii. Metodologia 
1) Análise de comportamento, sonhos, treinamento infan-
til, interpretados em termos neofreudianos.

2) Utilização, onde praticável, de testes projetivos.

3) Mistura, com alternância, de visão interna e externa 
da cultura.

4) Sincronismo.

iV. referências 
Bruner, Dollard, Fromm, Gorer, Hallowell, Henry, Hsu, 
Kleinberg, C. Kluckhohn, F. Kluckhohn, Kluckhohn Murray 
e Schneider, Linton (1973), Mead, Róheim, Sapir, Wallace, 
Znaniecki.

apÊnDice H – configuracionismo 
(Um caso especial de Cultura e Personalidade)

i. pressuposições 
1) O Homem percebe situações totais (Gestalt).
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a) Se mudar uma parte, muda a configuração total (isto 
é, forma-se outra nova).

2) Cada cultura, através dos séculos, tem elaborado o 
seu padrão único e consistente (coerente), de natureza 
fundamental psicológica, e quaisquer novas ideias aceitas 
são adaptadas a esse padrão (filtradas), e as não adaptáveis 
a esse, rejeitadas.

3) Cada padrão é único, com seu próprio “sabor” ou 
“estilo”, portanto, incomparável.

4) Há um certo inter-relacionamento (interdependência) 
entre as partes do padrão, tal que estas não podem ser 
abstraídas analiticamente, pois são sem sentido fora do 
seu contexto (o Funcionalismo coloca o mesmo ponto).

ii. objetivos 
1) Abstrair sinteticamente o padrão de cada cultura, para 
documentação e apresentação, para, daí,

2) promover compreensão entre os povos de padrões 
diferentes (Relativismo).

iii. Metodologia 
1) Observação Participante.

2) Visão Interna da Cultura.

3) Sincronismo.

4) Análise impressionista (sintético-artística), para des-
cobrir o padrão através do raciocínio.

5) Despreocupação com os fatores que possam ter con-
duzido a determinado padrão (e não a outro), ou seja, 
despreocupação com a causalidade.

6) Caracterização do padrão em termos de características 
da psicologia individual.



Teoria anTropológica e arqueológica

310

iV. referências 
Benedict, Gorer, Kroeber (1949, 1975); Opler, Wallace.

apÊnDice i – Funcionalismo sincrônico 

i. pressuposições 
1) Analogia Orgânica (ou Organísmica)

a) A sociedade (cultura) é um sistema, como o é um 
organismo, tendo estrutura (anatomia), função das 
partes (fisiologia) e processo adaptativo (mas, adaptação 
a condições sociais, não físicas ou ambientais).

b) A sociedade (cultura) mantém o seu equilíbrio (sin-
cronismo) por processos homeostáticos (isto é, todo 
feedback é negativo).

2) As leis são eternas e universais.

3) Os sistemas socioculturais são unidades funcionais, 
isto é, as suas partes não podem ser conceitualmente 
separadas e comparadas analiticamente com partes 
análogas de outros sistemas, embora

a) os processos observados obedeçam a leis “descobríveis”.

ii. objetivos 
1) Procura de leis de processo adaptativo (social).

2) Procura de mecanismos de manutenção de sistemas.

iii. Metodologia 
1) Tipologia de sistemas e de processos.

2) Comparação de processos para descobrir leis.
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3) Observação participante.

4) Visão interna/externa (mista) do sistema.

5) Abordagem sincrônica.

6) Rigorosa intersubjetividade de dados, mas.

a) não de generalizações, as quais são muito difíceis 
de verificar.

7) Explanações teleológicas (causa final).

iV. referências 
Durkheim, Evans-Pritchard, Firth, Fortes, Gluckman, 
Kuper, Leach (1964 e 1975),

Lèvy-Bruhl, Malinowski, Mauss, Merton, Nadel, Radcliffe-
Brown, Radcilffe

Brown e Forde, Van Gennep.

apÊnDice J – estruturalismo americano

i. pressuposições 
1) Usa-se uma analogia com a Linguística Estrutural, ou 

ainda com sistemas de informação e comunicação.

a) A cultura é um sistema de comunicação simbólica: 
um código com a sua estrutura (como a fonêmica e a 
morfológica/gramática).

b) Basta um número limitado de informantes (mesmo 
apenas um) porque

c) a estrutura é a mesma (altamente padronizada) para 
todos os informantes de um dado sistema linguístico 
ou cultural.
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d) A estrutura é inerente no sistema, embora

e) os nativos não a percebam, como não percebem a 
estrutura da sua língua, portanto,

f) o cientista tem que a descobrir pela análise estrutural.

g) Tendo reconstituído o sistema cognitivo cultural 
(“Mapa Cognitivo”), predição e retrodição são possíveis, 
até recomendáveis para testar a validez da estrutura 
descoberta.

2) Cada sistema é único e incomparável.

ii. objetivos 
1) Reconstituir o sistema cognitivo de cada cultura 

individual.

2) Testar a veracidade da estrutura descoberta, através 
da predição e observação dos resultados (“teste da adequação”).

iii. Metodologia 
1) Observação participante.

2) Visão interna do sistema.

3) Classificação e apresentação dos dados de maneira 
rigorosamente programática e intersubjetiva (isto é, a abor-
dagem é altamente operacionalizada).

4) Sincronismo.

5) Uso do método de contrastes binários para delinear 
“segregados”.

6) Os segregados se organizam em classes hierárquicas, 
estando em contraste somente no mesmo nível (p. ex., “torta” 
contrasta com “bolo”, não com “sobremesa”, que é outro nível 
hierárquico, nem com “hambúrguer”, que pertence a outra 
classe de fenômenos).
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iV. referências 
Conklin, Frake, Goodenough, Miller (1991).

apÊnDice K – estruturalismo europeu 

i. pressuposições 
1) Analogia com a Linguística e com o sistema de 
comunicação/informação

a) A cultura é um sistema de comunicação simbólica: 
um código.

b) Para pesquisar, basta um número limitado de casos, 
porque

c) o essencial é descobrir a estrutura, não verificar 
quantos nativos ou culturas participam nela.

d) A estrutura é inerente no sistema, embora

e) os nativos não a percebam, como não percebem a 
estrutura da sua língua, portanto,

f) o cientista tem que a descobrir pelo raciocínio estru-
tural (Racionalismo).

g) Algumas estruturas são arcaicas e tomam, hoje 
em dia, formas diversas de expressão em culturas 
diferentes.

h) Embora a aparência e a estrutura subjacente, presu-
mivelmente, tenham sido congruentes nalguma época 
prístina, mudanças têm se efetuado profundamente 
na aparência, porque

i) a aparência sempre serve para disfarçar ou esconder, 
enquanto negar a verdadeira situação, que é sempre 
oposta.
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j) As leis de pensamento/raciocínio humano são as mes-
mas em todos os lugares e tempos (unidade psíquica) e

k) seguem, essencialmente, uma forma dialética.

2) Cada sistema é único, embora compartilhe estruturas 
(“elementares”) com os outros; o raciocínio segue as 
mesmas leis.

ii. objetivos 
1) Reconstituir as leis do raciocínio humano

2) Descobrir as verdades estruturais profundas e escon-
didas por aparências superficiais contrárias

iii. Metodologia 
1) Raciocínio para reconstituir o modelo nativo (escondido).

2) Despreocupação com o comportamento real dos nativos 
(“modelos estatísticos”), pois esse é irrelevante em termos 
da existência da verdade estrutural escondida (“modelos 
mecânicos”).

3) Despreocupação com intersubjetividade, predição e 
retrodição.

a) As leis não são testáveis contra dados, pois estes 
dizem respeito a modelos estatísticos, sendo, portanto, 
irrelevantes para modelos mecânicos (vistos como 
“superiores”).

4) A oposição binária conduz a uma terceira condição, 
que seria a síntese (dialética).

5) O contraste sincronismo/diacronismo é irrelevante, 
mas o procedimento é essencialmente sincrônico (embora 
possa haver reconstituições históricas especulativas – 
vide Arcaísmo).
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iV. referências 
Bezerra, Dosse, Leach, Lévi-Strauss, Maybury-Lewis, 
Miller (1991), Needham, Sahlins (1973, 1979, 1990); Sperber 
(1970).

apÊnDice l – De volta às Teorias Monistas
Das escolas com objetivos monistas, tem-se a continuidade 

teórica dos países socialistas da Europa Oriental, a qual não 
esboçaremos aqui por falta de dados; no caso da Antropologia 
Econômica francesa, essa ainda não está suficientemente sedi-
mentada em termos do seu compromisso com o monismo, o que 
fica ainda um tanto incerto.

Mais fáceis de lidar, por ter literatura com fins e meios 
bem explicitados, são as variedades do Neoevolucionismo, 
entre as quais focalizaremos especificamente (1) a Ecologia 
Cultural, que passa pela Ecologia Humana e pela abordagem 
ecossistêmica em geral. Estes, mais (2) a Escola de Michigan, 
com Marvin Harris, todos partem de uma visão “energética” 
(termodinâmica) do mundo, incluindo o mundo sociocultural, 
com auto-organização através de retroação (feedback) homeos-
tática e morfogenética, tendendo, assim, a convergir para uma 
abordagem sistêmica, embora de modo ainda um tanto tímido 
em relação às implicações disto e à convergência com outras 
ciências de sistemas vivos ou não.

Ainda temos a nova aventura teórica (que conduz a novas 
aventuras práticas), que parte da Teoria Geral de Sistemas ou 
da Segunda Cibernética, a qual já começou a influenciar certos 
aspectos da Antropologia (por estranho que possa parecer, as 
filosóficas e arqueológico-materialistas simultaneamente), mas 
que, a meu ver, estão convergindo para um paradigma científico 
do século XXI, não só da Antropologia (que, em geral, pouca 
atenção tem prestado a essa abordagem até recentemente), mas, 
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mais importante ainda, de todas as ciências. Por exemplo, nas 
Ciências Biológicas, essa teoria já está bastante sedimentada, 
o que é também o caso de certas Ciências Sociais Aplicadas 
(particularmente administrativas e de Psicologia Social), e 
ainda de aspectos de Engenharia como as ligadas à Cibernética, 
servomecanismos, e à Informática em geral. Essa linha de traba-
lho se compromete com orientações e métodos explicitamente 
científicos e exige resultados em termos de explanações (teó-
ricas) intersubjetivas, parcimoniosas e testáveis.

Mas isso não é mais um “monismo” determinista sim-
ples: é a quintessência da complexidade. De fato, a Segunda 
Cibernética é, especificamente, uma abordagem para lidar com 
a complexidade. E o que poderia ser mais complexo do que um 
sistema sociocultural com a sua historicidade? Há ainda uma 
tendência para a convergência dessas linhas de raciocínio, de 
certo modo, com a Sociobiologia.

referências para neoevolucionismo 
Fried, Harris, Hawley, Krader, Meggers, Morán, Motta, Ribeiro, 
Sahlins, Sahlins e

Service, Service, Steward, Vasconsellos, Watson et al., White, 
Wittfogel, Wolf.

abordagem Sistêmica  
Ashby, Atlan, Beer, Buckley, Epstein, Jacquard, Katz, Miller (1970, 
1978c, 1990,

2009), Morin, Prigogine, Sahlins e Service, Sperber, Wiener.
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apÊnDice M – neoevolucionismo, 
incluindo ecologia cultural

i. pressuposições 
1) Analogia Termodinâmica

a) Cultura vista como sistema adaptativo, tendo

i) estrutura (forma e fronteiras)

ii) interdependência funcional das partes

iii) três subsistemas

Tecnoeconomia

Sociopolítica

Ideologia

iv) articulação com o meio ambiente através do sub-
sistema Tecnoeconômico, em relações recíprocas 
(ecossistemas).

b) O processo de manutenção do sistema através de 
pequenas mudanças adaptativas apresenta um tra-
jeto homeostático (isto é, manutenção do equilíbrio 
dinâmico do sistema) a curto prazo (feedback negativo 
e sincronismo).

c) Os processos adaptativos, a longo prazo, resultam 
num deslocamento do ponto de equilíbrio do sistema, 
provocando mudanças estruturais (feedback positivo e 
diacronismo), as quais podem ser

i) adaptativas, com maior eficiência na exploração 
do nicho ecológico, ou

ii) evolutivas, com maior diferenciação interna de 
partes especializadas, resultando em maiores capa-
cidades para captar e incorporar energia, matéria, 
membros e nichos ecológicos.
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d) O nível de evolução de um sistema sociocultural é 
objetivamente mensurável

i) pelo grau de especialização interna das partes 
interdependentes do sistema, e

ii) pela quantidade, por indivíduo, de energia captada 
por ano e incorporada pelo sistema.

ii. objetivos 
1) Descobrir leis de processo sociocultural humano,

a) adaptativas, que digam respeito a certos tipos de 
ambientes, e

b) evolutivas, que conduzam a novas classes de sistemas.

iii. Metodologia 
1) Tipologia de sistemas adaptativos e trajetos evolutivos.

2) Comparação controlada.

3) Abordagem diacrônica.

4) Visão externa do sistema.

5) Intersubjetividade de dados e de generalizações.

6) Enfoque nas relações entre sistemas socioculturais e os 
seus ambientes, e entre as partes do Sistema;

a) Preocupação com adaptação e sobrevivência;

b) Preocupação com o ambiente, constantemente modi-
ficado pela Cultura e também modificando-a (feedback 
recíproca, com o sistema se autoinformando, desta-
cando o “ambiente efetivo”.

7) Ênfase na tecnologia e economia como fatores da maior 
importância nas relações com o ambiente.
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apÊnDice n – abordagem sistêmica 

i. pressuposições 
A cultura vista como sistema adaptativo complexo

1) multivariado, com relações recíprocas complexas entre 
as partes, envolvendo feedback (retroação) positiva e nega-
tiva, no qual o aumento de complexidade é inerente ao 
sistema (Segunda Cibernética);

2) de partes estruturalmente diferenciadas mas 
articuladas,

3) mantendo as suas fronteiras,

4) com estrutura interna contingencialmente variável 
(“poses estruturais” ou estado do sistema), não constante;

5) com mudança estrutural: o sistema não perde a sua 
identidade;

6) articulação com o ambiente, o que consiste

7) no conjunto de objetos que diretamente afetam o sis-
tema ou por ele são afetados;

8) o sistema se informa sobre o seu ambiente (mapea-
mento), de modo que o seu output seja modificado pela 
diferença (erro) entre o output anterior e alguma finali-
dade almejada;

9) isso envolve teleologia ou causa final;

10) tem mecanismos para manter a estabilidade da estru-
tura (homeostase) dentro de limites toleráveis, através 
de feedback negativo (equilíbrio dinâmico mas estável), 
procurando, na face de mudanças no ambiente, voltar a 
um estado estacionário, amortecendo as perturbações;

11) isso gasta energia, o que o sistema tira do ambiente;
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12) no equilíbrio instável, mudanças no ambiente podem 
resultar em mudanças morfogenéticas na estrutura do 
sistema (relações recíproco-causais e amplificadoras de 
desvios – feedback positivo); através deste, aumentam-se os 
aspectos do desvio favoráveis à (nova) estrutura sistêmica 
ou, o Sistema entra em declínio terminal.

ii. objetivos 
Explanar o comportamento sociocultural em termos de leis 

gerais, deduzindo hipóteses (modelos) testáveis, para confirmar, 
desconfirmar ou modificar tais hipóteses (e, assim, entender 
melhor as leis), pelo comportamento dos modelos frente ao com-
portamento humano real no passado (retrodição) ou no futuro 
(predição), ou seja, simulação por computador, por exemplo.

iii. Metodologia 
1) Despreocupação com a substância da cultura e con-
centração nas relações internas entre os componentes 
do sistema, e nas relações com outros sistemas (sub- ou 
supra) e com o ambiente.

2) Explanações em termos de feedback orientadas pelos 
fins teleologicamente almejados (mapeamento).

3) Método lógico-dedutivo ou indutivo-dedutivo para 
construir modelos de comportamento humano, para 
testar implicações (predição e reprodição).

a) uso de modelos gráficos de simulação para explicitar 
relações entre partes do sistema, com vistas a predizer 
comportamento em situações dadas.

4) Construção de modelos testáveis (intersubjetíveis) na base 
de teorias de sistemas (jogos, comunicação, informação).

5) Simulação por computador. 
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