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Eduardo Ba,alha V.vefro, d, Castn 1 
funcionalismo) ou cognitivo e descritivo-constitutivo (como no estruturalismo 1 

na "antropologia simbólica"); apesar desta importante diferença, em ambos o: 
casos a ênfase nas regras exprime o caráter instituído dos princípios da ação ( 
da organização sociais. Os conteúdos normativos da sociedade humana, sendc 
realidades institucionais, variam no tempo e no espaço, mas a existência de 
regras é um invariante formal (1.J~VT-STR A T lSS. r I o-101 J %7: POPTP~. 1 or.11 

como tal, ela seria a ca1a<..1c1 !~t1u1 d1~111111va du cundtçau sociul, lJUe derxa uqu 
de ser um dos atributos do Homo sapiens para definir a "Humanidade" come 
entidade ontologicamente única, composta não mais de indivíduos, mas de sujeitos 
que são simultaneamente criadores e criaturas do mundo das regras. 

Em sentido particular, (uma) sociedade é uma designação aplicável , 
um grupo humano com algumas das seguintes propriedades: territorialidade: 
recrutamento principalmente por reprodução sexual de seus membros: 
organização institucional relativamente auto-suficiente e capaz de persistir para 
além do período de vida de um indivíduo; e distintividade cultural. 

Aqui a noção pode ter como referentes principais o componente 
populacional, o componente institucional-relacional, ou o componente cultural 
ideacional do grupo (FIRTH, [1951] 1971). No primeiro caso, o termo é usado 
como sinônimo de "(um) povo" visto como um tipo específico de humanidade. 
No segundo, em que é equivalente a "sistema" ou "organização" social, ele 
destaca o quadro sociopolítico da coletividade: sua morfologia (composição, 
distribuição e relações dos subgrupos da sociedade enquanto grupo máximo), o 
corpo de normas jurais (noções de autoridade e cidadania, regulação do conflito, 
sistemas de status e papéis), e as configurações características das relações 
sociais (relações de poder, formas de cooperação, modos de intercâmbio). No 
terceiro caso - em que "sociedade" é freqüentemente substituída por "cultura" 
- visam-se aos conteúdos afetivos e cognitivos da vida do grupo: o conjunto de 
disposições e capacidades inculcadas em seus membros através de meios 
simbólicos variados, bem como os conceitos e práticas que conferem ordem, 
significação e valor à totalidade do existente. 

1 Este texto foi escrito por encomenda e publicado na Encyclopedia of Social and Uma das formas de administrar a relação entre os dois sentidos de 
Cultural Anthropology, organizada por A. Barnard & J. Spencer (Londres: Routledge, "sociedade" foi pela divisão da antropologia em um aspecto etnográfico ou 
1996, pp. 514-522). Suas limitações de conteúdo, estilo e dimensões (da bibliografia descritivo-interpretativo, voltado para a análise do particular e privilegiando as 
inclusive) refletem tal origem. Ele não pretende ser mais que u~ mapa muito geral das diferenças entre as sociedades, e um aspecto teórico ou comparativo-explicativo, 

I incidências do conceito de sociedade na disciplina antropológica. que procura formular proposições sintéticas válidas para toda sociedade humana. 
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O CONCEITO DE 'SOCIEDADE' EM ANTROPOLOGIA: 

UM SOBREVÔO 

r:,lri,nd,, l?,11,dfw \ 'ivciros de Castro 

O S DOIS SENTIDOS 
Em sentido geral, a sociedade é uma condição universal da vida 
humana.1 Esta universalidade admite uma interpretação biológica 

("instintual") e outra simbólico-moral ("institucional"). A sociedade pode ser 
vista como um atributo básico, mas não exclusivo, da natureza humana: somos 
geneticamente predispostos à vida social; a ontogénese somática e 
comportamental dos humanos depende da interação com seus semelhantes; a 
filogênese de nossa espécie é paralela ao desenvolvimento da linguagem e do 
trabalho, capacidades sociais indispensáveis à satisfação das necessidades do 
organismo. Mas a sociedade também pode ser vista como dimensão constitutiva 
e exclusiva da natureza humana (INGOLD, 1994), definindo-se por seu caráter 
normativo: o comportamento humano toma-se agência social ao se fundar menos 
em regulações instintivas selecionadas pela evolução que em regras de origem 
extra-somática historicamente sedimentadas. A noção de "regra" pode ser 
tomada em sentido moral e prescritivo-regulativo (como no estrutural- 



O conceito de 'sociedade' 

Apesar das tentativas de defini-los como etapas metodologicamente 
complementares, a tendência histórica tem sido a de uma polarização 
epistemológica entre "etnografia" e "teoria". A perspectiva universalista 
predominou na fase formativa da antropologia, com a ênfase no método 
comparativo e na definição de grandes tipos de sociedade; em seguida, o 
culturalismo e o funcionalismo marcaram o período áureo do método etnográfico, 
usado polemicamente para a demolição de tipologias especulativas (Boas) ou 
como via de acesso direto ao universal (Malinowski); os estruturalismos de 
Radcliffe-Brown e Lévi-Strauss e os neo-evolucionisrnos americanos (L. White, 
J. Steward), por sua vez, voltaram a visar a comparação e a generalização. 

A partir dos anos 60, essa divergência se aprofunda. De um lado, o 
interesse pelo significado e a interpretação repôs a etnografia como dimensão 
privilegiada, valorizando o ponto de vista dos agentes e buscando nas diferentes 
"etnoconcepções" de sociedade uma perspectiva que relativize criticamente os 
conceitos do observador. A sociedade em sentido geral subordina-se à sociedade 
em sentido particular ou plural. Mais que isso, na medida em que as concepções 
culturalmente específicas de sociedade desafiam a atribuição de um valor 
referencial fixo a esta noção, ela passa a ser apreensível apenas através da(s) 
cultura(s) e, no limite, a existir meramente como um de seus conteúdos. De 
outro lado, os desenvolvimentos da sociobiologia, da psicologia cognitiva e da 
ecologia cultural têm conduzido a hipóteses ambiciosas sobre a socialidade 
enquanto propriedade genética da espécie, propondo universais comportamentais 
e cognitivos (e remetendo eventualmente a diversidade fenotípica do etograma 
humano a variáveis extrínsecas, como o ambiente). Tal polarização entre 
interpretações culturalistas e explicações naturalístas terminou por esvaziar o 
conceito de sociedade, que se viu assim reduzido ou à representação particular, 
ou ao comportamento universal. 

J 
1 

AS DUAS CONCEPÇÕES 

O pensamento ocidental oscila entre duas imagens de sociedade, opostas 
e combinadas de modo historicamente variável, onde se fundem os sentidos 
particular e geral da noção. Podemos chamá-las, com Dumont (1965), de 
societas e universitas, ou, usando a distinção popularizada por este mesmo 
autor, de concepções "individualista" e "holista" do social. A primeira se funda 
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na idéia de contrato entre átomos individuais ontologicamente independentes: . 
sociedade é um artifício resultante da adesão consensual dos indivíduos, guiado 
racionalmente pelo interesse, a um conjunto de normas convencionais; a vid: 
social está em descontinuidade radical com um "estado de natureza", que el, 
nega e transcende. De inspiração universalista e formalista, esta concepçãc 
tem como modelo metafórico ( e geralmente causa final) o Estado constituciona 
e territorial, e como problema típico os fundamentos da ordem política. A segunda 
se funda na idéia de um todo orgânico preexistente empírica ou moralmente 2 

seus membros, que dele emanam e retiram sua substância: a sociedade é uma 
unidade corporada orientada por um valor transcendente; ela é um "universal 
concreto" onde a natureza humana se realiza. De inspiração particularista e 
substantivista, seu modelo metafórico ( e às vezes causa eficiente) é o parentesco 
como princípio natural de constituição de pessoas morais coletivas, e seu 
problema típico é o da integração cultural de um povo enquanto Nação. As 
grandes imagens modernas para estas concepções são respectivamente o 
contrato ( ou seu negativo, o conflito) e o organismo, que persistem na antropologia 
do século XX sob avatares múltiplos, o mais recente sendo o contraste entre 
"teorias da ação" e "teorias da estrutura" (GIDDENS, 1979, 1984; VERDON, 
1989). 

A universitas está associada a um horizonte pré-moderno dominado 
pelo pensamento de Aristóteles; a societas, aos teóricos do jusnaturalismo, de 
Hobbes a Hegel (BOBEIO, 1993). Mas deve-se recordar que a Antigüidade 
conheceu sociologias artificialistas com os sofistas e Antistenes, e que o 
nominalismo medieval preparou o terreno para as teorias modernas do contrato. 
Por sua vez, o modelo holista e organicista da universitas ressurgiu na reação 
romântica ao Iluminismo, desempenhando um papel fundamental no 
desenvolvimento da imagem "antropológica" de (uma) sociedade como uma 
comunidade étnica de origem que partilha um mundo de significados tradicionais 
legitimados pela religião. De outro lado, boa parte da antropologia vitoriana e 
sua descendência pode ser vista como herdeira tardia do Iluminismo 
(STOCKING, I 987). 

Uma das manifestações da polaridade societasluniversitas é a 
concorrência entre "sociedade" e "cultura" como rótulos englobantes para o 
objeto da antropologia, que opôs as duas tradições teóricas dominantes entre 
1920 e I 960. A noção de sociedade, característica da "antropologia social" 

185 



O conceito de 'sociedade' Eduardo Batalha vfreiros de Castre 

britânica, deriva da "sociedade civil" dos jusnatural istas, do racionalismo francês 
e escocês do séc. xvnt e, mais proximamente, das sociologias de Comte, Spencer 
e Durk.heim. A noção de cultura, emblema da "antropologia cultural" americana, 
deita suas raízes no Romantismo alemão, nas escolas histórico-etnológicas da 
primeira metade do séc. xrx, e diretamente na obra de Boas. Isto não significa 
que se possam derivar univocamente a antropologia social do individualismo da 
societas e a antropologia cultural do holismo da universitas. Sob certos 
aspectos, as coisas se passam ao inverso. Maine ou Durkheim, por exemplo, ao 
mesmo tempo em que assimilaram os esquemas progressistas do séc. xvm, 
reagiram ao artificialismo e utilitarismo a eles associados, em nome de concepções 
essencialistas e organicistas que irão inspirar a antropologia de Radcliffe-Brown 
e seguidores. De seu lado, Boas, embora herdeiro do idealismo e do historicismo 
alemães, entreterá uma concepção nominalista da cultura, concebendo o 
indivíduo como único locus real da integração cultural. Mas não há dúvida que 
se encontram marcas do utilitarismo racionalista em várias tendências da 
antropologia social, particularmente no funcionalismo de Malinowski ou Leach 
e no componente spenceriano do pensamento de Radcliffe-Brown; é igualmente 
claro que as preocupações "configuracionais'' de antropólogos americanos como 
Kroeber, Benedict ou Geertz derivam do paradigma romântico da sociedade 
como organismo espiritual. 

"Sociedade" e "cultura" vieram ainda dividir o campo estruturado pela 
oposição jusnaturalista entre "(estado de) natureza" e "sociedade (civil)", com 
a diferenciação das duas antinomias centrais das ciências humanas: "natureza/ 
cultura" e "indivíduo/sociedade". Ambas conotam o mesmo dilema teórico: o 
de decidir se as relações entre os termos opostos são de continuidade (solução 
"reducionista") ou de descontinuidade (solução "autonomista" ou "emergente"). 
A cultura é um prolongamento da natureza humana, exaustivamente analisável 
em termos da biologia da espécie, ou ela é uma ordem suprabiológica que 
ultrapassa dialeticamente seu substrato orgânico? A sociedade é a soma das 
interações e representações dos indivíduos que a compõem, ou ela é sua 
condição supraindividual e, como tal, um "nível" específico da realidade? 

Os cruzamentos entre as duas polaridades são complexos, pois, além 

de serem freqüentemente subsumidas uma na outra, com "sociedade" 01 

"cultura" opondo-se a "indivíduo" e "natureza", as duas últimas noções sãc 
vastamente polissêmicas. "Indivíduo" possui no mínimo um sentido empíricc 
universal (os exemplares individuais da espécie, o componente humano de 
qualquer sociedade) e um sentido cultural particular (o indivíduo como valor 
último, origem e finalidade das instituições sociais). "Natureza", por sua vez. 
pode significar o mundo físico-material em oposição às suas representações 
simbólico-conceituais, o domínio dos fatos versus o domínio dos valores, e 
componente inato ou constante do comportamento humano em oposição a seu 
componente adquirido ou variável, o espontâneo e necessário versus o artificial 
e convencional, a animalidade em oposição à humanidade, e assim por diante. 

A idéia de que o social-cultural está "acima" do individual e/ou natural 
aparece em todos os autores que definiram as grandes orientações da 
antropologia, mas com diferenças importantes (INGOLD, 1986). Spencer 
concebe a sociedade como resultado da associação interativa de indivíduos, e 
como instrumento dos fins destes últimos; ela constitui uma esfera supra 
individual, mas não suprabiológica, da realidade. A sociedade é um fenômeno 
natural (que não distingue os homens de outros animais), sendo a fase 
"superorgânica" de um processo evolutivo universal que engloba as esferas 
inorgânica e orgânica. Durkheim situa-se no extremo oposto, vendo a sociedade 
como um fenômeno exclusivamente humano, uma realidade supra-individual e 
suprabiológica sui generis, de natureza moral e simbólica. Ela é uma totalidade 
irredutível às suas partes, dotada de finalidade própria, uma consciência coletiva 
superior e exterior às consciências individuais, produzida pela "fusão" destas 
últimas. Com Boas, enfim, a antinomia recebe uma terceira solução: a cultura é 
urna realidade extra-somática de tipo ideacional, mas não constitui um domínio 
ontológico distinto; existindo nas mentes individuais, ela é individual e 1 

suprabiológica, uma entidade nominal (semelhante à "espécie" darwiniana) 
redutível aos comportamentos adquiridos; e a sociedade é o instrumento de 
transmissão da cultura entre os indivíduos. 

As teorias antropológicas posteriores exibem combinações destes três 
paradigmas. A teoria da cultura de Kroeber, por exemplo, oscilou entre posições 
boasianas e durkheimianas, enquanto o conceito de sociedade deste autor é de 
tipo spenceriano. Em geral, a antropologia americana tendeu a se concentrar 
no par "cultura/natureza", tomando o segundo conceito ora no sentido de natureza 

AS DUAS ANTINOMIAS 
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humana - analisando então a padronização afetiva e cognitiva dos indivíduos 
pela cultura, ou ao contrário buscando estabelecer constantes psicológicas 
transculturais -, ora no sentido de natureza não-humana, como no caso das 
tendências ditas "materialistas" que concebem a cultura como instrumento e 
resultado de um processo de adaptação ao ambiente. 

A antropologia social britânica, em troca, orientou seu eixo problemático 
pela polaridade "indivíduo/sociedade" e pelos conceitos (herdados do 
organicismo) que a exprimiam: "estrutura" e "função". Para Malinowski, o 
conceito de "função" referia-se a~ papel desempenhado pelas instituições sociais 
na satisfação das necessidades básicas dos organismos individuais. Para 
Radcliffe-Brown, ele designava a contribuição destas instituições na manutenção 
das condições de existência do organismo coletivo, definição que responde ao 
problema central da teoria estrutural-funcionalista: o dos fundamentos e modos 
de permanência de uma dada forma social. Rebatizado de "reprodução", tal 
problema foi retomado pelo marxismo antropológico difundido a partir dos anos 
70, que pode assim ser considerado a variante contemporânea do estrutural 
funcionalísmo. 

Radcliffe-Brown avançou tanto definições natural-interativas como 
moral-regulativas de "estrutura social", hesitando entre a imagem de uma rede 
de relações interindividuais e a de um arranjo normativo de relações intergrupos. 
A imagem preponderante, entretanto, foi a da estrutura como codex "jurai" 
que aloca personalidades sociais a indivíduos ou coletividades, definindo sua 
posição relativa em termos de direitos e deveres. Esta concepção, aprofundada 
sobretudo por Fortes, conheceu sua época de hegemonia. Mas a orientação 
individualista e utilitarista, que teve em Malinowski seu grande campeão 
antropológico, começou a voltar ao primeiro plano com a reação de Leach ao 
estrutural-funcionalismo, e em seguida floresceu em diversas alternativas 
"transacionalistas" ao paradigma durkheimiano, todas insistindo na diferença 
entre código normativo e organização empírica, a sociedade oficial e a sociedade 
real, e privilegiando as "estratégias" ou o "processo" contra as "normas" ou a 
"estrutura", a "ação" contra a "representação" e o "poder" contra a "ordem". 
Estes contrários conceituais manifestam o dilema clássico da antropologia 
britânica: a disjunção entre as "normas" e a "prática" que, por sua vez, traduz 
a persistência da antinomia sociedade/indivíduo nesta tradição teórica. 

Lévi-Strauss, de seu lado, herdou dos boasianos a questão da relação 

j 

1 
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entre universais psicológicos e determinismos culturais, o interesse pela dimensã 
inconsciente dos fenômenos sociais, e a linguagem da oposição "naturez, 
cultura". Mas seu tratamento desta última oposição evoca as tentativas clássicr 
de fornecer uma gênese ideal da sociedade a partir do estado de natureza. 
sua "cultura" guarda muitas analogias com a noção de "sociedade civil". A 
definir a proibição do incesto e a troca matrimonial como condiçã 
transcendental da socialidade humana, o autor concebe a passagem entre a 
"ordens" da natureza e da cultura em termos sociopolíticos diretamente inspirado 
na teoria da reciprocidade de Mauss - teoria que já foi lida como respost 
alternativa ao problema hobbesiano da emergência da ordem social a partir d, 
estado natural de guerra, com o Dom e a troca postos como o análogo primitiv 
do Estado e do contrato (SAHLINS, 1972). Mas Lévi-Strauss irá também s 
apoiar em Boas e em Saussure para explorar um novo modelo analógico par 
os fenômenos socioculturais, a linguagem. Ao contrapor à tese durkheimian 
sobre as origens sociais do simbolismo o tema dos fundamentos simbólicos d, 
social, ele vai derivar tanto a cultura como a sociedade do mesmo substrato.« 
"inconsciente", lugar onde se anulariam as antinomias natureza/cultura , 
indivíduo/sociedade. 

O modelo da linguagem sub jaz à concepção lévi-straussiana de estrutur, 
como código, isto é, como um sistema de signos dotados de valores posicionais 
O problema organicista da função dá aqui lugar ao problema semiótico d, 
sentido, deslocamento que, entre outras coisas, responde pela pouca importânci, 
concedida pelo estruturalismo à noção de estrutura social. Após seu livro sobn 
o parentesco, onde ainda se acham empregos de "estrutura" próximos ao: 
significados morfológicos tradicionais, Lévi-Strauss concentrou-se em complexo: 
classificatórios e mitológicos, isto é, em estruturas mais propriamente "culturais" 
Ao proclamar, em uma página famosa, que a etnologia era uma psicologia, < 
antropólogo francês terminou de dissolver a distinção entre sociedade e cultura 
com isto, o estruturalismo contribuiu indiretamente para a dominância atual de 
conceito de cultura sobre o de sociedade na cena antropológica. Esta mesm: 
ênfase nos aspectos taxonómicos e cognitivos da vida social tem sido apontada 
nas avaliações contemporâneas, como sintoma de uma das limitações maiore: 
do estruturalismo: sua dificuldade em dar conta da "passagem" entre significaçãc 
e ação, as ordens concebidas e as ordens vividas, a "estrutura" e a "história" 
Este diagnóstico levou a antropologia contemporânea a experimentar um: 
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variedade de novas abordagens, em geral adjetivadas de "fenomenológicas". 
• tradicional/ racional (Weber) 

holismo/ individualismo (Dumont) 
história fria/ quente. pcnsnmcnto scl vngciu / donu-xt icndo (1 .évi- S1 rnuxs 
Estas dicotomias evocam certos valores da 11posi<;fü111nttm·:r.n/nil111ru 

com o primeiro termo de cada dicotomia representando um estado mais "natural' 
(em vários sentidos do termo). Evocam também valores da oposição indivíduo 
sociedade, mas aqui a polaridade se inverte, pois os primeiros termos denotan 
formas sociais onde prevalece o grupo como unidade básica, enquanto oi 
segundos apontam para uma forma social onde o indivíduo ganha preeminência 
Por fim, elas ecoam a divisão tradicional do trabalho teórico, com a antropologia 
estudando as sociedades fundadas no parentesco, com uma economia do dom 
sem Estado etc., e a sociologia encarregando-se das sociedades modernas. 
industriais e (originalmente) ocidentais. 

As dicotomias acima podem ser interpretadas em termos de um dualismo 
ontológico que opõe essências sociais irredutíveis, mas também como um 
contraste sobretudo heurístico, que exprime a predominância de um pólo sobre 
o outro no interior de cada tipo social. A tendência recente tem sido a de 
desconfiança perante formulações sugestivas de qualquer "grande divisor", em 
particular aquelas que validem a imagem de "sociedade primitiva" estabelecida 
pelos pensadores vitorianos, e que teria servido de modelo básico para a 
antropologia desde então. Argumenta-se que tal objeto teórico é uma mera 
projeção invertida da imagem, constituída a partir do séc. xvm, da sociedade 
burguesa moderna (KUPER, 1988). Seja como for, a antropologia não parece 
poder passar facilmente sem tais dicotomias. Se elas arrastam consigo uma 
pesada bagagem ideológica, não deixam por isso de indicar uma série de 
diferenças substantivas entre a maioria das sociedades tradicionalmente 
estudadas pela antropologia e a sociedade capitalista moderna, diferença cujo 
rendimento teórico pode ser atestado na retomada de certos contrastes clássicos 
(GREGORY, 1982; STRATHERN, 1988), ou nas tentativas de relativizar e 
redefinir o "grande divisor" sem dissolvê-lo completamente (LATOUR, 1991). 

A história da antropologia registra diferentes modos de conceber a 
relação entre os termos destas dicotomias. Os evolucionistas interpretaram-na 
como uma sucessão histórica objetiva: a sociedade moderna seria uma societas, 
a sociedade primitiva, antiga ou tradicional uma universitas. Tal solução, note 
se, é dominada pela perspectiva da societas, a qual aparece como a causa final 

AS DUAS SOCIEDADES 

Os problemas associados à noção de "sociedade" em sentido particular 
dizem respeito principalmente ao estabelecimento de tipos históricos e 
morfológicos de sociedade e aos princípios de relação entre eles. 

A distinção entre tipos sociais tem uma longa história intelectual. Um 
esquema especialmente pregnante foi a tripartição iluminista entre povos 
"selvagens", "bárbaros" e "civilizados". De caráter inicialmente mais geográfico 
que histórico (em Montesquieu, por exemplo), ela foi temporalizada por 
pensadores como Turgot, Adam Smith, Ferguson e Condorcet, gerando ainda a 
"lei dos três estágios" de Comte, de grande importância para as teorias vitorianas 
da religião (STOCKING, 1987). Esse esquema ganhou cidadania antropológica 
plena com a divisão de Morgan em sociedades de caçadores-coletores 
(selvageria), sociedades agrícolas (barbarismo) e sociedades industriais ou 
complexas (civilização), que foi incorporada pelo pensamento marxista e 
desenvolvida pelas teorias neo-evolucionistas (EARLE, I 994). As tipologias 
tripartites são em geral continuístas e nomotéticas, buscando princípios e 
mecanismos de passagem de um "estado" a outro. 

O esquema de maior produtividade no pensamento ocidental, entretanto, 
foi o dicotômico, que se presta melhor a descontinuidades fortes. Traduzindo a 
polaridade conceituai entre universitas e societas em termos de uma oposição 
real, as dicotomias tipológicas destacam aspectos variados de um contraste em 
última análise redutível a "Nós" versus os "Outros", constituindo o núcleo de 
"teorias do grande divisor" que singularizam o Ocidente moderno frente às 
demais sociedades humanas. Entre as dicotomias mais famosas - todas 
contendo alguma referência aos pares "primitivo/civilizado" ou "tradicional/ 
moderno" - podemos enumerar: 

parentesco I território (Morgan) 
status I contrato (Maine) 
solidariedade mecânica/ orgânica (Durkheim) 
comunidade/ sociedade (Tõnnies) 
sociedades simples I complexas (Spencer) 
dom I mercadoria ou dom I contrato (Mauss) 
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de um movimento progressivo envolvendo todas as sociedades, e portanto como 
a verdade latente do mundo da universitas. Despido eventualmente de suas 
conotações teleológicas, este modelo ecoa nas tendências teóricas que 
privilegiam supostos universais formais da ação (como a vontade de maximização 
do valor, por exemplo) e que consideram as categorias sociológicas geradas 
por e para a sociedade moderna (como o indivíduo, o poder, o interesse, a 
economia, a política) aplicáveis a qualquer sociedade, visto que a oposição entre 
os tipos é antes de grau que de natureza. 

A posição alternativa, que enfatiza a diferença qualitativa entre os 
termos, tende a privilegiar a perspectiva da universitas. Esta última seria a 
forma normal ou "natural" da sociedade, a societas moderna revelando-se 
uma singularidade histórica e/ou uma ilusão ideológica: o Ocidente é um 
acidente ... Aqui, a oposição entre os dois tipos de sociedade manifestaria 
sobretudo a diferença entre duas concepções sociocosmológicas globais - e 
uma destas, a holista, revelaria a verdadeira natureza do social. Tal idéia, que 
lança suas raízes imediatas na sociologia da religião durkheimiana e no 
"determinismo cultural" dos boasianos, sofreu desenvolvimentos bastante 
diferentes entre si nas mãos de autores como Dumont, Sahlins ou Schneider. 
Na medida em que muitos antropólogos concebem sua atividade como sendo 
primordialmente a de empreender uma crítica político-epistemológica da razão 
sociológica ocidental, esta posição ocupa um lugar central na disciplina. A 
valorização da universitas pode ser entrevista mesmo naqueles autores que 
apontam a implicação mútua e necessária entre visões holistas e individualistas, 
recusando ambas como etnocêntricas em nome das sociologias imanentes a 
outras sociedades. 

A "escolha" da sociedade primitiva como objeto legou à antropologia 
uma quase identidade entre seu conceito de sociedade e o tema do parentesco. 
As críticas de Maine e Durkheim ao utilitarismo de Bentham e Spencer; a 
descoberta por Morgan das terminologias "classificatórias" ameríndias e sua 
inserção em um esquema que via o grupo de parentesco como a unidade política 
original da sociedade humana; as especulações de McLenann e Bachofen sobre 
o matriarcado primordial - tudo isso levou a antropologia nascente a explorar 
uma dimensão da socialidade que a tradição contratualista havia negligenciado 
em favor da oposição imediata entre o indivíduo e o Estado (pois a "sociedade 
civil" dos jusnaturalistas só veio a significar plenamente uma esfera distinta do 
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Estado a partir de Marx). Ao tomar o parentesco como laço constitutivo das 
unidades sociais primitivas, a antropologia recuperou, de certa forma, a concepção 
aristotélica de uma continuidade natural entre a família e a polis, continuidade 
que precisamente havia sido negada pelos jusnaturalistas como fundamento 
legítimo da ordem política. Aqui jaz a inspiração profunda da chamada "teoria 
da descendência" britânica, produto de uma fusão dos conceitos de "status" e 
de "corporação" de Maine com a "solidariedade mecânica" de Durkheim, que 
dominou a antropologia britânica nos anos 40 e 50. Vista deste ângulo, entende 
se melhor por que, para um dos mestres da teoria da descendência, o modelo 
concorrente da "aliança matrimonial" (dos estruturalistas franceses) é 
problemático: a consangüinidade fundadora da descendência encerrando em si 
o princípio do status, a afinidade só pode remeter ao contrato, e, portanto a uma 
dimensão secundária do socius primitivo (FORTES, 1969). 

É certo que a teoria estrutural do parentesco evoca algo do paradigma 
contratualista, ao conceber a proibição do incesto como uma intervenção da 
cultura em um espaço deixado indeterminado pela natureza (a escolha do 
cônjuge), e ao definir a troca matrimonial em termos da submissão das 
inclinações individuais aos interesses da ordem coletiva. Mas tratar-se-ia aqui 
mais bem de um "contrato natural" estabelecido no plano da dinâmica 
inconsciente da vida social. que em sua modalidade "elementar" liga grupos 
corporados de parentesco (e não indivíduos) por laços estatutários perpétuos. 
Nesta medida, descendência e aliança remetem ambas ao modelo durkheimiano 
de "sociedade segmentar" (SCHNEIDER, 1965), hoje sob forte suspeita crítica. 

Opor as tradições antropológicas a partir das antinomias e dicotomias 
acima não passa de uma simplificação didática, pois a tensão entre os modelos 
hobbesiano e aristotélico - ou malinowskiano e durkheimiano, para usarmos 
totens mais recentes (KUPER, 1992) - é na verdade interna às principais 
orientações teóricas, sendo assim melhor falar em preponderâncias relativas. 
O esquema evolucionista, ao projetar na diacronia a oposição entre o mundo 
coletivista "primitivo", fundado no parentesco grupal e nas relações normativas 
de status, ao mundo "individualista" moderno, organizado na base da 
contigüidade local, do contrato individual e da liberdade associativa,já mostrava 
um compromisso conceitua!. Ele serviu de contraste crítico a quase toda a 
antropologia social posterior, que se dedicou a mostrar a operação simultânea 
de ambas as orientações no interior das sociedades "primitivas". Neste sentido, 
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uma solução muito comum foi a divisão do campo social em dois aspectos 
complementares, um mais "social", o outro mais "individual", partição que se 
exprime em várias análises famosas, a começar pelo contraste trobriandês entre 
"direito matemo" e "amor paterno" (MALINOWSKI), passando pelo papel do 
irmão da mãe nas sociedades patrilineares (RADCLIFFE-BROWN), e 
desembocando em oposições como "descendência" versus "filiação 
complementar" (FORTES), "descendência" versus "parentesco" (EVANS 
PRITCHARD), "estrutura social" versus "organização social" (FIRTH), 
"estrutura" versus "communitas" (TURNER). Uma vez estabelecidas tais 
polaridades, o esforço analítico dos antropólogos foi (algo paradoxalmente) em 
boa parte dedicado a mediatizá-las, isto é, a determinar os mecanismos 
institucionais de articulação entre os laços grupais e os laços interpessoais, a 
ordem doméstica do parentesco e a ordem política da sociedade global, o 
componente normativo ou "obrigatório" das relações sociais e seu componente 
optativo ou "estratégico". 

Em suma, pode-se dizer que a imagem de sociedade primitiva vigente 
na fase clássica da antropologia social internalizou um contraste que havia sido 
usado anteriormente para opor globalmente sociedades, ou concepções globais 
da sociedade. E por mais que deva muito de sua inspiração à tradição 
"aristotélica", há um aspecto da modernidade "hobbesiana" a que a antropologia 
não ficou imune: trata-se da idéia de que a sociedade, mesmo se é uma condição 
"natural", por consubstancial à humanidade, não deixa por isso de ser uma 
condição problemática, isto é, algo que exige explicação, senão mesmo 
justificação. Isto se deve por sua vez à idéia (analisada, por exemplo, em M. 
STRATHERN, 1992a,b) de que a sociedade se constitui real ou formalmente a 
partir de indivíduos associais, que devem ser "socializados", isto é, 
constrangidos pela inculcação de representações normativas a se comportarem 
de um modo determinado, e que resistem a esta constrição por uma manipulação 
egoísta das normas ou pela regressão imaginária a uma liberdade original. Tal 
idéia se encontra, com nuances variadas, em Durkheim como em Freud, em 
Lévi-Strauss como em Fortes ou Leach. O Homo sapiens pode bem ser um 
animal social, mas para a modernidade esta expressão sugere um inquietante 
oxímoro, que está na raiz da busca incessante pela antropologia de soluções 
que transcendam as antinomias dele decorrentes. 

CRÍTICA E CRISE 
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A representação antropológica clássica de (uma) sociedade, precipitada 
pelas tradições funcionalista e culturalista, é a de uma mônada que exprime à 
sua maneira o universo humano: um povo etnicamente distinto, vivendo segundo 
instituições específicas e possuindo uma cultura particular. A coincidência ideal 
dos três componentes constituiria uma totalidade individual, dotada de organização 
e de finalidade internas. A ênfase funcionalista é no aspecto "total" e sistêmico; 
a culturalista, no aspecto "individual" e expressivo. 

Esta imagem tem sido questionada há algum tempo. No plano teórico, 
Lévi-Strauss (1950; 1958) insistiu que o estruturalismo não era um método de 
análise de sociedades globais, sugerindo que uma sociedade é um complexo 
contraditório onde coexistem estruturas de diferentes ordens, e que a "ordem 
das ordens", ou totalização inteligível destas estruturas, é um problema mais 
reflexivo que analítico. No plano etnográfico, Leach ([1954], 1965) demonstrou 
a inanidade de modelos epistemologicamente "bem-comportados", que não 
levem em conta os contextos históricos e políticos de inscrição das estruturas 
sociais. 

Mais recentemente, tem-se observado que a noção de sociedade como 
totalidade autocontida depende de categorias e de instituições características 
do Ocidente moderno, não podendo almejar à universalidade "antropológica" 
do conceito, mas meramente à particularidade "etnográfica" de uma concepção 
cultural. Argumenta-se, por exemplo, que a idéia de uma humanidade dividida 
em unidades étnicas discretas, social e culturalmente singulares, deriva da 
ideologia do Estado-nação, imposta aos povos não-ocidentais pelo colonialismo, 
esse grande inventor conceituai e prático de "tribos" e "sociedades". Tal crítica 
(p.ex. WOLF, 1988) tem-se traduzido em uma ênfase na interdependência dos 
sistemas sociais concretos (concebidos como superposições de redes sociais 
heterogêneas e abertas), com as relações constitutivas de configurações 
regionais mais amplas determinando os processos internos às unidades locais - 
o que dissolve a sociedade em sistemas cada vez mais globais, até o nível 
planetário-, e em um privilégio de conceitos de tipo processual e pragmático 
em detrimento de conceitos de tipo estrutural e normativo - o que não 
infrequentemente a resolve em interações e representações atômicas. 

Em seu sentido geral, a noção vem igualmente perdendo terreno. A 
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antropologia contemporânea tende a recusar concepções essencialistas ou 
teleológicas da sociedade como agência transcendente aos indivíduos. À 
"sociedade" como ordem (instintiva ou institucional) dotada de uma objetividade 
de coisa, preferem-se noções como "socialidade", que exprimiriam melhor o 
processo intersubjetivamente constituído da vida social. O realismo sociológico 
tem assim dado lugar a uma postura que estende reflexivamente à sociedade o 
mesmo construtivismo que a sociologia do conhecimento aplicou com sucesso 
à "Natureza" (em particular à "Natureza" das culturas do outro lado do grande 
divisor). 

Se é possível definir uma orientação predominante na antropologia 
contemporânea (ORTNER; 1984), esta consiste no abandono das concepções 
estruturais de sociedade em favor de pragmáticas da agência social capazes de 
"promover uma recuperação do sujeito sem cair no subjetivismo" (GIDDENS, 
1979: 44). As várias teorias da "prática", da "ação comunicativa" ou da 
"estruturação" (BOURDIEU, 1972; SAHLINS, 1981; HABERMAS, 1984; 
GIDDENS, 1984); a insatisfação com a alternativa entre concepções interativo 
naturalistas e regulativo-culturalistas de sociedade (INGOLD, 1986); a crítica 
unânime ao paradigma "saussuriano" da ação como atualização passiva de um 
conjunto de regras localizado na consciência coletiva ou no aparelho mental da 
espécie; o retomo multiforme de abordagens "fenomenológicas" - estes são os 
sinais de que a intencionalidade e a consciência, antes descartadas como mero 
epifenômeno de estruturas que encerravam em si a inteligibilidade e a eficácia 
da sociedade (senão mesmo denunciadas como obstáculos epistemológicos à 
rlrtrnninnr:'ín rlrsfPs princípiox explicativos). tomam-se agora não apenas aquilo 
,}U"' ,k,,,~, ~-.'L UlS,,.'11~\.'ll"-'l'-"' ,,,~,,-..,1,..!\\ N>t.., J· e:-'-··\" •,r ,',,..-...,."'.h_,it- '.._>ul.l:ín...>l" .rw..~ .s: 
verdadeira explicação) da socialidade. Em suma: crise da "estrutura", retomo 
do "sujeito". Tal retomo pode ser teoricamente alerta, como nas propostas que 
pretendem superar as antinomias do pensamento social ocidental. em particular 
à\)\K'\~ tl\ttt ,n,fo·i,nl0 t $~t-"h.1..", qne t ~ qu~ ~~ü ern )~') ~'3. iôêia ôe uma 
conccpçào não-volumarista da ação social. Mas ele pode também significar 
uma retomada literal de várias figuras em boa hora rejeitadas pelos 
estruturalismos das décadas recém-passadas: filosofia da consciência, celebração 
da criatividade infinita do sujeito, retranscendentalização do indivíduo, etc. 
Recordando que cada teoria social já vinda à luz acreditou um dia deter a chave 
da síntese entre os pólos das antinomias da razão sociológica ocidental, apenas 
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para ser mais tarde acusada de favorecer escandalosamente um destes pólos, 
resta a ver se as neopragmáticas contemporâneas terão de fato escapado de 
serem mais um mero momento da oscilação perene entre o nominalismo 
subjetivista da societas e o realismo objetivista da universitas. 

A crítica contemporânea atinge a noção antropológica de sociedade 
por todos os lados: a sociedade primitiva como tipo real; a sociedade como 
objeto empiricamente delimitado; a sociedade como suporte objetivo das 
representações coletivas, entidade dotada de coerência estrutural e de finalidade 
funcional. Tal crise conceituai deriva, em primeiro lugar, de uma crise histórica. 
O fim do colonialismo político formal e a aceleração dos processos de 
mundialização dos fluxos econômicos e culturais tomaram mais evidente o 
caráter desde sempre ideológico e artificial de algumas das idéias em questão: 
a mônada primitiva não era primitiva, e nunca foi monádica. Mas tal crise histórica 
reflete também uma mudança na apercepção social ocidental, isto é, uma crise 
cultural. O objeto-ideal da antropologia, a "sociedade primitiva", dissolveu-se 
menos pela (bastante relativa) globalização objetiva dos mundos primitivos locais, 
ou pelo (algo duvidoso) progresso das luzes antropológicas, que pela falência 
da noção de "sociedade moderna" que lhe serviu de contra-modelo. Cresce a 
convicção de que o Ocidente abandonou seu período "moderno", fundado na 
separação absoluta entre o domínio dos fatos e o domínio dos valores - separação 
que permitia atribuir, por um lado, transcendência objetiva ao mundo natural e 
imanência subjetiva ao mundo social e, por outro lado, instrumentalidade passiva 
aos objetos e agência coercitiva aos valores. Resta a ver se ingressamos (e 
este "nós" inclui todas as sociedades do planeta) em uma fase pós-moderna 
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cosmologia do grande divisor que tomou possível a antropologia, jamais fomos 
modernos, exceto na imaginação de alguns ideólogos (LATOUR, 1991 ). 
Sabemos, entretanto, e isto é uma lição da própria antropologia, que concepções 
imaginárias (mas todas o são) produzem efeitos reais (e todos o são). Se este é 
o caso, então continuamos à procura de conceitos capazes de iluminar as 
diferenças entre as sociedades, única via aberta à antropologia para visar 
eficazmente a condição social de um ponto de vista verdadeiramente universal, 
ou melhor, "multi versai", isto é, um ponto de vista capaz de gerar e desenvolver 
a diferença. 
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