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INTRODUÇÃO 

 

O objetivo deste trabalho é tentar compreender como a emoção foi utilizada 

ou como foco de análise ou como ferramenta descritiva e analítica, nas perspectivas 

tanto da Antropologia Americana, através tanto dos trabalhos da Escola de Cultura e 

Personalidade, quanto da Escola Sociológica Francesa, a partir dos trabalhos de 

Marcel Mauss, para identificar quais seriam as conseqüências morais e teóricas da 

utilização do conceito nessas formas particulares de se fazer antropologia.  

Para tanto, no primeiro capítulo utilizei a obra Patterns Of Culture [1934] de 

Ruth Benedict, e a obra The Cultural Background of Personality [1945] de Ralph 

Linton para descrever qual é a natureza das emoções, onde elas podem ser 

localizadas e como estas podem ser observadas nos trabalhos de ambos os 

autores. Assim, procurei nessa corrente teórica os elementos de articulação de uma 

teoria das emoções subjacente a sua proposta antropológica, através da 

interpretação, tanto dos dados etnográficos de suas pesquisas, bem como das 

conclusões resultantes de seus trabalhos de campo, que me forneceram um vasto 

material e possibilitaram a exploração do tema. 

No segundo capítulo, lancei mão de duas coletâneas de artigos de Marcel 

Mauss, Ensaios de Sociologia [1969] e Sociologia e Antropologia [1950], e de um 

artigo e um livro publicados por Eduardo Viveiros de Castro, Romeu e Julieta e a 

Origem do Estado [1977] e Araweté [1986], e de uma coletânea publicada no 

Boletim do Museu Nacional sob o título A Construção da Pessoa nas Sociedades 

Indígenas Brasileiras [1979] de Seeger et ali. onde procuro analisar como a natureza 

das emoções é concebida na vertente de estudos sobre a Pessoa iniciada por 

Mauss. Para tal empreitada passo pela discussão das noções de indivíduo e pessoa 

de modo a verificar a rentabilidade de tais noções numa antropologia das emoções. 

Na conclusão deste trabalho apresento comparativamente as contribuições 

e limitações de ambas as abordagens, e quais são as implicações de sua forma de 

teorizar e utilizar as emoções enquanto instrumento de reflexão antropológica.  

* * * 
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Como foco de interesse da prática do pensamento Ocidental, as emoções 

ocupam um lugar privilegiado há mais de 2000 anos nos debates filosóficos, 

religiosos e morais, ou, como mais recentemente, com objetivos científicos e 

psicológicos em mente. (Lutz, 1988, p. 53). No entanto este trabalho não se deterá 

sobre estas questões históricas e filosóficas, mas, sobretudo, sobre o lugar que os 

sentimentos ocupam na visão da antropologia moderna. 

Desde o século XVIII Lineu incluiu a humanidade em um sistema natural, no 

qual ele distinguiu quatro grandes raças em um arco classificatório cujos critérios 

eram baseados na geografia, temperamento, e forma corporal. Tal modelo remonta 

a Galeno até os fragmentos Hipocráticos de “ares, águas e lugares” que 

predominaram por aproximadamente dois mil anos no pensamento Ocidental sobre 

as diferenças humanas. Tal perspectiva sofre grande influência da tradição que 

atribuía “humores” ou “estados afetivos” a influências ambientais, que definiriam o 

desenvolvimento do temperamento das populações humanas como resultado das 

áreas geográficas em que estivessem inseridas. (Stocking, 1986, p.4). 

Embora as tipologias de temperamento tenham sobrevivido até o século XX, 

a tendência dentro da antropologia foi a de romper com caracterizações amplas. No 

entanto, longe de revelar um declínio pelo interesse nas emoções, as idéias trazidas 

pelo modelo tipológico de Lineu deram continuidade a uma proliferação especulativa 

sobre as particularidades características de vários grupos que até o século XIX eram 

denominadas “raças”. 

Tal distinção perdurou até o final do século XIX reduzida à polaridade 

enunciada por Spencer, na qual as respostas imediatas, impulsivas e concretas dos 

selvagens de cor parda eram colocadas em oposição ao pensamento mediado e 

abstrato dos europeus brancos e civilizados. (Stocking, 1968, p. 110 – 132). Como 

forma de combater o racismo evolucionista de Spencer, Franz Boas ofereceu sua 

própria interpretação sobre a “mente do homem primitivo” (1911). Boas retrata as 

possibilidades de um determinismo alternativo das diferenças mentais da 

humanidade; ao invés de refletir diferenças sobre temperamentos congênitos ou 

comparar a inteligência entre as raças em diferentes pontos de uma escala 

evolutiva, o autor propõe que as emoções são produto de uma “cultura comum” que 

dá forma à vida das pessoas em qualquer grupo humano. 
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O mesmo se passou na antropologia britânica1 que tendeu a se direcionar 

cada vez mais para a observação de tais grupos, realizando a mesma espécie de 

“determinismo cultural” encabeçado pela figura emblemática de Bronislaw 

Malinowski. Ora, se as “raças matrilineares” tinham fantasias e aflições distintas 

quanto ao incesto, era por que o complexo de Édipo não era universal, mas variava 

de acordo com a estrutura da família (Stocking, 1986, p. 4). 

Pode-se dizer que por volta de 1930 os estudiosos de ambas correntes já 

tivessem avançado no processo de debater as caracterizações ensinadas pela 

antropologia do século XIX quanto à questão das diferenças psíquicas da 

humanidade, embora muitos antropólogos não tivessem perdido sua fascinação 

pelas “esquisitices” do comportamento humano, sob a suspeita de que alguns 

destes estados afetivos possuíssem uma base nas diferenças congênitas entre 

seres humanos. (Mead, 1972, p. 220). 

Para a Escola de Cultura e Personalidade as emoções se destacam por sua 

ampla potencialidade simbólica e uma vez inseridas como objeto de análise, acabam 

sendo concebidas como uma faculdade psicobiológica especializada. Esse grau de 

especialização tem ressonância na teoria antropológica na medida em que as 

mesmas são colocadas de fora da teoria “social” [da cultura] como um artefato da 

visão de que elas ocupariam as províncias mais “naturais” e biológicas da 

experiência humana. Conseqüentemente, estas acabam por parecer uniformes, 

desinteressantes ou parcialmente inacessíveis aos métodos de observação direta 

nas ciências sociais (Lutz & White, 1986, p. 405). 

Enquanto os antropólogos americanos e britânicos encontravam o 

equivalente antropológico do conceito de raça no conceito de cultura, aplicado aos 

mesmos tipos de uniformidades presumidamente “psicológicas” que governavam e 

eram governados pelo, até então, denominado determinismo racial, no início do 

século XX, Marcel Mauss incorporava as emoções à dimensão social, cultural e 

simbólica por uma outra via. 

A esta altura a sociologia se estabelecia como ciência na França e a 

influência de Durkheim é o elemento fundamental para compreendermos como os 

afetos foram incorporados às ciências sociais. Segundo Duarte (1986, p. 35) a teoria 

de Durkheim filia-se a polaridade kantiana entre sentimento e razão. Com 

                                                 
1 Lembro apenas que a escola britânica não será objeto de análise neste trabalho. 
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fundamentos no empirismo, a elaboração de juízos sintéticos [explicativos] sobre o 

mundo visava racionalizar os afetos e organizá-los sobre uma nova ordem, embora 

a sede das sensações continuasse a ser identificada no indivíduo. 

A partir dos esforços de Durkheim, a emoção passou a ser retratada a partir 

de uma racionalidade que entrevia o funcionamento da sociedade através da idéia 

de um unisson de “sentimentos e ideais coletivos” e de uma consciência comum a 

todos baseada na sensibilidade empírica, sensações e tendências sensíveis e na 

experiência da qual eram derivados os imperativos categóricos do pensamento 

conceitual e da atividade moral. 

Seria então essa distinção entre idéia e sensação, a primeira derivando da 

segunda, que possibilitaria a construção de uma sociologia, cuja base seria a 

experiência empírica de indivíduos médios, tomados a partir das idéias que estes 

partilhavam entre si, e que, no entanto, transcendiam aos mesmos. Desta forma, é 

possível perceber que a fundação da sociologia revela-se fundamentalmente 

enraizada e reforçada pela oposição entre corpo e alma, pessoal e impessoal, 

individualidade e tudo aquilo que exprime algo além dela. 

Embora fundada na polaridade entre idéia e sensação, a sociologia 

durkheimiana enfrentava seus primeiros empecilhos ao tentar observar fenômenos 

que se encontravam para além das pessoas tomadas como indivíduos, i.e., a 

sociedade. Assim, Durkheim se esforça para demonstrar como a noção de indivíduo 

é também fruto de uma relação histórica muito específica, de uma ideologia que 

prestava culto ao “eu”, ou seja, o individualismo moderno. Dentre todos os 

embaraços, Durkheim jamais deixou de considerar os aspectos ideológicos da 

noção, embora estivesse atrelado a ela em nome de sua ciência. 

Como já é sabido, devemos a Marcel Mauss o esclarecimento sobre o 

processo de construção da categoria de “Eu”, ponto a ser retomado neste trabalho 

mais adiante. 
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CAPÍTULO I 

 
 

1.1 UM BREVE HISTÓRICO 

 
 

O presente capítulo visa apresentar como o tema da emoção foi analisado 

direta ou indiretamente pela “Escola de Cultura e Personalidade”, nomenclatura 

utilizada para distinguir um grupo de pesquisadores que trabalharam sobre a 

supervisão de Franz Boas em meados da década de 1930, quando a antropologia 

americana avançava no processo de desaprender muito do que havia sido ensinado 

pela antropologia evolucionista do século XIX. 

Autores como Lutz & White argumentam que a emoção, sob o rótulo de 

temperamento ou personalidade, era tema freqüente nos trabalhos da “Escola de 

Cultura e Personalidade”, porém a mesma não as inseriu como problema central de 

sua pesquisa (Lutz & White, 1986, p. 412). Contudo, o argumento que pretendo 

apresentar neste capítulo procura demonstrar o contrário, a saber, que as emoções 

são o lócus de uma interpretação antropológica dos fatos sociais em termos de uma 

concepção moral que toma a auto-realização individual e, por sua vez “emocional”, 

como ponto de partida motivacional de qualquer sociedade. 

Para compreendermos como o estudo simultâneo da cultura e da 

personalidade se tornaram uma força maior em antropologia, devemos recorrer a 

algumas explicações históricas e conceituais que definem o campo, e, para isso, 

partirei de um breve apanhado histórico realizado por Stocking (1986), a fim de 

ilustrar o surgimento do movimento nos Estados Unidos durante o período entre 

guerras. 

Segundo o autor, é evidente que o movimento deve ser interpretado em 

parte como o desenvolvimento de um discurso interno da disciplina – de fato, surgia 

como uma abordagem que procurava solucionar o problema da integração de 

elementos culturais, uma vez que o estudo de sua difusão histórica apresentava 

pouca fecundidade. Mas é possível considerar que havia algo mais envolvido no 

desenvolvimento da área. O conceito de cultura se tornava motivo de preocupação 
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mais ampla e os antropólogos apresentavam-no para audiências que ultrapassavam 

os limites da academia ou de sua própria disciplina. 

O termo “cultura” estava apenas começando a incorporar a implicação dos 

valores relativistas que o caracterizariam na moderna antropologia. O que estava 

primariamente em questão era o conceito de “civilização”, que, na época, 

simbolizava o progresso evolutivo do ser humano. Entretanto, a idéia de “civilização” 

se tornara intensamente problemática como conseqüência da Primeira Grande 

Guerra (1914 – 1918), na qual milhões de jovens foram assassinados em nome de 

uma “civilização” às ruínas. 

Para uma geração cujos valores vitorianos já não eram admitidos como 

certos, seja como valores eternos, ou então como “verdades evolutivas”, o conceito 

já não era mais a chave explicativa capaz de sustentar valores tais como a 

liberdade, a virtude e o caráter. A religião, o trabalho e até mesmo a sexualidade e a 

crença a estes associados não eram mais capazes de prover uma perspectiva 

coerente e integrada do “caráter individual”. 

 De acordo com Stocking (1986) neste período o que era até então 

considerada uma cultura do caráter, passava a ceder lugar à “cultura da 

personalidade”. A “individualidade” que até então era atingida através do auto-

controle, do auto-domínio e do sacrifício de si, todos avaliados através de 

nominativos carregados de tradicionalismo tais como responsabilidade, trabalho, 

honra e moral, passariam a ser expressos através da “auto-realização”, “auto-

expressão”, e gratificação, todos capturados por uma nova ordem de adjetivos tais 

como “fascinante”, “atrativo”, “potente” e “criativo”, os quais forneceriam a medida 

exata para que fosse possível construir uma exclusividade pessoal  na sociedade de 

massas em que se constituía os Estados Unidos no início do século. 

A década de 1920 presenciou o ressurgimento da ênfase sobre o exótico e 

a diferença; influências românticas que marcaram o trabalho de jovens antropólogas 

como Ruth Benedict e Margaret Mead, cujas elaborações sobre “cultura e 

personalidade” eram motivadas, pelo menos em parte, por sua participação em uma 

revolta geral contra a civilização. Assim como outros intelectuais envolvidos neste 

movimento, elas procuraram apoio em audiências mais populares e, por explorarem 

as diferentes maneiras com que vidas distintas foram formadas através de uma 

cultura comum, elas esperavam sugerir, se não a possibilidade de pensar que vidas 

distintas poderiam ser modeladas de formas particulares, então que pelo menos 
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devêssemos ser mais cuidadosos em relação a certos dogmas na avaliação de 

diferentes “visões do destino humano”. 

Seja como for, a antropologia americana orientava-se em direção a uma 

perspectiva psicológica comparada das diferenças humanas, tentando deslindar qual 

era a influência da cultura sobre as faculdades psicológicas do homem. Procuravam 

saber se estas eram resultantes de variações culturais locais ou se eram sempre as 

mesmas em todo e qualquer indivíduo da espécie humana independentemente de 

sua cultura. Neste contexto, a introdução do interesse boasiano, de influências 

germânicas, acerca do “gênio dos povos” simplesmente reforçou uma orientação 

generalizada que já estava profundamente enraizada na antropologia daquele 

período, a qual, sem dúvida, era estimulada pela mais recente problemática do 

caráter multiétnico da sociedade americana do início do século XX. 

Ainda segundo Stocking (1986) algumas abordagens históricas mais 

recentes sobre o movimento de “Cultura e Personalidade” sugerem que este foi um 

fenômeno historicamente delimitado pelo contexto político da sociedade americana 

daquele período. Ora, é no trabalho de Ruth Benedict que encontramos uma noção 

de crítica cultural auto-consciente e racional, que fundamentava sua aspiração do 

que em algum dia viria a ser, nas palavras da autora, “uma verdadeira engenharia 

social” (Benedict, 1952, p. 196, tradução nossa). 

Seu trabalho, assim como o de Boas e Mead era marcado por um otimismo 

prático e científico, com visões de um progresso baseado na constante acumulação 

de novas evidências. Benedict estava preocupada em esclarecer um grande público, 

que naquela época enfrentava o período entre guerras e a Grande Depressão de 

1929, com a tarefa de construir uma ordem social mais humana e racional: 

 

Social thinking at the present time has no more important task before it than 
that of taking adequate account of cultural relativity (…) the implications are 
fundamental, and modern thought about contacts of peoples and about our 
changing standards is greatly in need of sane and scientific direction. 
(Benedict, 1952, p. 200). 

 

Convém lembrar que a base para a formulação desta ciência social é o 

indivíduo moderno. Os esforços na definição da individualidade através da 

personalidade constituem o cerne de sua crítica. Pode-se pensar que o resgate da 

personalidade individual contrapõe o sentimento de isolamento vivenciado pelo 



 

 15

homem das grandes cidades do início do século, retratadas nas “faces do metrô” de 

Nova York por Auden2. Para Benedict e seus colegas cultura e sociedade eram 

sinônimos de relações fundamentais para a vida humana, e no contexto da 

sociedade americana de sua época, tais termos careciam de uma orientação ética e 

política bem definida que unificasse uma população submetida ao vazio da 

burocracia na vida cotidiana. (Stocking, 1986, p. 5). 

Esses fatos conduziram Ruth Benedict e outros intelectuais de sua época a 

construir uma ênfase especial para a relação de correspondência entre a 

personalidade e a cultura. Neste caso, a referência ao conceito de personalidade é o 

centro de nossas atenções, uma vez que ela é entendida como a sede das 

emoções. Contudo, não só a personalidade é a sede de faculdades inatas no 

homem, como também a cultura confere a cada povo o seu “gênio”, que terá por 

função canalizar as potencialidades individuais em suas instituições e atividades. 

Por ser demasiado ampla, a teoria será dividida em três partes. A primeira 

delas refere-se ao modo como a emoção é integrada em uma teoria da 

personalidade com fundamentos de psicologia que vigoraram entre os trabalhos de 

Benedict. Em um primeiro momento faço referência aos trabalhos de William James 

                                                 
2  Wystan Hugh Auden, foi poeta e crítico Inglês, reconhecido como a grande voz dos anos 30: 
 
Malinowski, Rivers,   When a politician 
Benedict and others   Dreams about his sweetheart, 
Show how common culture  Does he mutiply her 
Shapes the separate lives  Face into a crowd? 
Matrilineal races   Are her fond responses 
Kill their mothers’ brothers  All-or-none reactions, 
In their dreams and turn their  Does he try to buy her, 
Sisters into wives   Is he kissing loud? 
 
Who when looking over   Strange are love’s mutations 
Faces in the subway   Thus, the early poem 
Each with its unequeness  Of the flesh sub rosa 
Would not, did he dare,   Has been known to grow 
Ask what forms exactly   Now and then into the 
Suited to their weakness   Amor intellectu- 
Love and desperation   -alis of Spinoza 
Take to govern there.   How we do not know 
 
Would not like to know what  Slowy we are learning 
Influence occupation   We’at leat know this much, 
Has on human vision   That we have to unlearn 
Of the human fate:   Much that we were taught, 
Do all clerks for instance  And are growing chary 
Pigeon-hole creation,   Of emphatic dogmas: 
Brokers see the Ding-an   Love like Matter is much 
-sich as Real State?   Odder than we thought. 
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(1890) a quem devemos uma primeira formulação da emoção enquanto elemento 

fisiologicamente marcado, cuja representação mental só pode ser percebida através 

da observação de sua expressão. Em um segundo momento, procuro expor a 

influência que a teoria psicanalista exerce na concepção da emoção, introduzindo 

nela outro elemento fundamental, a psicodinâmica e sua relação com uma economia 

dos desejos, dos quais a emoção torna-se propriedade privilegiada. E na ultima 

parte da descrição sobre a personalidade procuro explorar a influência da Gestalt na 

formulação das configurações de personalidade, nos jeitos de ser, que, como 

veremos nas sessões a seguir, são vistas como possuindo uma relação intrínseca 

com a cultura. 
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1.2 O POSTULADO DA UNIDADE PSÍQUICA DA HUMANIDADE 

 
 

Sobre a influência do pragmatismo e com o intuito de constituir uma espécie 

de engenharia social capaz de abarcar todas as potencialidades do arco do 

comportamento humano, encontramos na teoria de Benedict o primeiro postulado 

que deve ser esclarecido a fim de compreendermos a natureza das emoções. A 

saber, refiro-me a tese da unidade psíquica da humanidade. 

Para Bock (1999) a tese sugere que não existem diferenças no 

”pensamento” e no “sentimento” entre as diferentes raças humanas atuais. O autor 

argumenta que a conclusão de que haveriam diferenças cognitivas e afetivas entre 

os povos primitivos e os civilizados foi considerada como resolvida, ou pelo menos 

irrelevante para os objetivos próprios da disciplina por aproximadamente quarenta 

anos. A este fato o autor atribui a influência de Franz Boas. 

Bock (1999) aponta que Boas não se opunha à psicologia. De fato, por 

haver estudado com Wundt, Boas conhecia mais sobre a psicologia de seu tempo 

do que qualquer outro antropólogo. Manson (1986) afirma que Boas partilhava com 

Freud a herança intelectual que opunha Naturwissenschaften a 

Geistewissenschaften. Ambas, de ordem indutivo-empirista e fenomenológico-

idealista, serviam de base sobre a qual o autor concebia seu conceito de cultura, 

percebida como um mosaico cognitivo intrinsecamente coerente, a qual, uma vez 

existindo, organiza e dá sentido para a experiência dos indivíduos. 

Entretanto Boas combateu interpretações simplistas da cultura que 

reduziam fenômenos históricos complexos a algumas poucas idéias elementares, 

como a lei de associação de idéias. Acima de tudo, a formulação da tese da unidade 

psíquica da humanidade se opunha a todas as formas de racismo professadas na 

época, insistindo que não havia diferença fundamental entre as maneiras de pensar 

do homem primitivo e o civilizado: 

 

If anthropologists can show that the mental processes among primitive and 
civilized are essentially the same, the view cannot be maintained that the 
present races of man stand on different stages of the evolutionary series and 
that civilized man has attained a higher place in mental organization than 
primitive man. (Boas, 1939, p. 130). 
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Para Boas (1939), tanto a perseverança quanto o controle dos impulsos são 

exigidos do homem primitivo, assim como ocorre ao homem civilizado, mas em 

diferentes ocasiões. Se estes não são exigidos, a causa deve ser procurada, não 

nas habilidades inerentes para produzí-las, mas na estrutura social que não faz as 

exigências na mesma proporção. Assim a investigação da vida mental do homem só 

pode ser concebida em termos de sua relação com as crenças tradicionais e 

costumes. Segundo o autor: 

 

Under these circumstances it’s necessary to base the investigation of the 
mental life of man upon a study of the history of cultural forms and of the 
interrelations between individual mental life and culture. (Boas, 1966, p. 
250). 

 

 Além disso, Boas recusa-se a ceder a qualquer tipo de determinismo que 

contradiga a interpretação das formas culturais através de argumentos econômicos, 

raciais ou ambientais; o autor apresentava uma atitude ambivalente em relação a 

quaisquer determinações. Segundo ele a tentativa de deduzir a cultura de uma 

causa única estava fadada ao fracasso: 

 

Every attempt to deduce cultural forms from a single cause is doomed to 
failure, for the very expressions of culture are closely interrelated and one 
cannot be altered without having an effect upon all the others (Boas, 1966, 
p. 256). 

 

Ao invés disso o autor enfatiza a interdependência dos fenômenos culturais: 

 

The interdependence of cultural phenomena must be one of the objects of 
anthropological inquiry, for which material may be obtained through the 
study of existing societies. (Boas, 1966, p. 254).  

 

Neste sentido, a tese da unidade psíquica da humanidade estabelece dois 

pólos de análise. Em primeiro lugar adota-se o indivíduo universal como ponto de 

partida lógico de qualquer investigação, e sobre ele recaem todas as faculdades e 

capacidades inerentes a espécie humana. Em segundo lugar, como forma de 

combater as interpretações evolucionistas do comportamento “primitivo”, admite-se 

que o indivíduo depende da cultura e que esta se “imprime” no comportamento do 

“indivíduo médio” na medida em que consolida um conjunto de atitudes particulares 
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encarnadas por um povo quando comparada ao comportamento “médio” de outros 

povos. Desta forma as variedades do comportamento humano só podem ser 

definidas pelo estudo histórico e comparado dos povos, que revela a universalidade 

mental da espécie e a particularidade cultural do hábito a partir da freqüência e 

forma com que se manifestam. Em referência aos Pueblos, Benedict afirma: 

 

It is obvious that the sum of all the individuals in Zuñi make up a culture 
beyond and above what those individuals have willed and created. The 
group is fed by tradition (...) It’s quite justifiable to call it an organic whole (...) 
These group phenomena must be studied if we are to understand the history 
of human behavior, and individual psychology cannot of itself account for the 
facts with which we are confronted (Benedict, 1952, p. 167). 

 

Assim, o indivíduo é a fonte das faculdades mentais presumidamente 

universais que se encontram entre a constituição corporal e os atributos hereditários 

do organismo vivo e influências históricas culturalmente determinadas que atuam 

tanto como condição universal de surgimento da espécie humana, quanto como 

condições “ambientais” em que os processos psicológicos ocorrem. 

Por outro lado, pode-se afirmar, essa divisão também sustenta a separação 

entre as manifestações culturais tidas como históricas e o comportamento individual, 

biológico e psicologicamente marcado. Como veremos em outra seção, esta 

hipótese sustenta que cultura é uma configuração em constante interação com as 

manifestações psicológicas e fisiológicas do comportamento ordinário e cotidiano. 

Essa distinção entre indivíduo e cultura é a base para a discussão das 

determinações do comportamento. Enquanto Boas refuta a validade de uma única 

lei universal, ele mantém uma margem de variação e indeterminação na explicação 

do comportamento humano, cuja complexidade só poderia ser apreendida a partir da 

integração desses três elementos, o biológico, o psíquico e o cultural, que também 

será um pressuposto maussiano como veremos adiante. Segundo o autor: “We 

ought to understand the steps by which man has come to be what he is – 

biologically, psychologically and culturally” (Boas, 1966, p. 243). A mesma 

perspectiva será integrada por Benedict em sua teoria, na medida em que a autora 

mantém distinção entre fenômenos históricos e psicológicos e estabelece uma 

íntima relação entre o comportamento psicológico inato e a aceitação social 

historicamente construída: 
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In all studies of social custom, the crux of the matter is that the behavior 
under consideration must pass through the needle’s eye of social 
acceptance and only history in its widest sense can give an account of these 
social acceptances and rejections (Benedict, 1952, p. 167).  

 

No entanto, se Boas dá privilégios para o papel da cultura e para as 

determinações particularmente históricas do comportamento, ele o faz em nome de 

uma unidade mais ampla, a saber, a unidade psíquica da humanidade, sobre a qual 

pressupostos racistas não poderiam ser sustentados, uma vez que não existiriam 

provas suficientes para atestar diferenças congênitas ou raciais entre os povos, 

descaracterizando qualquer abordagem genética da cultura. 

O mesmo postulado é admitido por Benedict. Para a autora, a preferência 

pela cultura como instrumento analítico, como forma de combate aos pressupostos 

racistas suscitados pela idéia de uma diferença congênita na mentalidade dos povos 

se reflete na falta de provas que a biologia é capaz de fornecer para sustentar tal 

idéia. Com isso, a questão das diferenças raciais e hereditárias do homem em 

termos biológicos passa a ser primeiramente uma questão externa para a 

antropologia, uma vez que é consignada a fisiologia: 

 

It has been vigorously contended that traits are not culturally selected but 
biologically transmitted. According to this interpretation the distinction is 
racial, and the Plains Indians seek visions because this necessity is 
transmitted in the chromosomes of the race (…) If the biological 
interpretation is true, it is not to history that we need to go to understand the 
behavior of groups, but to physiology. This biological interpretation, however, 
has never been given a firm scientific basis. In order to prove their point it 
would be necessary (…) to show physiological facts that account for even a 
small part of the social phenomena it is necessary to understand. It is 
possible that basal metabolism or the functioning of the ductless glands may 
differ significantly in different human groups and that such facts might give 
us insight into differences in cultural behavior. It’s not an anthropological 
problem, but when the physiologists and the geneticists have provided the 
material it may be of value to the students of cultural history (Benedict, 1952, 
168 – 169). 

 

Segundo ela, na medida em que esses resultados afetam a teoria cultural, 

eles devem ser levados em consideração, entretanto, deve-se destacar que, em 

relação a teoria cultural [da história], o material de trabalho da biologia, suas 

implicações e leis, não são mutuamente excludentes, embora a autora admita que 

esses resultados devam se submeter e até mesmo refletir a lógica própria e interna 

da disciplina, através das leis e dos corolários da história: 
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Cultural interpretations of behavior need never deny that a physiological 
element is also involved. Such a denial is based on a misunderstanding of 
scientific explanations. Biology does not deny chemistry, though chemistry is 
inadequate to explain biological phenomena. Nor is biology obliged to work 
according to chemical formula because it recognizes that the laws of 
chemistry underlie the facts it analyses. In every field of science it is 
necessary to stress the laws and sequences that most adequately explain 
the situations under observation and nevertheless to insist that other 
elements are present, though they can be shown not to have had crucial 
importance in the final result. To point out, therefore, that the biological 
bases of cultural behavior in mankind are for the most part irrelevant is not to 
deny that they are present. It’s merely to stress the fact that the historical 
factors are dynamic (Idem, 170). 

 

As implicações da manutenção do postulado da unidade psíquica da 

humanidade e a tentativa de localizar o homem – e neste caso, suas emoções – no 

conjunto de sua história e costumes assumiu diversas direções, mas todas elas, a 

nosso ver, agiram em termos de uma única estratégia intelectual ampla, a qual 

Geertz (1978) chama de “concepção estratigráfica” das relações entre os fatores 

biológico, psicológico, social e cultural na vida humana. 

De acordo com essa concepção o homem é um composto de níveis, cada um 

deles superposto aos inferiores e reforçando os que estão acima dele. Segundo 

Geertz: 

 

Á medida que se analisa o homem, retira-se camada após camada, sendo 
cada uma dessas camadas completa e irredutível em si mesma, e 
revelando uma outra espécie de camada muito diferente embaixo dela. 
Retiram-se as variadas formas de cultura e se encontram as regularidades 
estruturais e funcionais da organização social. Destacam-se estas, por sua 
vez, e se encontram debaixo os fatores psicológicos – “as necessidades 
básicas” ou o-que-tem-você – que as suportam e as tornam possíveis. 
Retiram-se os fatores psicológicos e surgem então os fundamentos 
biológicos – anatômicos, fisiológicos, neurológicos – de todo o edifício da 
vida humana. (Geertz, 1978, p. 28). 

  

Ao partir do Indivíduo, ser dotado de capacidades biológicas, psicológicas e 

portador da história, Benedict supõe que a emoção é uma dentre tantas outras 

faculdades que se atribui a um ou outro de seus níveis, como a sua capacidade de 

locomover [motricidade], sentir, falar, aprender e memorizar, perceber, pensar, 

imaginar, etc. A “visão estratigráfica” que ela tem do indivíduo – entendido como 

representante da espécie humana, isto é, do Homem [com letra maiúscula], é o 

suporte legítimo da teoria das necessidades e desejos inatos, o que nos remete a 
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Malinowski; ela as supõe antes mesmo do surgimento da vida do homem em 

sociedade e seus desejos compulsórios se revelam como o princípio organizador da 

experiência emocional. 

Ela localiza a afecção do homem nessa unidade atômica em que se 

constitui a espécie humana. Seu corpo torna-se a sede das sensações e o seu valor 

é atribuído pela experiência. Sobre a determinação desta instância, as emoções 

ocupam um lugar mais ou menos obscuro, ao qual Linton (1967) chama de “mente” 

e que opera através de uma dinâmica econômica das necessidades, as quais 

derivam, primeiramente, de impulsos orgânicos. 

 A seção a seguir visa explorar esses elementos relacionando-os com a 

forma como as emoções eram abordadas por determinados autores por sua relação 

particular com a psicologia da qual Benedict (1934, 1946), Mead (1935) e Linton 

(1967) lançam mão para explicar a “personalidade” e posteriormente estabelecer 

sua relação com a cultura, integrando tais faculdades a um complexo sistema de 

seleção de correspondências, onde a cultura é investida de todas as características 

da personalidade. 
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1.3 A TEORIA DAS EMOÇÕES DE WILLIAM JAMES E O TEMPERAMENTO 

INDIVIDUAL NA DESCRIÇÃO ETNOGRÁFICA 

 

 

Em seu artigo “What Is an Emotion?” William James (1890) elabora a 

primeira teoria que relaciona as emoções a efeitos de causas fisiológicas. Solomon 

(1995) afirma que para James, uma emoção é um distúrbio visceral ocasionado por 

uma percepção traumática, isto é, uma sensação corporal, percebida e processada 

mentalmente na forma de um distúrbio físico. 

A importância atribuída à teoria de James na antropologia do início do 

século XX reside no método de sua observação e constatação e em seu caráter 

universal inato, fisiologicamente marcado e irracional. Segundo James (1890) desde 

os tempos de Darwin há uma abundância terminológica e descritiva das emoções, 

que não passam de divisões fictícias, já que suas pretensões de exatidão são 

inexatas. Com base no pragmatismo, James sustenta que os significados das idéias 

só podem ser encontrados no plano de suas conseqüências. O autor procede da 

mesma forma com a emoção, como veremos a seguir. 

Uma emoção é concebida como um sentimento [sensação] “interno” e é 

inacessível ao método de observação direta. A emoção surge como parte de um 

princípio mais geral de percepção interna de estímulos físicos, acrescido de uma 

excitação da afecção mental, a qual resultaria em uma expressão corporal 

[emocional] específica: 

 

Los câmbios corporales siguen imediatamente la percepción del fecho 
excitante y que los sentimientos que tenemos de estos câmbios, a medida 
que se producen, es la emoción (James, 1945, p. 1013). 

 
O ponto de partida da análise é um sistema interdependente de reações 

reflexas, organicamente estabelecidas na experiência do indivíduo. Seu argumento é 

de que as ações reflexas se entrepõem a estados mentais, estabelecendo uma 

dialética entre um comportamento observado e o estado emocional subjetivo que 

dele deriva. A observação direta delas está relacionada à sua expressão em termos 

de uma corporalidade, assim estamos afligidos porque choramos, ou melhor, nos 

termos de Bock: “first we run, then we feel fear” (Bock, 1999, p. 240). 
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Nessa lógica se atribui as origens da emoção a causas fisiológicas. Estas 

causas localizam-se no corpo daquele que atravessa uma experiência, ele é um 

corpo experimental, e o indivíduo, por si só, já é concebido como um ser altamente 

propenso a experimentar um mundo “lá fora”, como se o que ocorresse dentro dele 

produzisse ecos interiores, esses ecos interiores encontram seu lugar na idéia de 

uma afecção mental. 

 O corpo reage à sensação, pois é de sua natureza a experimentação. O 

homem perde todos os seus instintos, e adquire uma tendência no sentido de uma 

crescente individualização, marcada por um reflexo exploratório altamente articulado 

em crianças pequenas, segundo Linton: “O reflexo exploratório nos animais (...) 

aparece em seres humanos (...) até mesmo crianças muito pequenas revelam 

tendências experimentais.” (Linton, 1967, p. 22) Esse aspecto exploratório da 

atividade humana é passível de observação, uma vez que ocorre em todos os seres 

da espécie humana. 

James não descarta a idéia de Darwin que as emoções são adaptativas e 

funcionam para a organização do comportamento de acordo com demandas 

ambientais e instintivas que visam a sobrevivência da espécie, fato que explica o 

comportamento experimental das crianças. 

Essas demandas operam na natureza e distribuição das emoções, uma vez 

que elas são respostas de um corpo que experimenta certo meio ambiente. A 

emoção é subsidiária da primeira experiência orgânica que a originou, eles são 

interdependentes. Essa interdependência se sustenta na idéia de corpo, que é tido 

como substância, uma essência, algo que marca sua própria trajetória, no qual se 

“registram” as experiências, as sensações, e, em decorrência delas, certas emoções 

que nos fazem mais sensíveis para as coisas da qual o mundo é feito. 

Este modelo sustenta uma dissociação e ao mesmo tempo uma alternância 

entre afecção mental – a representação de um objeto excitante – e sensação, que 

se constitui em impressões e ações que geram um sentimento de personalidade que 

cada um leva invariavelmente consigo, isto é, o temperamento. 

Para James (1890) por serem as afecções de um objeto excitante que 

estimula um corpo, as emoções devem ser descritas a partir de “expressões 

emocionais” e elas só podem ser observadas através da “empatia”. Qualquer 

atribuição de um estado emocional interno é o efeito de um comportamento externo, 

o qual se crê ser empiricamente observável. Ainda segundo o autor, o observador só 
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vê o que o outro está sentindo partindo de recordações de experiências corporais 

que suscitaram estados subjetivos vividos por ele anteriormente, o que ele chama de 

memória. 

Sua formulação apresenta paralelismos com a teoria das emoções da 

escola de “Cultura e Personalidade”, por isso gostaríamos de destacar a 

semelhança do que James entende por emoção com a descrição do que deve ser 

uma emoção nas palavras de Ralph Linton (1967). Segundo Linton, quando 

observada como um estado físico individual que entrepõe-se a uma gama de 

afecções mentais, a emoção é assumida à priori como faculdade fisiológica e 

psicológica universal presente em toda humanidade a partir de sua “personalidade”. 

O autor assume uma perspectiva situacional, onde o corpo é o lócus de reações 

corporais mínimas, que às vezes chegam a ser despercebidas; como o organismo é 

uma espécie de receptor e transmissor de estímulos de onde toda a ação reflexa 

parte, assume-se que sua variabilidade é infinita, embora seja naturalmente dada. 

Além disso, Solomon (1995) argumenta que por serem um conjunto vago de 

estímulos externos e internos, objetivos e subjetivos – em uma linguagem 

profundamente arraigada ao cartesianismo – as emoções descritas nas etnografias 

dos autores da “Escola de Cultura e Personalidade” são colocadas fora do âmbito da 

cultura. Elas são inatas, congênitas, múltiplas potencialidades e reflexos subjetivos 

que carecem de especificação. Para o autor as conseqüências são óbvias, segundo 

ele a descrição dos estados subjetivos dos nativos, tal como se encontra na 

etnografia de Margaret Mead (1935) estão sujeitas a uma explicação, não das 

emoções, mas de sua “expressão”. Ao invés de explicar as “emoções” que são 

evocadas na interpretação de diferentes tipos de comportamento, a autora assume 

que a emoção se “esconde” e explica as respostas controladas de ações 

fisiologicamente determinadas: 

 

But insofar as the anthropologist assumes that she is capable of 
understanding the emotional expressions of her subjects, that is, 
understanding them as expressions of particular emotions, then she must 
assume from the outset precisely the hypothesis to be verified, namely, that 
different people have, and can mutually understand, essentially, the same 
emotions. Insofar as empathy plays a role in these investigations, however 
cautiously, the paradox remains intact. But if the anthropologist gives up 
empathy as a tool, what can be left, other than a flat behavioral description 
of emotional expressions into which one is not allowed to “read” or 
“extrapolate” any emotions at all? (Solomon, 1995, p. 246). 
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Para fazer isso ela lança mão da hipótese de que diferentes pessoas têm e 

podem entender mutuamente as emoções de seus informantes apenas através da 

empatia ou da interpretação. Supõe-se, desta forma, que as emoções são 

invariáveis, ou seja, que são amplamente as mesmas para todo e qualquer indivíduo 

humano. 

Com isso, concebe-se que todo indivíduo sente amor, raiva, tristeza, alegria, 

vergonha, inveja etc. variando apenas a forma em que ele expressa tal ou tal 

emoção, isto é, contando com as possíveis variações na estrutura e no conteúdo 

lingüístico ou comportamental que serve de referência para a identificação de uma 

possível emoção ali instaurada, sentida ou conhecida, embora no final das contas 

ela sempre seja a mesma. 

Por outro lado, o trecho também revela que nesta análise a emoção 

descreve o comportamento, isto é, confunde-se com ele. Observa-se no relato 

abaixo que Margaret Mead supõe comportamentos a partir de estados subjetivos. 

Assim, se deixamos de lado a descrição emocional ou subjetiva do comportamento 

que se procura explicitar, nada restará, ou então somente um conjunto de reações 

reflexas, naturais, incondicionadas, para não dizer a emoção suposta em si mesma. 

Ainda assim, sustenta-se o paradoxo de que a emoção será “revelada” através de 

sua expressão, isto é, através de comportamentos descritos “subjetivamente”, 

melhor dizendo, “emocionalmente” ou em termos emocionais. Neste sentido, 

emoção e comportamento acabam sendo entidades análogas. Como observamos no 

seguinte trecho da etnografia de Mead: 

 

Quando ponderamos o comportamento do típico homem ou mulher Arapesh 
em contraste com o típico homem ou mulher Mundugumor (...) podemos dar 
conta da uniformidade quase completa com que as crianças Arapesh se 
transformam em pessoas satisfeitas, passivas e seguras, enquanto que as 
crianças Mundugumor se convertem caracteristicamente em pessoas 
violentas, agressivas e inseguras. (Mead, 2000, p. 268). 

 
Aqui a emoção é concebida a partir de um conjunto de reações fisiológicas, 

publicamente observáveis, descritas com base em uma grade caracterológica 

repleta de nomenclaturas correspondentes a estados subjetivos e qualidades do 

sujeito, que ao mesmo tempo expõem e escondem. Não é à toa que é difícil localizar 

onde está o amor ou então definir o que seriam tristeza, raiva, inveja, ciúme, ódio, 
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vergonha, alegria, insegurança, passividade, agressividade e saudade. Por isso que 

Linton (1967) classifica a emoção como uma capacidade “obscura”. 

Quando considerada como um elemento da mente ou da personalidade 

humana, a “emoção” nunca é revelada ao pesquisador, pois a afecção mental 

parece carecer de uma explicação lógica e racional, até aqui ela ainda é irracional, 

irrefletida, obscura e conseqüentemente subjetiva, um atributo ocasional do sujeito. 

Sobre esse modelo, Duarte (1986) afirma que podemos ter certeza de que a mente 

é una e indivisa como se cada indivíduo a tivesse por totem, admitida como 

“personalidade”, ela é o significante de um ser significado. 

 James (1890) também não atribui nenhuma especificidade as respostas 

subjetivas suscitadas pela emoção. Essas afecções localizam-se em um lugar que 

não pode ser conhecido através da observação, a saber, a mente, a consciência ou 

a alma. Como solução ao dilema, tenta-se aproximar a “mente” – a afecção mental – 

da materialidade [praticidade] do “corpo”, que, por sua vez, concede a alma sua 

essência, atributos característicos da personalidade. 

 De acordo com Lutz & White (1986), quando abordadas desta perspectiva 

as emoções são entendidas como coisas materiais, associadas diretamente a 

expressão facial, aumento ou diminuição da pressão sanguínea ou por processos 

neuroquímicos e hormonais, Segundo os autores: 

 

Emotions are treated as materials; they are constituted biologically as facial 
movements, raised blood pressure, hormonal and neurochemical processes, 
and as “hard-wired” instincts makings up a generic human psyche (…) 
Although culture is often conceptualized as influencing these material forces, 
individuals and societies are primarily seen as “coping with” emotions’ given 
materiality (Lutz & White, 1986, p. 407). 

 
Por outro lado, por estar relacionada com a noção de que as emoções 

constituem a perspectiva do indivíduo nos eventos, devido à importância da 

personalidade e da individuação no modo de pensar americano, a emoção é elevada 

a um plano especial, para não dizer sagrado. Os sentimentos criam pelo menos 

duas maneiras de evidenciar a individualidade: em primeiro lugar são entendidas 

como opiniões pessoais, onde só o “Eu” possui algumas emoções particulares, 

opiniões e valores relativos a elas. Por serem subjetivas, as emoções também 

aparecem como entidades não comunicáveis, e muito possivelmente elas são 

unicamente minhas, como um “Mesmo” (Eu) que nem o pensamento é capaz de 
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atingir, uma vez que se sustenta a crença de que os pensamentos são sempre os 

mesmos na mente de toda e qualquer pessoa. Em segundo lugar a emoção não 

pode ser verdadeiramente ou absolutamente conhecida senão através da “auto-

revelação”, isto é, a não ser que o Indivíduo tome a decisão de discutir um 

determinado sentimento que esteja sentindo no momento. (Lutz, 1988, p. 71). 

Neste caso, pode-se perceber que tanto a materialidade quanto a 

subjetividade das emoções provém da concepção fenomenológico-prática do 

homem, para qual o corpo é tanto um objeto extraído de toda subjetividade, isto é, 

pura materialidade, quanto único portador da subjetividade, isto é, sujeito criador 

capaz das mais altas faculdades intelectuais e cognitivas. Com isso supõe-se que 

possuímos um corpo constituído biológica e materialmente, o que implica em dizer 

que este é a residência condicional de algo superior, uma alma imortal ou o 

pensamento universal que partilha da mesma essência do corpo, apesar de 

apresentar algumas idiossincrasias. (Latour, 2004, p. 206). 

A influência do empirismo, da divisão e interação entre corpo e mente é a 

base da concepção sobre as emoções de William James e da Escola de Cultura e 

Personalidade, pois subsidia um modelo onde há um corpo, que é a residência da 

subjetividade, do sujeito, da alma imortal, onde há um mundo “real” cheio de 

significados e objetos e finalmente a linguagem, que é um intermediário, pois 

estabelece conexões entre esse mundo e o sujeito. (Latour, 2004, 208). 

Podemos exemplificar como essas dicotomias tiveram continuidade na 

antropologia das emoções observando a hipótese de Linton, que afirma ser o 

indivíduo fenomenológico-prático a raiz de todos os fenômenos sociais: 

 

Embora qualquer indivíduo particular seja raramente de grande importância 
para a sobrevivência e funcionamento da sociedade a que pertence ou da 
cultura que participa, o indivíduo, com suas necessidades e potencialidades 
jaz na base de todos os fenômenos sociais e culturais. As sociedades são 
grupos organizados de indivíduos e as culturas, em ultima análise, não são 
mais do que reações organizadas e repetidas dos membros de uma 
sociedade. Por esta razão, é o indivíduo o ponto de partida lógico para 
qualquer investigação de configuração maior (Linton, 1967, p. 19). 

 

O indivíduo é um ponto de partida, é um dado cujos limites são corporais. 

Em um primeiro momento seu corpo é limite, ele institui a distinção entre interno e 

externo, é objeto, receptáculo de experiências e sensações percebidas como 

instâncias externas, não-subjetivas, arbitrariedades que independem da vontade.  
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Em um segundo momento ele é mente, espírito, e com isso se torna 

liberdade ou pura transcendência, passa a ser sujeito criador como evidência da 

alma. Aqui corpo e alma estão indissociados. Ser individuo é ser sujeito e sujeitado a 

uma dupla essência instaurada pela dinâmica, não só do corpo enquanto “objeto” de 

sensações3, mas da alma como fonte das faculdades espirituais que este carrega 

consigo, preenchendo-o de uma intencionalidade que visa estabelecer relações 

práticas com o mundo.  

Conseqüentemente a emoção tem uma função, que é determinar as 

relações entre a subjetividade e o corpo. Para a antropologia essa relação que se 

opera dentro do indivíduo também está sujeita a ocorrer fora dele quando se 

entende, nos termos de Benedict (1934), que a emoção é “canalizada” 

[passivamente] de acordo com padrões culturais historicamente instituídos pela 

sociedade em que se o indivíduo se insere. 

Apesar disso, observa-se que Benedict e Mead, ao invés de recorrerem ao 

conceito de emoção diretamente, exploram o conceito de forma indireta sob o 

pretexto de se referirem a temperamentos individuais inatos, os quais, como 

observamos logo acima, constituem para James um conjunto de impressões que o 

indivíduo leva invariavelmente consigo. 

No modelo das autoras, o temperamento é, não somente esse conjunto de 

sensações difusas ou coordenadas, mas também é invariavelmente vinculado a 

cultura. Afirmar que aquele depende desta, é afirmar também que as capacidades 

inatas do indivíduo sofrem mudanças significativas quando passam a ser mediadas 

por “padrões culturais”: 

 

I have spoken as if human temperament were fairly constant in the world, as 
if in every society a roughly similar distribution were potentially available, 
and as if the culture selected from these according to its traditional patterns 
and molded the vast majority of individuals into conformity (Benedict, 1952, 
p. 168). 

 

Este modelo integra a relação entre o indivíduo e a cultura onde se explora 

a noção de comportamento enquanto instrumento teórico que visa atribuir uma 

lógica [econômica] racional e coerente para os segredos irracionais da mente, que, 

até então era “obscura”, associando respostas hereditárias do corpo e da alma a 
                                                 
3   O que implica que as emoções, por serem uma relação entre sensações corporais e afecções mentais, são 
“naturais”. 



 

 30

normas culturalmente estabelecidas para satisfazer, ou não, os caprichos das 

necessidades e desejos inatos dos indivíduos que vivem nessas culturas. 

 

(...) Desde a infância os homens e as mulheres têm de ser socializados pela 
disciplina, livremente aceita ou imposta, por autoridade. Isto constitui uma 
frustração. O indivíduo ressente-se deste cerceamento dos seus desejos. 
Tem de sacrificar-se e inevitavelmente dentro de si despertam emoções 
agressivas. Esta não é apenas a opinião de muitos psicólogos profissionais 
americanos. É também a filosofia dentro da qual cada geração é educada 
pelos pais em casa, sendo, portanto, em grande parte verdadeira em nossa 
sociedade (Benedict, 2002, 195). 

 

 Nesta situação Benedict descreve uma situação típica onde as vontades de 

uma criança são barradas pela imposição de limitações provindas do exterior, 

quando o indivíduo não satisfaz sua vontade, quando se auto-sacrifica, este paga 

seu preço pela frustração pessoal que impossibilitou a realização de seu desejo. Seu 

desejo é necessidade pessoal, emocional, irracional e de certa forma egoísta, a 

sociedade não participa dele, mas o restringe, sendo evidente na manutenção de 

tabus alimentares, sexuais, comportamentais e outros arranjos legais que se lhe 

impõem arbitrariamente. 

Enquanto “irracionalidade”, a emoção se contrapõe a conceitos avaliativos 

como racionalidade, ou “bom senso”, os quais supõem a existência de formas de 

pensar e idéias mais razoáveis do que outras, em particular quando são vinculadas 

ou opostas a parâmetros técnicos, pragmáticos e legais de nossa jurisprudência. 

Além disso, o valor da “irracionalidade emocional” pode ser identificado em 

um modelo evolutivo do desenvolvimento individual, onde as etapas primitivas da 

humanidade são identificadas logo após o nascimento e na experiência da infância. 

Por ser a infância um momento “primitivo” na vida do indivíduo, isto é, onde seus 

desejos e paixões ainda não foram domesticados pela cultura, a emoção é perigosa, 

essa é uma característica inata, que segundo o jargão psicológico das teorias 

culturalistas, acompanhará o homem emocional durante toda a sua história.  

A irracionalidade emocional é estabelecida em dois sentidos, em primeiro 

lugar, por que o homem emocional – sendo irracional e ininteligível pode ser uma 

pessoa de risco para as pessoas inteligentes, sábias e mais racionais. Para Benedict 

uma pessoa racional nem sempre conduz sua ação de acordo com os padrões 

morais aceitos. Muitas vezes ao observar e exagerar as condutas sociais que lhes 

são exigidas, os indivíduos agem de forma compulsória e irracional, agem 
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emocionalmente. Os indivíduos exacerbadamente emocionais são tidos como tipos 

desviantes, psicóticos ou psicopatas, e desviam do padrão de normalidade admitido 

pela psiquiatria na mesma medida em que levam suas condutas ao extremo, 

revelando uma espécie de fanatismo: 

 

(...) the abnormals who represent the extreme development of the local 
cultural type (...) have a licence which they may almost exploit. The puritan 
divines of New England in the eighteenth century were the last persons 
whom contemporary opinion in the colonies regarded as psychopathic. Few 
prestige groups in any culture have been allowed such complete intellectual 
and emotional dictatorship as they were (...) We are faced  with the fact that 
the group who carried out to the greatest extreme and in the fullest honour 
the cultural doctrine of the moment are by slightly altered standards of our 
generation, the victims of intolerable aberrations. From the point of view of a 
comparative psychiatry they fall in the cathegory of the abnormal (Benedict, 
1952, p. 199). 

 

Em segundo lugar, pode-se dizer que a pessoa emocional também se faz 

vulnerável pela experiência da emoção. Segundo Lutz (1988, p. 64), nessa 

perspectiva, quando um indivíduo é racional, ele faz o que é razoável e logo se torna 

alguém seguro e previsível. Não é à toa que costumamos ouvir, por exemplo, que as 

emoções “cegam as pessoas” no caso do amor ou da raiva, uma vez que essa 

tendência propõe que o homem emocional não está no controle de suas ações, e 

por isso, não pode ser responsabilizado por suas atitudes, já que esteve agindo por 

impulso. 

Por outro lado, a emoção, entendida como impulso, cria e deriva de uma certa 

forma de vulnerabilidade na pessoa, que fica a mercê de seus próprios sentimentos. 

Parece-me que esta concepção reforça a idéia de que, por serem faculdades 

interiores e subjetivas, as emoções agem no indivíduo muito mais do que o indivíduo 

age por suas emoções. Isso significa que ele é sempre dominado por uma 

experiência interior que o comanda e é visível por sua exterioridade, demonstrando 

assim que a emoção sempre produz e demonstra a fraqueza – senão talvez virtude 

– inerente à natureza do homem, isto é, sua necessidade constante da busca pelo 

prazer. 

Os fins da necessidade individual são determinados pela maximização dos 

prazeres e benefícios e pela evitação da dor. Tal postulado será tomado de 

empréstimo da psicologia com a introdução dos princípios psicanalíticos na 

antropologia. Assim se procede de tal forma que se pode associar uma economia 
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das sensações característica da mente a fatos tidos como naturais, sensoriais e 

temporais da vida humana, tais como o nascimento, a morte, a reprodução etc. 

A próxima seção visa explorar como ocorreu a separação entre as noções 

de corpo e mente no pensamento moderno a partir de uma epistemologia 

sensualista, com o objetivo de entender como as emoções chegaram a ser 

compreendidas através de uma lógica econômica do desejo na teoria da 

personalidade predominante nos trabalhos de Benedict e seus contemporâneos. 
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1.4 A REALIDADE DA ANTROPOLOGIA “EMPÍRICA” 

 

 

Na subseção anterior fiz referências ao corpo fenomenológico-prático, como 

podemos pensar sobre ele, tentar compreender a origem dessa idéia de um corpo 

depositário de um traço humano universal, a saber, a mente ou a personalidade. 

Uma questão como a apresentada logo acima, de que as emoções ocupam as 

províncias mais naturais da experiência humana, está fundada numa relação 

ambígua de separação e vínculo entre a natureza e a subjetividade, entre o objeto e 

o sujeito. Esta atribui às emoções uma essência, na medida em que as emoções 

são funcionais e servem para satisfazer as carências individuais em nome da 

felicidade do indivíduo. 

Para Sahlins (2007) a invenção desse mundo imaculado de objetos ocorreu 

muito antes de Descartes distinguir coisas pensantes de coisas extensas. Para ele o 

cristianismo e o judaísmo passam a desencantar a natureza, fazendo dela um mero 

objeto para a humanidade. Segundo o autor, ao insistir num hiato absoluto entre 

criador e criação, a tradição cristã se distinguiu do paganismo, que mantinha uma 

relação de idolatria com a natureza. Além disso, esse fato é corroborado por uma 

distinção entre a incomparabilidade ontológica de “Deus” em relação a qualquer 

fenômeno mundano. Deus, sujeito e criador, não se encontrava em nenhum lugar na 

natureza, assim o laço entre o homem e a natureza haveria de ser destruído. Porém, 

o corolário da agência não seria inadvertidamente atribuído ao mundo, como se 

“Deus” estivesse em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar algum, a partir de santo 

Agostinho ele seria criado a partir do “nada”.  

Segundo Sahlins, a determinação da natureza como materialidade pura, 

sem deuses, espíritos encarnados ou qualquer ser não-humano é uma invenção 

singular do Ocidente. Certamente muitas coisas poderiam “representar” um Deus, 

entretanto elas não são “Deus”. Tampouco se pode afirmar que a diferenciação 

entre o “natural” e o “sobrenatural” é idêntica a distinções entre natureza e cultura 

praticada por outros povos ao redor do mundo. A concepção de santo Agostinho 

implanta a tese adicional de que a natureza é apenas uma res extensa, ou seja, feita 

de nada e carente de subjetividade. 
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Para completar o quadro da distinção entre mente e corpo, essa idéia de 

uma natureza de-subjetivada admite uma epistemologia um tanto singular, uma vez 

que o conhecimento da natureza não pode ser obtido por intermédio da 

comunicação entre os sujeitos. Mediado pela “queda de Adão” o conhecimento das 

coisas naturais passa a ser reduzido à experiência sensorial da matéria 

empedernida na qual a humanidade foi condenada a desperdiçar suas forças. 

Contudo, devido ao longo tempo de influências do período medieval, as 

coisas cognoscíveis ainda não pareciam ser de muito valor, o que instigou a 

valorização da contemplação neoplatônica. Quando comparada com as experiências 

dos objetos e do mundo, sob o pretexto da revelação e da simbologia medieval, 

juntamente com os contrastes animosos entre forma ideal e exemplar empírico, as 

experiências “mundanas” seriam admitidamente desprezíveis, instaurando a idéia de 

que elas seriam “limitações” determinadas pela finitude humana. 

No início dos séculos XVII e XVIII, os praticantes do empirismo continuavam 

a reconhecer as limitações da finitude humana, e Sahlins admite que alguns deles, 

como Condillac, para quem as sensações de prazer e dor estão vinculados à 

construção do conhecimento sobre o mundo, ainda conheciam as razões disso: 

 

A alma podia adquirir conhecimento em termos absolutos sem a ajuda dos 
sentidos. Antes do Pecado, ela estava num sistema totalmente diferente 
daquele em que hoje se encontra. Livre da ignorância e da concupiscência, 
dominava seus sentidos, suspendia-lhes a ação e os modificava à vontade. 
Tinha idéias anteriores ao uso dos sentidos. Mas as coisas foram muito 
modificadas por sua desobediência. Deus retirou-lhe todo esse império: Ela 
se tornou tão independente dos sentidos quanto se estes fossem a causa 
física daquilo cuja experiência apenas ensejavam; e para ela havia apenas 
os conhecimentos que os sentidos lhes transmitiam. (...) Assim, quando 
digo que não temos idéias que não nos tenham chegado através dos 
sentidos, é preciso lembrar que me refiro apenas ao estado em que nos 
encontramos desde o pecado original. (Condillac apud Sahlins, 2007, 599). 

 

Com isso, encontramos a causa física daquilo que a experiência apenas 

experimenta e que seria tomada como o grande mal metafísico. Até mesmo os 

filósofos do contrato, como Hobbes e Locke tinham plena consciência de suas 

“limitações”, e assim, instaurava-se a primeira dificuldade do conhecimento, pois se 

ele proviesse apenas dos sentidos jamais poderíamos conhecer a verdadeira 

essência das coisas. Contudo, os filósofos ocidentais se reconciliaram com esse 
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conceito de realidade baseado nas sensações, que continuava carregado com as 

imperfeições da epistemologia da ignorância e do trabalho. 

Destarte, a realidade passa a ser tomada como o conjunto das impressões 

sensoriais que podemos obter do mundo no decorrer do envolvimento prático com 

ele. O que existe é o complemento metafísico de nossos prazeres e dores corporais. 

Para Sahlins, até Descartes pode confiar nos julgamentos baseados nas percepções 

de prazer e dor, pois “Deus não nos teria enganado nisso, mas ao contrário, ter-nos-

ia dado uma apreensão sensorial correta do mundo, a bem de nossa preservação“ 

(sexta meditação). Já Locke, por sua vez, repudia a doutrina do pecado original, mas 

admite uma epistemologia sensualista, que gera um conhecimento que está longe 

de ser perfeito e constitui juízos sobre as coisas por meio dos prazeres e dores que 

elas evocam – o que constitui tudo o que Deus pretendeu para nós nos “dias de 

nossa peregrinação” (Ensaio acerca do entendimento humano, IV, 14.2). 

Hobbes e muitos outros filósofos também tinham a teoria da mediação da 

objetividade pela utilidade. Assim conhecemos as propriedades do mundo em 

virtude do modo como elas afetam nossas satisfações, e o árbitro do que existe, o 

determinante e o valor das propriedades empíricas significativas, se resume a um 

projeto solipsista de adaptação à natureza. 

Como resultado, a possibilidade do homem conhecer o mundo e de 

conhecer a si mesmo através das sensações, nunca é total. Ela é sempre restrita 

pela própria natureza limitada e carente do homem – indivíduo. A teoria das 

necessidades e da utilidade [funcionalidade] das emoções implica neste projeto 

sensualista de conhecimento, onde o entendimento acerca do sentimento humano 

sempre recaí em uma tentativa semiconsciente e mais ou menos frustrada de auto-

satisfação e sobrevivência. Não é à toa que a emoção não é totalmente cognoscível, 

uma vez que seu conhecimento é originado e ordenado pelas leis da sensação [de 

prazer e dor], ou do conhecimento sensível. 

Por exemplo, a teoria dinâmica da personalidade evoca as emoções por 

meio de uma racionalidade prática, instaura a objetividade dos objetos, seus traços 

perceptíveis relevantes, por uma teoria do bem estar-corporal. É o que Sahlins 

(2007, p. 602) classifica de uma “objetividade” para nós, uma objetividade da 

felicidade. 

Essa objetividade não encontra outro lugar, senão nas relações sensoriais e 

particulares que este indivíduo mantém com o mundo. Tanto o conhecimento 
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sensorial, quanto a emoção enquanto forma de conhecimento, são privados e não 

podem ser comunicados, senão sob a condição de serem registrados e enunciados 

pelo “eu” – ego – que experimenta o “mundo” lá fora, o qual acaba se tornando o 

ponto de partida de toda e qualquer forma de conhecimento, inclusive antropológico. 

Surpreendentemente, uma teoria que visa valorizar as relações entre a cultura e a 

personalidade partindo do indivíduo pode se contentar com julgamentos de valor e 

preferências pessoais: 

 

Um homem pode fitar tristemente seu mundo e achá-lo essencialmente sem 
significado, mas mesmo assim casar-se e criar filhos, encontrando um alívio 
definitivo de sua infelicidade nessa participação total numa forma social 
reconhecida (Mead, 2000, p. 280). 

 

Quando consideramos a influência que a psicanálise exerceu sobre a teoria 

antropológica da Escola de Cultura Personalidade, é possível afirmar que ela 

aprofundou a separação entre o “eu” e os “objetos externos”, compondo uma versão 

psicanalítica da epistemologia hobbesiana. 
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1.5 A PRESENÇA DA PSICANÁLISE, A PERSONALIDADE 

 

 

Na seção anterior encontramos os reflexos da teoria das emoções de 

James (1890) quando na descrição de Ralph Linton (1967, p. 15) encaramo-as como 

fatores inatos e universais, que explicam comportamentos manifestos, e garantem 

um sentido lógico para a própria emoção enquanto faculdade fisiologicamente 

determinada. Entretanto essa teoria continuará a ser desenvolvida sobre a influência 

da psicanálise, desta vez, as emoções incorporam outros elementos, dentre eles a 

motivação, e assim passam a ser consideradas necessidades psíquicas organizadas 

a partir de uma economia inerente a elas. 

Pode-se atribuir a influência da psicanálise nos trabalhos da “Escola de 

Cultura e Personalidade” a ênfase de Boas na congruência lógico-significativa das 

categorias culturais inconscientes, que porventura se comparava a demonstração de 

Freud de que haveriam relações significativas entre fenômenos psíquicos 

aparentemente dissociados. Enquanto os antropólogos de formação boasiana 

clássica não se apresentavam receptivos a psicanálise por volta da década de 20, o 

foco que Boas empregava nos aspectos simbólicos da cultura, linguagem, religião, 

mitologia, quiçá inevitavelmente estimularam a exploração das teorias freudianas 

sobre o simbolismo inconsciente e as defesas psíquicas. (Manson 1986, p. 76). 

Além disso, Lutz & White (1986, p. 412) indicam que os antropólogos da 

“Escola de Cultura e Personalidade” buscavam a unidade das emoções humanas 

em dilemas recorrentes da experiência psicossocial, tais como fixação e perda, 

sofrimento, conflitos edipianos e expressão de agressividade. Ainda segundo os 

autores é através deste princípio que esses teóricos geralmente assumem que a 

base para os construtos motivacionais, tais como necessidades, sonhos e desejos, 

vincula-os tanto em um sistema de ação quanto em um sistema simbólico. A 

emoção desempenha o seu papel no pensamento e no comportamento e é 

articulada em teorias da personalidade, geralmente de orientação psicanalítica. 

Por esta razão os autores “Escola de Cultura e Personalidade” dedicam 

especial atenção para as técnicas de educação infantil adotadas pelas sociedades 

que estudavam, em particular, para as respostas do comportamento infantil às 

técnicas corporais e a expressão afetiva. Bock (1999) afirma que esta ênfase 
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presume a existência de uma continuidade das impressões recebidas pela criança 

durante a infância na formação da personalidade adulta. Assim tudo se passa como 

se ao ser educada a partir de uma forma culturalmente pré-estabelecida, a criança 

“registrasse” as sensações corporais associando-as a sentimentos específicos, cujo 

efeito será a futura padronização do comportamento afetivo no adulto. 

A capacidade inata de registrar os acontecimentos permite que o indivíduo 

recorde sensações provenientes dos estímulos exteriores que afetam o organismo e 

condicionam a reação, como observa Linton: “É evidente que o registro dos 

estímulos que se originam exteriormente ao organismo é uma preliminar necessária 

à reação” (Linton, 1967, p. 93). Assim, se sustenta a correspondência entre as 

personalidades na vida adulta relacionando-as com o “registro” das experiências 

sensoriais da infância. Este postulado abarca toda a definição de condicionamento 

de Mead, quando ela atribui a causa das diferenças de temperamento individual a 

diferenças de condicionamento na primeira infância: 

 

As diferenças entre os indivíduos que são membros de diferentes culturas, a 
exemplo das diferenças entre indivíduos dentro da mesma cultura, devem 
ser atribuídas quase inteiramente às diferenças de condicionamento, em 
particular durante a primeira infância (...) (Mead, 2000, p. 269). 

 

 Nesta perspectiva, o indivíduo torna-se uma instância de registros 

psicológicos das sensações que passam a ser condicionadas pelo comportamento 

cultural e ambiental através da memória sensorial que ele dispõe. Aqui a influência 

da psicanálise se revela soberana, uma vez que ela nos remete a uma instância 

“primitiva” da humanidade, a psique, onde se depositam as experiências de cada 

geração, armazenando-as para as gerações sucessivas. Por esta razão o indivíduo 

é o “homem natural” dotado de uma “potencialidade” psíquica pré-cultural e 

universal, que é fonte do seu desenvolvimento. 

Aliás, de acordo com Sahlins (2007) a psicanálise deslocará a economia 

sensorial da objetividade do “estado de natureza” para a infância, levando a antítese 

uma espécie de racionalidade individual e determinado tipo de ordem cultural. A 

hipótese de que a infância reflete um estágio primitivo da humanidade reforça a idéia 

de que a cultura é um elemento externo e posterior ao indivíduo, ele a adota 

conforme esta atende suas necessidades. Segundo Freud o bebê: 
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(...) Deve receber uma impressão muito forte do fato de que algumas fontes 
de excitação, que mais tarde ele reconhecerá como órgãos do seu próprio 
corpo, são capazes de lhe proporcionar sensações a qualquer momento, ao 
passo que outras fontes lhe escapam de vez em quando – entre essas a 
que ele mais deseja, o seio da mãe – e só reaparecem como resultado de 
seus gritos de socorro. É assim que, pela primeira vez, um “objeto” é 
contrastado com o eu, sob a forma de algo que existe “do lado de fora” e 
que só é forçado a aparecer por meio de uma ação especial. Outro incentivo 
para que o eu se desvincule a uma massa geral de sensações – isto é, para 
o reconhecimento de um exterior, de um mundo externo – é fornecido pelas 
sensações freqüentes, múltiplas e inevitáveis de dor e desprazer cuja 
eliminação e evitação são ditadas pelo princípio do prazer, no exercício de 
sua dominação irrestrita. Surge uma tendência a separar do eu tudo aquilo 
que possa tornar-se fonte de tal desprazer, a jogá-lo do lado de fora e a 
criar um puro eu-de-prazer, que se confronta com um exterior estranho e 
ameaçador. (...) É assim que se dá o primeiro passo para a introdução do 
principio de realidade, que dominará o desenvolvimento (Freud, 1961d, p. 
14). 

 

Pode-se observar que a percepção da criança parte de um conjunto de 

sensações que estão em constante permuta, em alguns momentos elas estão 

presentes, em outros ausentes. O impulso original da criança, um impulso visceral e 

emocional, é localizado por ela na medida em que passa a diferenciar as sensações 

de prazer e desprazer provenientes do meio ambiente como qualidades psíquicas. 

Esse impulso original provém de um desejo da criança, uma “pulsão”, ou, em termos 

daquela antropologia, uma necessidade. A necessidade é percebida, não somente 

pela distinção entre dor e prazer, mas pela adesão da criança ao princípio de prazer, 

o qual lhe fornecerá as bases para a coerência e integração do “eu” [ego], o qual 

não existe no indivíduo desde o começo de sua vida: 

 

(...) Posso ressaltar que estamos destinados a supor que uma unidade 
comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo; o ego 
tem de ser desenvolvido. Os instintos auto-eróticos, contudo, ali se 
encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja 
adicionado ao auto-erotismo – uma nova ação psíquica – a fim de provocar 
o narcisismo (Freud, 1969a, p. 93). 

 

 Nas palavras de Freud (1920) o “princípio do prazer” visa regular as 

tensões corporais e psíquicas. Tal concepção fundamenta-se na tese sensualista de 

que o comportamento é motivado por uma economia do aumento ou diminuição do 

prazer causado por tensões resultantes da interação entre o corpo e o meio 

ambiente: 
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Contentar-me-ei com a resposta de que o desprazer é sempre a expressão 
de um grau mais elevado de tensão, e que, portanto, o que ocorre é que 
uma quantidade no campo dos acontecimentos materiais é transformada, 
aqui como em outros lugares, na qualidade psíquica do desprazer (Ibidem, 
p. 101). 

 

 No caso da antropologia, pode-se observar a aplicação de tal princípio 

atribuindo a fuga da dor um lugar privilegiado nas capacidades inatas do homem 

(Linton, 1967, p. 19). 

Sob a jurisdição do “eu” as experiências sensoriais passam a ser 

canalizadas para a sua satisfação. A metáfora “hidráulica” vem bem a calhar com a 

teoria de Freud, uma vez que o “eu” define um novo estatuto para as sensações, 

elas deixam de ser simples afecções corporais difusas, tornam-se uma “energia” 

vital e sexual tanto física quanto psíquica de orientação narcísica4, isto é, a libido. 

Instaura-se a divisão entre o mundo “externo”, mundo dos objetos, e o mundo 

interno, ou seja, da subjetividade. 

O aparelho mental do indivíduo atua como uma represa de energias 

“libidinais”: 

 

Reconhecemos nosso aparelho mental como sendo, acima de tudo, um 
dispositivo destinado a dominar as excitações que de outra forma seriam 
sentidas como aflitivas ou teriam efeitos patogênicos. Sua elaboração na 
mente auxilia de forma marcante um escoamento das excitações que são 
incapazes de descarga direta para fora, ou para as quais tal descarga é, no 
momento, indesejável. (Freud, 1969a, p. 102). 

 

E as emoções como expressões da forma como essa energia sensorial é 

canalizada: 

 

Um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer, mas, num último 
recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecermos, e estamos 
destinados a cair doentes se, em conseqüência da frustração, formos 
incapazes de amar (Ibidem, p. 101). 

 

                                                 
4  Segundo Freud (1969a, p. 89 – 90) o narcisismo denota uma atitude de uma pessoa que trata seu próprio 
corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado – que o contempla, vale 
dizer, o afaga e o acaricia até obter satisfação completa através dessas atividades. O narcisismo nesse sentido, 
não seria uma perversão, mas o complemento libidinal do egoísmo do instinto de autopreservação, que, em 
certa medida justificadamente ser atribuído a toda criatura viva. 
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Segundo Linton, estes mecanismos são tão complexos, que na medida em 

que qualquer situação se repete e se cria uma reação eficaz contra ela, a emoção se 

reduz a automatismo, pois diminui a necessidade de mobilização de energia. Com 

este fator, a reação fisiológica pode diminuir até alcançar o ponto em que o indivíduo 

já não a registre como sensação, isto é, em um grau em que não sente emoção. 

Desta forma é possível localizar no narcisismo infantil do indivíduo a 

estrutura dinâmica e psicológica das emoções e como conseqüência disso, dos 

fenômenos sociais. Em primeiro lugar a economia do prazer e da dor determina a 

formação do “eu”, é a essa economia das sensações que se atribui a continuidade 

da experiência psíquica do homem, ele as “registra”. Dela deriva o seu sentimento 

de unidade, que identificando-se com as sensações prazerosas constrói um “eu-de-

prazer”. Por sua vez, o “eu-de-prazer” instaura a distinção entre o interno e o 

externo, o corpo, agora identificado com um eu-de-prazer distingue-se de um mundo 

“externo” de indisposições, construindo um mundo interno de plena realização. 

Entretanto, o mundo externo não é capaz de conceder ao indivíduo, eu-de-

prazer, todas as suas demandas de satisfação. Ele será frustrado na medida em que 

não obtém a realização de suas necessidades. Durante a infância a criança não é 

capaz de completar sozinha as ações que visam atender seu desejo, pois esta não 

apresenta suas capacidades físicas e psicológicas totalmente desenvolvidas, assim, 

a idéia de “sociedade” é introduzida arbitrariamente como meio de afirmar que será 

através de sua relação de dependência a outro ser humano, adulto e socialmente 

condicionado, que a criança será capaz de se desenvolver: 

 

A infância é a etapa da vida humana que se caracteriza por um número 
maior de reações. A criança, obtendo a proteção necessária para crescer 
estará desenvolvendo simultaneamente todas as suas necessidades 
quando obtém satisfação das mesmas (Linton, 1967, p. 27). 

 

Contudo, segundo Freud, a sociedade não é capaz de conceder ao 

indivíduo a satisfação de todos os seus desejos, outrossim, ela encarnará o papel de 

entidade frustradora e punitiva, originada na inveja individual (Freud, 1969c; Sahlins, 

2007). Neste momento a psico-lógica do indivíduo não se encontra em pleno acordo 

com a condição “primitiva” da dependência com relação ao outro. Se por um lado a 

sociedade e a cultura se apresentam como condições para a sobrevivência e 
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desenvolvimento dos sistemas psico-físicos do indivíduo, por outro ela não deixa de 

ser seu elemento desintegrador e destrutivo: 

 

Sabemos que os impulsos instintuais libidinais sofrem a vicissitude da 
repressão patogênica se entram em conflito com as idéias culturais e éticas 
do indivíduo. Com isso, nunca queremos dizer que o indivíduo em questão 
dispõe de um conhecimento meramente intelectual da existência de tais 
idéias; sempre queremos dizer que ele as reconhece como um padrão para 
si próprio, submetendo-se às exigências que elas lhe fazem (Freud, 1969a, 
p. 110). 

 

Seja como for, as restrições impostas pela sociedade são incorporadas no 

sistema psíquico do individuo também visando o seu desenvolvimento. Esta 

ambivalência se deve ao fato de que os mecanismos psíquicos se “desenvolvem” a 

ponto de instaurarem “identificações” ou “barreiras”, que reduzem a tensão do 

impacto causado por experiências desagradáveis: “A repressão, como dissemos, 

provém do ego; poderíamos dizer com maior exatidão que provém do amor-próprio 

do ego” (Freud, 1969a, p. 110). 

 Reforça-se a separação entre o interno e o externo como se internamente o 

indivíduo operasse com uma lógica própria, a qual, através de um sistema de 

“descargas energéticas”, estabelece vínculos com um mundo exterior, embora o 

mantenha afastado de si por “amor-próprio”, uma vez que o exterior contém os 

elementos disruptivos de sua unidade. 

Para completar a formulação da lógica física e psíquica do indivíduo, a 

hipótese de que esses processos são inconscientes permite que as causas sejam 

ligadas aos efeitos sem o consentimento do sujeito. O sistema adquire autonomia e 

as necessidades passam a operar como determinantes do comportamento com o 

desconhecimento do indivíduo.  Neste sentido, sabe-se muito bem que Freud deu 

conhecimento do inconsciente partindo do desejo histérico, isto é, de um saber que 

supõe não se saber, de um desejo que não se sabe. 

Assim, torna-se fácil retratar racionalmente as atitudes emocionais do 

indivíduo em face de uma situação que poderia ser evocada como “irracional”, 

apelando-se para o inconsciente. Uma vez que a lógica econômica das paixões 

predomina no funcionamento da psique individual, ela confere ao indivíduo a 

racionalidade necessária para explicar os motivos que o levaram a agir, seja em 

conformidade ou em oposição aos cânones de sua sociedade, pois de alguma 
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forma, ela acaba sendo retratada como fonte de frustrações e desprazer dessa 

potência humana. 

Nesta primeira situação ambos caminham em direções opostas. A 

sociedade é capaz de prover aos indivíduos a base para sua sobrevivência, mas não 

pode atender todas as suas necessidades, pois o indivíduo é um ‘eu-de-prazer”. Ao 

intervir ela incorre em um risco para si e para o próprio indivíduo, uma vez que 

impõe limitações, as quais são tidas como disruptivas da integridade do eu. 

Enquanto isso, o indivíduo procura atender a lógica da sua auto-satisfação 

incessantemente, se ele não a atende é por que, de alguma maneira, ele estará 

adiando essa possibilidade apelando para o princípio de realidade. 

Sobre a influência dos instintos de autopreservação este último princípio 

não abandona a intensão de fundamentalmente obter prazer; não obstante, exige e 

efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de possibilidades de 

obtê-la, e a tolerância temporária do desprazer como uma etapa no longo e indireto 

caminho do prazer (Freud, 1969b, p. 20). 

Ora, em um primeiro momento pode-se observar que a sociedade e a 

cultura não são padrões meramente intelectuais, sobretudo elas são exigências do 

indivíduo em nome da sobrevivência. Desta forma o “sociológico” é integrado ao 

sistema psíquico do indivíduo sobre a justificativa de amor-próprio, a sociedade 

exige-lhe, demanda dele algo que não é oferecido de bom grado, a princípio, ela lhe 

opõe. Mas em um segundo momento, incorrendo no risco e na experiência de ser 

punido ou barrado em suas intenções de satisfação, o indivíduo a “incorpora” em 

seu “ego” sobre o nome de “repressão”, e seu fator condicionante é a formação de 

um “ideal” que este fixa em si mesmo, pelo qual “mede o seu ego” (Freud, 1969a, p. 

111). 

Fica claro que o trecho acima demonstra a grande ambivalência da teoria 

freudiana. Pode-se afirmar que para a psicanálise de Freud, a sociedade adquire 

importância uma vez que ela compõe um dos elementos da formação e 

sobrevivência do aparelho mental. Ela só aparece para o indivíduo quando este se 

vê na necessidade de salvaguardar seu “eu”. Por sua vez, o amor-próprio do 

indivíduo será responsável por conduzir a repressão, que o impedirá de realizar seus 

impulsos imediatos, mas deslocará, sob a influência do princípio de realidade, o 

desejo de obtenção de prazer para o ideal que a sociedade lhe impôs, dotando-o de 

toda perfeição de valor. 
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Surpreendentemente, a sociedade se torna [identifica-se com] um indivíduo 

auto-regulador, com intenções próprias. Sua gênese deriva daquilo que 

originalmente era inveja: 

 

 (...) o sentimento social, assim, se baseia na inversão daquilo que a 
princípio constituiu um sentimento hostil em uma ligação de tonalidade 
positiva, da natureza de uma identificação (Freud, 1969c, p. 153). 

 

Sociedade aqui equivale a indivíduo, ela é a soma dos sentimentos 

individuais de auto-preservação que se espelham em seus ideais. O indivíduo luta 

contra a sociedade por que deseja ser amado, deseja resgatar o prazer e o cuidado 

que obteve de seus pais na infância; se se alia a ela, não o faz em nome de outra 

coisa senão de si mesmo. Identifica-se com ela tendo em vista que não pode se 

tornar seu rival – o que significa dizer que se tornaria rival de outros indivíduos, os 

quais diante de seu grande número podem determinar a conseqüente 

impossibilidade de que o indivíduo venha a alcançar o objetivo de seu amor: 

 

Um grupo (...) é um certo número de indivíduos que colocaram um só e 
mesmo objeto [de amor] no lugar de seu ideal do ego e, conseqüentemente, 
se identificaram uns com os outros em seu ego (Ibidem, p. 147). 

 

É possível destacar que ao discutirmos a relação do indivíduo com a 

sociedade através da psicanálise, as descrições são repletas de um vocabulário 

emocional, toda a “teoria da libido” é extraída da teoria das emoções, com referência 

em especial ao “amor”: 

 

Libido é expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse nome à 
energia, considerada como uma magnitude quantitativa, daqueles instintos 
que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido pela palavra ‘amor’. O 
núcleo que queremos significar por amor consiste naturalmente no amor 
sexual, com a união sexual como objetivo. Mas não isolamos disso – que, 
em qualquer caso, tem sua parte no nome ‘amor’ –, por um lado, o amor 
próprio, e, por outro, o amor pelos pais e pelos filhos, a amizade, e o amor 
pela humanidade em geral, bem como a devoção a objetos concretos e a 
idéias abstratas. Nossa justificativa reside no fato de que a pesquisa 
psicanalítica nos ensinou que todas essas tendências constituem expressão 
dos mesmos impulsos instintuais (Ibidem, p. 116). 
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O mérito dessa teoria é localizar as emoções em um arcabouço de funções 

psicológicas, para a qual o caos emocional do inconsciente freudiano é a raiz das 

ordens racionais do principio de realidade e da organização social, de tal forma que, 

por vezes, a emoção é a base pela qual o conhecimento positivo da realidade, a 

maturidade racional e a própria civilização podem surgir. 

Além do mais, observa-se que a teoria psicanalítica de Freud parece repetir 

os capítulos iniciais do Leviatã quando ressalta que as paixões inatas e egoístas do 

indivíduo se opõem ao caráter gregário da sociedade (Sahlins, 2007, p. 602). 

Conquanto se lembre que a mesma procurará reuní-los em um sistema psicológico 

onde a distinção entre o indivíduo e a sua sociedade é dissolvida pela identificação 

entre eles, a ponto de transformar a particularidade emocional do indivíduo na 

essência da “alma coletiva”: 

 

Tentaremos nossa sorte, então, com a suposição de que as relações 
amorosas (ou, para empregar expressão mais neutra, laços emocionais) 
constituem também a essência da mente grupal5 (Freud, 1969c, p. 117). 

 

A tese de Freud encontra plena correspondência no trabalho de Benedict e 

em outros trabalhos da “Escola de Cultura e Personalidade”. A afirmação provém da 

constatação de que “A culture, fully understood, is like a personality” (Bock, 1999, p. 

48). A hipótese se comprova quando Benedict afirma que a cultura é como um 

“neurótico”. Aproximando-se da perspectiva freudiana da cultura a autora descreve: 

 

Tradition is as neurotic as any patient; its overgrown fear of deviation from 
its fortuitous standards conforms to all the usual definitions of the 
psychopathic (Ibidem, p. 197). 

 

Se cultura e personalidade se assemelham entre si, delimitar o que é um 

padrão de cultura seria o mesmo que extrapolar na correspondência entre sua 

organização interna com o funcionamento da “mente individual”. 

                                                 
5  O autor deriva sua noção de alma coletiva de Gustave Le Bom (1855) que a descreve da seguinte maneira: 
“sejam quem forem os indivíduos que o compõem, por semelhantes ou dessemelhantes que sejam seu modo de 
vida, suas ocupações, seu caráter, ou sua inteligência, o fato de haverem sido transformados num grupo, 
coloca-os na posse de uma espécie de mente coletiva que os faz sentir, pensar e agir de maneira muito 
diferente daquela pela qual cada membro dele, tomado individualmente, sentiria, pensaria e agiria, caso se 
encontrasse em estado de isolamento. Há certas idéias e sentimentos que não surgem ou que não se 
transformam em atos, exceto no caso de indivíduos que formam um grupo” (Le Bom apud Freud, 1969c, p. 
96). 
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A personalidade, por sua vez, é esse sistema de integração entre 

sociedade, necessidades, energias e reações psicológicas do indivíduo. A emoção o 

integra enquanto uma função a ser desenvolvida com base nas potencialidades do 

organismo e do aparelho mental do indivíduo. No contexto da psicanálise a 

personalidade pode ser pensada de três maneiras: 

 

• Como traços, ou regularidades comportamentais distintas; 

• Como caráter, ou disposições interpessoais; 

• Como modos de organização, ou maneiras pela qual a experiência 

individual e o comportamento são integrados. 

 

Na psicanálise a sociedade desempenha um papel formador e repressor da 

personalidade do qual a emoção é parte integrante. Ela é uma função mental que é 

desenvolvida a partir dos instrumentos funcionais que a sociedade concede a 

psique, mecanismos que visam atender a satisfação das necessidades através da 

regulação das tensões psíquicas. Na teoria de James, a emoção é uma função 

orgânica e uma afecção mental, que, quando mediada pela sociedade, torna-se um 

mero ato de apreciação estética ou uma expressão de um estado subjetivo, cujo 

conhecimento é adquirido pelo observador na medida em que reaviva a memória 

emocional e subjetiva de suas experiências sensoriais anteriores. 

Ambas as concepções são marcadas pela idéia de uma funcionalidade, 

onde a emoção é um meio para que o indivíduo atinja a sua felicidade, evitando ser 

frustrado a qualquer custo. Em um momento atende a necessidade vital do indivíduo 

e num outro é o alicerce da observação por empatia, onde dá a ver aquilo que está 

ocorrendo em seu mundo interno. 

Como as análises até agora apresentadas partem do indivíduo, elas 

moldam de antemão uma relação conturbada entre o indivíduo e a sociedade, 

mantendo uma tensão constante entre eles. Temos discutido como as emoções são 

elaboradas através de teorias da personalidade em psicologia, tanto em James 

quanto em Freud. Observou-se que ambas integram a sociedade em pré-

disposições e faculdades localizadas no indivíduo, embora tratem da mesma 

questão com certas diferenças de aproximação. Foram selecionados com o fim de 

retratar a semelhança entre as teorias psicológicas do início do século e como meio 

de identificarmos as semelhanças metodológicas e conceituais que operam na 
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abordagem da “Escola de Cultura e Personalidade”. Contudo, a apresentação de 

tais semelhanças ainda se apresentou superficial, uma vez que a exposição dos 

princípios psicológicos esboçados logo acima tocou tangencialmente em aspectos 

da teoria antropológica. 

Por esta razão a próxima seção pretende iniciar a exposição do conceito de 

sociedade aventado por Ruth Benedict. Pode-se dizer que sua exposição tornará 

mais clara a semelhança entre a teoria de sociedade da autora e a consolidação da 

concepção de sociedade das teorias psicológicas em voga no período em que 

escrevia seu trabalho. Com isso será possível correlacioná-la a teoria da 

personalidade, da qual provém o conceito de emoção. 
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1.6 O CONCEITO DE SOCIEDADE 

 

 

O conceito de sociedade desempenha um papel relativamente importante 

nas teorias da “Escola de Cultura e Personalidade”. A forma como é concebida 

determina a concepção de cultura apresentada por Benedict em “Padrões de 

Cultura” [1934]. Observemos como a autora desenvolve a questão na tarefa de 

definir os propósitos de sua antropologia. 

Para Benedict o conceito de sociedade apresenta algumas controvérsias. A 

primeira delas é saber se a sociedade é ou não um organismo. Neste debate duas 

posições se figuram majoritárias dentro do campo da sociologia e da psicologia 

social. Os primeiros afirmam que a sociedade não é e não pode ser nada mais do 

que a soma de todas as mentes individuais que a compõe. Seu argumento visa 

atacar a “falácia do grupo” [group fallacy], interpretação a qual, de acordo com a 

autora, faz do pensamento e da ação uma função de uma entidade mítica, ou seja, o 

grupo. 

Por outro lado, a segunda posição é daqueles que pesquisaram outras 

culturas. Para estes autores, afirma Benedict, o material recolhido através da 

pesquisa em outras culturas demonstrou claramente que as leis da psicologia 

individual são inadequadas para explicar os fatos sociais. Durkheim, por exemplo, 

afirmou que “o indivíduo não existe” e Kroeber evocou uma força que ele denomina 

de “Superorgânico” para se referir a processos culturais (Benedict, 1952, p. 166 

[tradução nossa]). 

Benedict argumenta que essas disputas não se sustentam, uma vez que 

ambas correntes reconhecem a validade tanto dos fenômenos da mente individual 

quanto aqueles da ordem social. A autora, por sua vez, apresenta seu conceito de 

sociedade argumentando que um grupo social é a soma de seus indivíduos, o qual 

constitui uma entidade que transpõe aqueles que o desejaram e o criaram. Para ela 

o grupo é mantido pela tradição e ocorre no tempo de forma que é justificável afirmar 

que é uma totalidade orgânica (Ibidem, p. 167). 

Ainda segundo a autora, os fenômenos de grupos devem ser estudados a 

fim de entender a história do comportamento humano, e por si só, a psicologia 

individual não é capaz de fornecer explicações para os fatos com os quais a 
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antropologia têm se defrontado. Sejam quais forem as implicações de seu conceito, 

Benedict retoma a distinção apresentada na segunda seção desse capítulo (Ver 

1.2), a saber, a relação de complementaridade entre psicologia e história. 

Para Benedict o conceito de história é vagamente explicitado. Em termos 

mais amplos pode-se afirmar que a história é o caminho material e mental traçado 

por uma sociedade visando os seus próprios objetivos, os quais são transmitidos de 

geração para geração e implicam na padronização de determinadas potencialidades 

psicológicas individuais mais ou menos recorrentes, as quais passam pela aceitação 

ou rejeição social através de mecanismos de seleção que se mantém constantes por 

um determinado período de tempo na história do grupo. 

Linton, por sua vez, apresenta uma definição aproximada de sociedade, 

para ele as sociedades são unidades funcionais de luta pela existência da espécie 

humana que são perpetuadas pela cultura. O lugar do indivíduo jamais é fortuito, seu 

lugar na sociedade é a instrução que recebeu antecipadamente para ocupá-lo. Para 

o autor: “Sociedade é um grupo organizado de pessoas, uma reunião de indivíduos 

que aprenderam a trabalhar juntos” (Linton, 1967, p. 64). 

Observamos nessas duas concepções uma série de elementos. A primeira 

delas é de que a sociedade é um conjunto de indivíduos que cooperam entre si, seja 

por sua sobrevivência, como é o caso de Linton, ou então para a satisfação das 

necessidades psicológicas do indivíduo e da tradição, como é o caso de Benedict. 

Em ambas as concepções a consciência individual é um ponto de partida. 

Em sua teoria Linton procura apresentar o conceito de sociedade e o 

conceito de cultura como fatos totalmente distintos. No caso de Benedict essa 

separação não fica evidente, e é possível supor que a autora apresente o conceito 

de sociedade, ora como equivalente a noção de cultura, ou então como um 

elemento intrinsecamente relacionado a ela por meio da tradição. 

Para Linton a estrutura social é o conjunto de inter-relações entre 

instituições e indivíduos. As instituições sociais são unidades funcionais na divisão 

das atividades necessárias para o grupo de acordo com um padrão definido. Ela 

proporciona satisfações especiais para o indivíduo e ao mesmo tempo acarreta um 

conjunto de obrigações especiais, ou seja, a responsabilidade conjunta por uma 

sociedade maior (Linton, 1967, p. 66). 

Por sua vez, em Linton o conceito de cultura refere-se ao modo de vida total 

de qualquer sociedade, não simplesmente àquelas partes desse modo, entendidas 
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como traços, que a sociedade considera como mais altas ou mais desejadas. Cada 

sociedade tem uma cultura, ela é um conjunto de “valores” e “atitudes” que 

permeiam a estrutura social e a orientam em direção a um objetivo específico. 

Observa-se que o termo cultura de Linton refere-se a um conjunto de idéias e 

“valores” que permeiam uma estrutura social específica, e que de alguma forma, 

conduzem simbolicamente as atividades individuais estabelecidas pela organização 

social.  

Linton também admite uma continuidade evolutiva entre diferentes formas 

de agregação social, partindo das formas primárias como a horda6 e a tribo e 

atingindo o auge do seu desenvolvimento sobre a forma do Estado. Todas essas 

unidades são marcados por poderes de regulação altamente coercitivos, dos quais a 

cultura é o mecanismo motivador, ela está para a sociedade como um conjunto de 

idéias motivadoras da conduta. A estrutura social, por sua vez, corresponde ao 

conjunto das atividades cotidianas em si mesmas, conforme institucionalizadas pelo 

grupo. Aqui se revela a separação entre a cultura, enquanto conjunto de idéias, 

valores e ética e a sociedade enquanto unidade pragmática da ação. 

Neste sentido, a teoria da sociedade de Linton opõe classicamente o 

indivíduo e a pessoa ao postular a separação entre o “Eu” individual, sede de 

sentimentos e emoções, em oposição ao “Eu” social, feixe de direitos e deveres, isto 

é, a estrutura social é concebida como sistema de relações jurais entre pessoas 

versus os aspectos da vida social não redutíveis a ela (Viveiros de Castro, 1977, p. 

132). O indivíduo encontra-se em uma estrutura que escapa a sua vontade, ora ele 

age com base em atividades sociais obrigatórias e orientadas por valores culturais 

com motivações próprias, ou então suas condutas transgridem as fronteiras da 

estrutura normativa das unidades sociais para atenderem a seus desejos íntimos. 

O mesmo não pode ser afirmado sobre a teoria da sociedade de Benedict 

em Padrões de Cultura [1934]. A sociedade aparece como tradição, e quando fala-

se de “configuração cultural”, vai-se além da distinção entre traços específicos da 

organização social, de cultura material ou de átomos de comportamento observado. 

O conceito abarca todos esses elementos em um só, sob o pano de fundo de uma 

história particular e localizada desses costumes, onde se desenvolveram 

                                                 
6  De acordo com Linton (1967, p. 66) “As relações sociais da horda incluem a família e o parentesco, as 
relações de amizade e o trabalho. A tribo é uma configuração de hordas e o Estado uma configuração de tribos 
que se uniram por conquista ou confederação”. 
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mecanismos culturais de seleção psicológica de indivíduos. Desta forma a cultura é 

retratada como uma alma coletiva, que auto-regula a si mesma por meio de 

mecanismos psicológicos desenvolvidos dentro de sua própria tradição. 

A seleção cultural não é percebida como a oposição entre o indivíduo e a 

sociedade, mas como sua mútua correspondência, a ênfase reside no reforço mútuo 

em que consiste a relação de um para com o outro, de acordo com Benedict: 

 

Society in its full sense as we have discussed in this volume is never an 
entity separable from the individuals who compose it. No individual can 
arrive even at the threshold of his potentialities without a culture in which he 
participates. Conversely, no civilization has in it any element which in the 
last analysis is not the contribution of an individual (Benedict, 1952, p. 182). 

 
 

Embora a psicologia individual seja sempre colocada sob o domínio da 

história, ela é de crucial importância para a compreensão dos padrões de cultura. 

Através da seleção psicológica, cada sociedade elege alguns segmentos do arco do 

comportamento e inibe outros, a partir desta relação com o indivíduo a cultura passa 

a ter uma personalidade: 

 

This rapport is so close that it is not possible to discuss patterns of culture 
without considering specifically their relation to individual psychology. We 
have seen that any society selects some segment of the arc of possible 
human behavior, and in so far as it achieves integration its institutions tend 
to further the expression of its selected segment and to inhibit opposite 
expressions (Benedict, 1952, p. 183). 

 

Esta, por sua vez, é comparada com a personalidade do indivíduo que 

seleciona. Com isso, abandona-se uma explicação demasiadamente juralista da 

sociedade – fundamentada na idéia de direitos e deveres – para se reforçar a 

correspondência entre a cultura enquanto um sistema tradicional e psicológico mais 

amplo, isto é, uma totalidade. Com isso a cultura se torna um “eu” coletivo com 

atitudes, motivações e objetivos próprios: “There’s no ‘law’, but several different 

characteristic courses which a dominant attitude may take” (Benedict, 1952, p. 172). 

Assim, cada cultura passa a ter o seu caráter individual, suas instituições 

reforçam e gratificam determinadas formas de comportamento baseando-se em uma 

tipologia universal de personalidades, de onde abundam definições psicológicas da 
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psiquiatria e da psicanálise7, assim como da filosofia8. Contudo, antes de discutirmos 

as implicações da perspectiva da autora sobre o gênio dos povos, passemos pela 

formulação de sua concepção de cultura, sua relação com a psicologia da Gestalt e 

a história de seu desenvolvimento dentro da antropologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7  Dentre eles encontram-se: O Paranóide, que projeta seus próprios desejos inaceitáveis sobre os outros – típico 
de Dobu, onde se reforça a atmosfera de conflito e suspeita; e o Megalomaníaco, que no indivíduo 
corresponde a demonstração de auto-glorificação e na ridicularização dos outros através de um alto sentimento 
de superioridade e um desejo incontrolável de poder – configuração encontrada entre os Kwakiutl, que se 
centram em idéias especiais de propriedade e manipulação de riquezas (Bock, 1999, p. 55). 

8  Benedict se inspira em dois tipos formulados por Nietzsche: O primeiro seria o Apolíneo, cujo ideal é a 
aderência ao meio termo e a evitação de qualquer emoção forte, onde a agressividade e o ciúme são 
condenados, como é o caso dos Pueblo; O segundo seria o Dionisíaco, cujo ideal é o caminho do excesso e a 
glorificação dos indivíduos que escapam das limitações cotidianas dos sentidos, como é o caso dos Índios das 
planícies (Bock, 1999, p. 54 – 55). 
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1.7 A PSICOLOGIA DA GESTALT E OS PADRÕES DE CULTURA 

 

 

A palavra alemã Gestalt traduzida para o português significa padrão ou 

forma. Os psicólogos da Gestalt enfatizam que as nossas percepções são auto-

organizadas, isto é, que enquanto indivíduos experimentamos padrões de acordo 

com alguns princípios tais como similaridade, proximidade, etc. que estão 

enraizados na estrutura e no funcionamento de nossos cérebros. Essa teoria se 

opõe ao “associacionismo” e ao “behaviorismo” na medida em que o comportamento 

e a experiência sensorial demonstram que a totalidade, ou seja, uma configuração, 

não equivale a soma das partes, mas que elas têm suas propriedades particulares 

enquanto tais, e que a obsessão com as partes, em seus elementos dispersos 

nunca será capaz de revelar as propriedades essenciais do todo (Bock, 1999, p. 50). 

A preocupação com os “Padrões de Cultura” tem uma história parecida com 

a noção de “configuração” que tanto preocupava os psicólogos da Gestalt. Sob o 

comando de Boas, as primeiras décadas da antropologia americana a direcionavam 

para um tipo de pesquisa altamente voltado para a análise de traços culturais onde 

se valorizava a coleta massiva de documentação dos elementos básicos das 

culturas ameríndias e sua distribuição geográfica exata. 

Essa abordagem, atualmente denominada particularismo histórico, era, pelo 

menos em parte, uma reação contra as teorias evolucionistas, as quais Boas 

considerava de cunho altamente especulativo. Em seu auge, produziu grandes 

quantidades de material de pesquisa, que permitiram realizar a determinação de 

áreas culturais, reconstruções históricas dos costumes, e estudos detalhados de 

transmissão cultural (Ibidem, p. 50). 

Entretanto, esse procedimento era demasiado mecânico e reproduzia listas 

de traços culturais de acordo com sua presença ou ausência em determinadas 

sociedades. A lista de traços servia como instrumento de especulação histórica, e 

apesar de sua aparente precisão, este método ainda estava longe de ser um modelo 

dinâmico dos processos culturais. Ele não satisfazia aqueles que desejavam 

entender as razões para tal distribuição, ou então, para aqueles que questionavam o 

significado do presente quando aplicado a modos de comportamento complexos. 
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É necessário notar que a coleta e demarcação de traços culturais variava 

desde itens de cultura material, como tipos de instrumentos, roupas, etc., tipos 

detalhados de comportamento, como técnicas de alimentação, etc. e até princípios 

de organização social, tais como exogamia, totemismo, ritos de puberdade. Cada 

traço poderia ser identificado por sua presença ou ausência em cada sociedade e a 

lista definia implicitamente que a “cultura” era o equivalente a soma de todas as suas 

partes, admitindo uma homogeneidade do comportamento cultural que não era 

explicitamente encarnada pelas culturas estudadas (Ibidem, p. 51). 

As críticas a essa abordagem foram realizadas em vários aspectos da 

teoria, contudo, o que nos interessa aqui são dois aspectos principais que servem 

como ponto de partida para a teoria da cultura de Ruth Benedict. Em primeiro lugar, 

o significado de um traço cultural presente irá variar de acordo com a relação que 

este estabelecerá com outros traços também presentes na mesma cultura. 

Observamos este primeiro aspecto da teoria de Benedict em seus estudos sobre a 

distribuição da crença nos espíritos guardiões e sua associação com outros traços 

específicos: 

 

In every great region of North America this guardian spirit complex took 
different form according to the other traits of the culture with which it was 
most closely associated (Benedict, 1952, p. 28). 

 
A autora enfatiza que a permuta entre traços culturais deve ser considerada 

a partir de sua localização em áreas particulares, e admite que os ajustamentos de 

traços garantem uma “forma” específica para a cultura, a qual, quando 

institucionalizada, ultrapassa os limites do “impulso humano original”: 

 

The diversity of culture results not only from the ease with which societies 
elaborate or reject possible aspects of existence. It is due even more to a 
complex interweaving of cultural traits. The final form of any traditional 
institution, as we have just said, goes far beyond the original human 
impulse. In great measure this final form depends upon the way in which the 
trait has merged with other traits from different fields of experience (…) The 
possibilities are endless and the adjustments are often bizarre. The nature of 
the trait will be quite different in the different areas according to the elements 
with which it has combined (Ibidem, 26 – 27). 

 

Assim, segue-se que uma cultura é maior que a soma de suas partes. Ela é 

tida como uma configuração de elementos que interagem um com o outro, 
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produzindo padrões significativos. A aceitação, rejeição ou reinterpretação de um 

novo traço depende dos padrões pré-existentes. Duas sociedades com um conjunto 

de traços similares, por exemplo, podem apresentar uma “organização” totalmente 

diferente uma da outra, a qual a autora denomina de “padrão” [pattern]: 

 

The significance of cultural behavior is not exhausted when we have clearly 
understood that it is local and man-made and hugely variable. It tends also 
to be integrated. A culture, like an individual, is a more or less consistent 
pattern of thought and action (Ibidem, p. 33). 

 

Observa-se que qualquer traço isolado pode ter uma distribuição fortuita e 

ocasional em um continente, mas inserido em uma dada sociedade, esses traços 

são incluídos em um padrão cultural, que seleciona, enfatiza e combina elementos. 

O padrão integra os diversos elementos concedidos pela história, garantindo a cada 

um deles uma nova significação, assim como cada indivíduo integra diversas 

experiências de vida em uma personalidade coerente. Contudo, o estudo da 

sociedade não deve ater-se à psicologia individual, mas complementá-lo com a 

pesquisa histórica, sem a qual não é possível conhecer a diversidade de esquemas 

culturais: 

 

It’s not merely psychology that is in question, it’s also history, and history is 
by no means a set of facts that can be discovered by introspection. 
Therefore those explanations of custom which derive from human 
combativeness, and all the rest of the ready explanations that we meet in 
every magazine and modern volume, have for the anthropologist a hollow 
ring. Rivers was one of the first to phrase the issue vigorously. He pointed 
out that instead of trying to understand the blood feud from vengeance, it 
was necessary rather to understand vengeance from the institution of the 
blood feud. In the same way it is necessary to study jealousy from its 
conditioning by local sexual regulations and property institutions. (Ibidem, p. 
167). 

 

Os trechos acima surpreendem pela associação entre padrão cultural e 

personalidade individual. Como a ênfase da autora dirige-se para os padrões de 

cultura e os padrões de personalidade, conseqüentemente, a integração desses 

elementos entre si, e posteriormente a integração entre indivíduo e sociedade serão 

extremamente importantes. Para Benedict a integração pode variar de acordo com a 

distribuição dos traços encontrados tanto no indivíduo como na cultura. No primeiro 

caso ela partirá para a idéia de coesão de traços do “comportamento” na 
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personalidade, enquanto para o segundo a autora dedicará seus esforços para 

entender o grau de integração de determinada sociedade. 

Segundo a autora, o grau de variabilidade dos fatores culturais pode ser 

observado a partir da ênfase que determinadas culturas concedem a traços 

específicos, na medida em que estes garantem coerência e continuidade para o 

sistema cultural como um todo. Conquanto, deve-se atentar para o fato de que 

alguns traços serão pobremente elaborados em relação a outros, muitas vezes às 

custas de uma integração cultural, ora relativamente baixa e pobre ou altamente 

desenvolvida: 

 

All cultures, of course, have not shaped their thousand items of behavior to a 
balanced and rhythmic pattern. Like certain individuals, certain social orders 
do not subordinate activities to a ruling motivation. They scatter. If at one 
moment they seem to be pursuing certain ends, at another they are off on 
some tangent apparently inconsistent with all that has gone before, which 
gives no clue to activity that will come after. This lack of integration seems to 
be as characteristic of certain cultures as extreme integration is of others 
(Ibidem, p. 161). 

 

Outra questão tão importante quanto a integração de traços culturais é a 

idéia de que a cultura possui uma motivação inerente a ela enquanto totalidade: 

 

If we are interested in cultural processes, the only way in which we can know 
the significance of the selected detail of behavior is against the background 
of the motives and emotions and values that are institutionalized in that 
culture (Ibidem, p. 35). 

 

O trecho logo acima apresenta a cultura como uma totalidade dotada de 

“vontade” própria, com seus motivos e fins próprios. Neste trecho, não é necessária 

nenhuma explicação elaborada, basta compreender que o indivíduo da espécie 

humana é a metáfora que se utiliza para falar de cultura. Desta forma, a cultura, 

assim como o indivíduo, também possui motivações inerentes a ela, aliás, ainda 

segundo a autora: 

 

Mourning or marriage, or puberty rites, or economics are not special items of 
human behavior, each with their own generic drives and motivations which 
have determined their past history and will determine their future, but certain 
occasions which any society may seize upon to express its important cultural 
intentions (Ibidem, 176). 
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Este trecho sustenta o argumento que procuro apresentar, a saber, de que a 

cultura é entendida a partir de uma metáfora que toma a personalidade individual, ou 

o indivíduo, como meio de sua identificação, já que a mesma, assim como o 

indivíduo, apresenta suas necessidades, motivações e sua própria história. Bock 

(1999) destaca que o conceito de cultura de Benedict faz prevalecer a noção de 

“seleção” cultural. Para o autor, além de transmitir uma mensagem popular e 

pessoal a autora ainda reforça sua concepção com uma metáfora Darwinista: 

 

Each cultural configuration functions as a kind of evolutionary niche within 
which well-adapted persons flourish, while the poorly adapted are constantly 
“selected against” by cultural pressures (Bock, 1999, p. 57). 

 

É possível estabelecer uma identificação entre a personalidade do indivíduo 

e a cultura. Por um lado a cultura é uma totalidade de traços culturais históricos e 

psicológicos que se organizam de uma forma particular e resultam em um padrão. 

Este padrão apresenta uma dinâmica particular, ele não deriva das necessidades 

vitais do homem, pode ser coerente internamente ou então pode ser extremamente 

“pobre” em suas combinações. Além disso, o padrão de cultura seleciona elementos, 

ele atende a sua lógica interna de auto-regulação [integração] buscando sempre 

certa estabilidade. Através desse mecanismo regulador, ou seja, a seleção cultural, 

a cultura seleciona os indivíduos que dela participam.  

Esta participação será determinada por um grau mais ou menos fixo de 

variação nos tipos de comportamento “culturalmente” tidos como “normais”, ou 

socialmente aceitos. Assim, a cultura imprime seu caráter, seu gênio, sua 

personalidade. Ela atua de forma tão complexa quanto os mecanismos psíquicos da 

mente freudiana, pois é em si mesma uma personalidade. 
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1.8 A CULTURA COMO PERSONALIDADE E EMOÇÃO 

 

 

Até agora vimos que cada sociedade seleciona um segmento do 

comportamento humano. A unidade sociológica deste ponto de vista, deixa de ser a 

sociedade ou a instituição e passa a ser a configuração cultural, cada qual com seu 

objetivo específico. A seleção é um requerimento primário, sem ela nenhuma cultura 

poderia atingir uma inteligibilidade (Benedict, 1952, p. 171).  

O temperamento e a personalidade são percebidos como um arco de 

possibilidades potenciais de ações psicológicas e fisiológicas do indivíduo que 

outros povos selecionaram e capitalizaram em suas instituições tradicionais através 

dos tempos, embora considere-se que os temperamentos possam aparecer em 

qualquer cultura sobre uma base hereditária comum: 

 

Suponhamos que existam diferenças temperamentais definidas entre seres 
humanos que, se não são inteiramente hereditárias, pelo menos são 
estabelecidas numa base hereditária logo após o nascimento (Mead, 2000, 
p. 271). 

 

A seleção cultural é determinada por sua correspondência com as 

personalidades individuais e com a plasticidade dos impulsos inatos do homem, uma 

vez que a cultura as molda de acordo com seus propósitos culturais e institucionais 

mais amplos: 

 

To understand the behavior of the individual it is not merely necessary to 
relate his personal life-history to his endowments, and to measure these 
against an arbitrarily selected normality (…) Most people are shaped to the 
form of culture because of the enormous malleability of their original 
endowment. They are plastic to the molding force of the society into which 
they are born (Benedict, 1952, p. 183)  

  

 A plasticidade dos instintos e potencialidades humanas é discutida por 

Malinowski (2000) quando o autor compara a família entre os homens e os animais. 

Para o autor os seres humanos apresentam tendências de comportamento inatos, 

em particular em relação à corte, às relações sexuais e até mesmo no cuidado da 

prole: “Essa tendência é tão forte no homem quanto no animal” (Malinowski, 2000, p. 
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189). Contudo, o autor argumenta que os marcos delimitadores dos instintos 

desapareceram e foram substituídos por limitações culturais. Em vez dos 

determinantes instintivos exatos, temos elementos culturais que modelam as 

tendências inatas. 

Tudo isso implica numa profunda modificação na relação entre instinto, 

processo fisiológico e a modificação de que são capazes. Essa alteração 

potencializada no homem é a “plasticidade dos instintos” (Ibidem, 189). A partir dela 

os vários elementos fisiológicos que no homem desencadeiam os instintos 

desaparecem, enquanto que ao mesmo tempo aparece a educação tradicional das 

tendências inatas que passam a respostas culturais habituais. 

Aqui encontramos o primeiro paradoxo da relação entre cultura e 

personalidade quando passamos a encontrar os mesmos tipos de personalidades 

em culturas diferentes. Se as potencialidades universais do indivíduo podem 

aparecer em qualquer cultura então o temperamento apareceria a despeito da 

cultura? (Velho, 1977, p. 18). 

Se a cultura fosse tão poderosa ou coercitiva a ponto de determinar os 

padrões de personalidade, como é possível explicar que certos temperamentos 

contrariem tão radicalmente tais padrões? (Ibidem, p. 18). 

O ajustamento pessoal não depende somente de motivações e esquemas 

históricos. Alguns indivíduos são mais favorecidos quando suas respostas 

congênitas são mais próximas ao comportamento que caracteriza sua sociedade, 

outros são desorientados quando suas respostas inatas não correspondem àquelas 

exageradas por sua cultura. Fundamentando-se na psiquiatria, Benedict sugere que 

as pessoas desorientadas falharam em se adaptar adequadamente em sua 

respectiva cultura. Ao mesmo tempo a autora propõe que: 

 

Every private interest of every man and woman is served by the enrichment 
of the traditional stores of his civilization (…) If it is meager, the individual 
suffers; if it’s rich, the individual has the chance to rise to his opportunity 
(Benedict, 1952, p. 181). 

 

Temos um duplo problema. Por um lado a cultura é responsável por garantir 

ao indivíduo as oportunidades de desenvolvimento de suas potencialidades inatas; 

se ela abarca um grande número de comportamentos inatos do homem, ela é bem 

sucedida, se for limitada será considerada pobre e seus indivíduos sofrerão. Por 
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outro lado a autora não define claramente quais são os critérios de seleção cultural, 

ora eles são acidentais e ora são motivações inerentes a cultura, que neste caso é a 

própria personalidade individual encarnada nos papéis sociais. No universo cultural 

tudo ocorre como se os indivíduos estivessem em um baile de máscaras 

[personalidades] onde não se sabe qual é a próxima música que irá tocar, muito 

menos os dançarinos que serão convocados para participar da dança principal: 

 

It is clear that culture may value and make socially available even highly 
unstable human types. If it chooses to treat their peculiarities as the most 
valued variants of human behavior, the individuals in question will rise to the 
occasion and perform their social roles without reference to our usual ideas 
of the types who can make social adjustments and those who cannot 
(Ibidem, p. 195). 

 

Por outro lado o indivíduo apresenta uma motivação que transcende a sua 

sociedade, suas emoções e desejos são hereditários, psicologicamente inatos e 

correm o risco de não serem valorizados culturalmente por não se adequarem às 

exigências de certos tipos de papéis sociais. Assim, ele pode se apresentar 

totalmente a parte de qualquer interação cultural, uma vez que vive no mundo de 

seus “desajustes inatos”. Com isso é como se o indivíduo pudesse existir por si só, 

sem o aval de sua cultura, ou melhor, seu julgo é o “sofrimento” [temperamento] que 

ele carrega consigo. Ele carrega um estigma por ser um “desviante”, ou então, um 

saber [conteúdo] inconsciente [por vezes um desconhecimento] de que não é 

valorizado por sua própria cultura: 

 

Those who function inadequately in any society are not those with certain 
fixed “abnormal” traits, but may well be those whose responses have 
received no support in the institutions of their culture. It springs not from the 
fact that they are lacking in necessary vigor, but that they are individuals 
whose native responses are not reaffirmed by society. They are, as Sapir 
phrases it, “alienated from an impossible world” (Ibidem, p. 195). 

 

Introduz-se mais uma ambivalência e a resposta para essa pergunta está na 

própria concepção de cultura. Como a cultura toma o indivíduo como ponto de 

partida lógico da análise, ela visa atender a uma necessidade fundamental, a 

princípio, o bem estar individual através da gratificação. Com isso, são enraizadas 

todas as potencialidades psicológicas do indivíduo na cultura sobre a idéia de que a 

busca fundamental tanto do indivíduo quanto da sociedade é a aceitação, a 
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cooperação, o amor, o reconhecimento e a fuga à dor. Essa lógica econômica do 

bem estar emocional e psíquico do homem se sustenta no plano da cultura quando 

cada sociedade alimenta em si uma moralidade que é absoluta, uma “normalidade” 

com a qual devemos lidar, mas que não passa de uma variação local de como 

diferentes povos encontraram a brecha para “realização” das “potencialidades” 

individuais: 

 

Just as we are handicapped in dealing with ethical problems so long as we 
hold to an absolute definition of morality, so we are handicapped in dealing 
with human society so long as we identify our local normalities with the 
inevitable necessities of existence (Ibidem, p. 195 – 196). 

 

Todos esses elementos são considerados “normais” quando concebidos 

sobre uma perspectiva que tende a racionalizar e conceber funcionalmente os 

objetivos culturais de cada povo. A questão da normalidade torna-se um problema 

ético e drástico na medida em que se propõe ser uma engenharia social que visa o 

bem estar psíquico e emocional de seus integrantes a partir da realização das 

capacidades de cada pessoa: 

 

Nenhuma criança poderia ser implacavelmente amoldada a um padrão de 
comportamento, mas, em vez disso existiriam muitos padrões, num mundo 
que aprendeu a autorizar a cada indivíduo o padrão mais compatível com 
seus dotes. Uma tal civilização não sacrificaria os proveitos de milhares de 
anos durante os quais a sociedade edificou padrões de diversidade. Os 
ganhos sociais seriam conservados e cada criança seria encorajada com 
base no seu real comportamento (Mead, 2000, p. 302 – 303). 

 

De acordo com Benedict, a frustração dos indivíduos provém de sua 

incapacidade de atingirem um certo objetivo cultural, ela reconhece que: “The fear of 

being different is the dominating motivation” (Benedict, 1952, p. 197), o medo de ser 

diferente é quase “natural” e, ao mesmo tempo, é o medo que o indivíduo sente em 

não ser aceito socialmente. Esse desejo de ser aceito tido como inato e causador de 

tensão, é emocional. Como a emoção é uma necessidade que depende da 

correspondência de outro ser humano, ela gera duas atitudes fundamentais no 

comportamento cultural do homem, o desejo de aceitação e o temor da punição 

(Linton, 1967, p. 22): 
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Talvez a mais destacada e mais continuamente operativa das necessidades 
psíquicas do homem seja a de reação emocional aos outros indivíduos. O 
termo reação emocional é usado deliberadamente, uma vez que a 
manifestação simples de reações de conduta pode deixar essa necessidade 
insatisfeita (Linton, 1967, p. 20). 

 

Segundo esses autores, os seres humanos parecem ter uma necessidade 

psicológica permanente de segurança emocional que deriva de ajustamentos 

amplos e íntimos e de uns poucos indivíduos, que impulsionam e reforçam a 

realização de suas potencialidades a partir do bem estar proporcionado por elas.  

Se os comportamentos são reforçados é por que proporcionam “bem estar” 

psíquico, essa sensação [de bem estar] só poderá emergir por que esses 

comportamentos são, em um segundo momento, reconhecidos e aceitos 

moralmente, sua omissão pode resultar em insatisfação imediata, onde são causa 

de distúrbios individuais. Ocasiões como essa emergem em situações onde, mesmo 

estando acompanhado, o indivíduo se sente “sozinho” e até mesmo podem ser 

medidas pela taxa de mortalidade infantil! Nas palavras de Linton (1967, p. 21 – 22): 

“Bebês que não são amados não vivem”. O autor insiste na afirmação e declara: 

 

Quando o povo age, especialmente se assim faz de acordo com um 
estabelecido padrão de cultura, a ação usualmente contribui para satisfazer 
várias necessidades diferentes ao mesmo tempo (Linton, 1967, p. 20). 

 

É a partir desse momento que surge a possibilidade de uma engenharia 

social, abandonam-se os imperativos categóricos da moralidade e admite-se a 

possibilidade de se pensar racionalmente os objetivos culturais de cada povo tendo 

em vista uma possível adaptação do indivíduo a esses arranjos “morais”, conquanto 

seja possível que o indivíduo possa se expressar livremente, realizando-se e 

modificando a própria estrutura de valores de sua sociedade com uma ética 

transcendente, funcional e objetiva: “A cultura é a soma total dos esforços que 

fazemos para evitar a infelicidade” (Roheim apud Sahlins, 2007, p. 602). 

O valor negativo concedido aos exagerados distúrbios emocionais do 

maníaco depressivo e a reclusão dos esquizofrênicos, por exemplo, são 

transformados em positividade, quando passam a ser considerados como elementos 

que vêm acrescentar ao arcabouço da cultura, adicionando valores para a existência 

que não estão abertas para aqueles que se constituíram de forma “particular” e 
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“diferente” (Benedict, 1952, p. 196 [tradução nossa]). A mesma concepção pode ser 

encontrada na conclusão de Sexo e Temperamento [1935] de Margaret Mead: 

 

Se quisermos alcançar uma cultura mais rica em valores contrastantes, 
cumpre reconhecer toda a gama de potencialidades humanas e tecer assim 
uma estrutura social menos arbitrária, na qual cada dote humano diferente 
encontrará um lugar adequado (Mead, 2000, p. 303). 

  

As respostas congênitas dos “desajustados” sempre são apresentadas 

sobre o pano de fundo da frustração e da gratificação fornecidas ao indivíduo por 

seu comportamento cultural, mas elas são tidas como “acidentais” e no nível das 

sensações [emoções] são “semi-conscientes”9, o indivíduo deve aprender a “aceitar” 

e “cultivar” seus próprios interesses, reconhecendo que sofre pela falta de apoio que 

sua cultura destina aos seus comportamentos: 

 

In the first place, the misfit individual may cultivate a greater objective 
interest in his own preferences and learn how to manage with greater 
equanimity his deviation from the type. If he learns to recognize the extent to 
which his suffering has been due to the lack of support in a traditional ethos, 
he may gradually educate himself to accept his degree of difference with 
less suffering (Benedict, 1952, p. 196). 

 

O “desvio” é reconhecidamente marcado pelo exagero, pelo distúrbio 

emocional, significando que o indivíduo sofre por que muitas vezes seu 

comportamento é “exacerbado”, demasiado passional e pouco funcional em relação 

ao que é socialmente recompensado. Se ele carece de habilidades, essas não estão 

relacionadas ao vigor com que expressa seus talentos, mas com relação a sua 

incapacidade de ajustar as atitudes predominantes de sua personalidade ao seu 

“papel” no contexto social. Por vezes sua experiência sequer é conhecida por uma 

cultura – ou um complexo cultural inteiro – é tida como ausente. 

Isso implica que o indivíduo se torna responsável por sua inadequação, na 

medida em que é incapaz de perceber qual é a atitude “mais eficaz”. Ele está 

atrelado à sua personalidade de tal forma que deve aceitá-la incondicionalmente, ela 

                                                 
9  O uso da expressão pretende demonstrar que por um lado os indivíduos não sabem de seus desajustamentos, 
os padrões de comportamento valorizados por sua sociedade são parcialmente conhecidos para ele. Ele sofre 
por causa de seu desajustamento, mas não sabe a razão pela qual sofre. 
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é aquilo que ele é, seu totem e significante10, ela é o empecilho e a vantagem 

oferecida ao indivíduo para a realização de sua “felicidade” (Sahlins, 2007, p. 603).  

A seleção cultural atua como pretexto de uma causa maior do que uma 

simples ênfase em um conjunto de comportamentos do arco humano que derivam 

da escolha de “motivações” culturais particulares, elas são imperativos de uma 

personalidade coletiva a ser modificada e ampliada. Essa proposta moral nada tem 

de arbitrária, conquanto se mantenha que suas conseqüências sempre levam ao 

mesmo lugar, não em termos históricos, mas nas implicações psicológicas 

relativamente constantes da frustração, ou então de satisfação das necessidades do 

indivíduo. 

Em outro momento, afirma-se que o desviante não “participa” do jogo e que 

ele falhou em se adaptar adequadamente aos padrões enfatizados por sua cultura, 

mas a tradição é tão neurótica quanto os seus “desviantes” (Benedict, 1952, p. 196), 

ao ponto em que a cultura por si mesma foi transformada em um indivíduo, com sua 

personalidade específica, com seu gênio irracional e subjetivo. Eis então que a 

teoria cultural de Benedict se assemelha a perspectiva da civilização de Freud. 

A capacidade emocional atribulada [o caos emocional], antes percebida 

como atributo único da personalidade individual, é transposta para a cultura na 

medida em que as motivações e orientações de valor específicas para cada 

configuração são compulsórias, isto é, o padrão cultural não é capaz de prever ou 

controlar racionalmente os rumos de sua própria história e da história de seus 

indivíduos.  

Como a tradição se origina na necessidade de atender e frustrar as 

demandas de satisfação individuais, ela nem sempre leva os indivíduos a condutas 

racionais, por que suas crenças são “emocionais”, “exacerbadas”. Neste sentido, 

toda forma de exagero pode ser entendida como uma particularidade afetiva. 

Por representar o exagero, neste modelo, as paixões humanas 

correspondem ao desvio. Quando a norma cultural exagera na ênfase sobre alguma 

característica inata do homem, em particular no que concerne ao seu temperamento, 

ela própria se torna uma “cultura desviante”, por haver institucionalizado verdadeiros 

                                                 
10  Neste sentido qualquer responsabilidade atribuída à sociedade pelo desvio individual é relativizada por sua 
história particular de seleção de traços psicológicos, onde o comportamento do indivíduo desviante não foi 
elaborado e valorizado. Por vezes a existência e o surgimento de um traço de comportamento sequer é 
cogitado por algumas culturas estendendo-se a áreas culturais inteiras como é o caso da distribuição geográfica 
das experiências de transe entre os índios da América do Norte (Benedict, 1952, p. 191 – 194). 
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casos psiquiátricos. Com isso, torna-se megalomaníaca ou paranóica de acordo com 

a atitude emocional predominante entre seus integrantes, instituições e valores. 

Todavia, como conseqüência de sua capacidade seletiva, uma configuração 

cultural adquire um padrão psicológico estável [constante] – o que não se opõe à 

compulsão afetiva, mas simplesmente a reforça – equivalente às respostas 

psicológicas provenientes do ego ou de outra instância da psicologia individual. As 

combinações são infinitas, mas sempre respondem a um quadro classificatório pré-

definido pela psicologia e psiquiatria ocidentais, como se observa no trecho abaixo: 

 

The aggressive, paranoid tendencies of Dobu and the North-West Coast are 
associated with quite different traits in these two cultures. There is no fixed 
constellation. The Apollonian emphases in Zuñi and in Greece had 
fundamentally different developments. In Zuñi the virtue of restraint and 
moderation worked to exclude from their civilization all that was of a different 
nature. Greek civilization, however, is unintelligible without recognizing the 
Dionysian compensations it also institutionalized (Benedict, 1952, p. 172). 

 

A “alma cultural” inclui em si mesma todos os elementos de organização da 

mente individual, desde o caos emocional do indivíduo em seu estado de natureza, 

até seus mecanismos de controle instaurados pelas instituições, o que revela uma 

concepção ambivalente, para não dizer, contraditória. Se a cultura não é propensa 

ao controle através de leis, como afirma Benedict, então por qual razão suas 

instituições selecionam seus indivíduos? Se a cultura é neurótica e sua norma é o 

desvio, como é possível pensar que ela exclui indivíduos desviantes, submetendo-os 

a alienação, privando-os da reciprocidade e aceitação de seu povo? 

Se por um lado a afetividade é sagrada, indício de vida, dos desejos inatos, 

das pulsões incontroláveis, por outro ela carrega o perigo, a doença e a morte do 

indivíduo demasiadamente emocional, o qual é submetido a uma certa forma de 

exílio cultural por ser um desviante. Esses indivíduos se tornam alienados de um 

mundo possível, ou reclusos em “mundos privados que construíram para si mesmos” 

(Benedict, 1952, p. 196 [tradução nossa]) talvez preso a suas paixões inatas, que lhe 

servem como prisão: 

 

What we do instead is to ridicule our Don Quixotes [desviantes], the 
ludicrous embodiments of an outmoded tradition, and continue to regard our 
own as final and prescribed in the nature of things (…) the therapeutic 
problem of dealing with our psychopaths of this type is often misunderstood 
(Benedict, 1952, p. 196). 
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O gênio de um povo torna-se o “paciente”, uma cultura deve aprender a 

construir: “an increased tolerance towards its less usual types, [it] must keep pace 

with the self-education of the patient” (ibidem, p. 196). A cultura “sente”, ela “teme” 

seus psicopatas, como se fossem estranhos a ela. Suas motivações são tão 

“irracionais”, “emocionais” e “impulsivas” e suas defesas se sobressaem de tal forma 

ao ponto em que ela é capaz de justificar seus “medos neuróticos” alimentando-se 

da idéia de que “devem haver limites de conformidade necessários para o bem estar 

social” (Benedict, 1952, p. 196 – 197). 

O argumento de Benedict reforça sua convicção baseada no bem estar 

social e individual, tratando-os como um só. Alimenta também suas esperanças de 

processos culturais mais humanitários, onde o esforço de auto-definição cultural, da 

normalidade e do bem estar, seriam orientados de forma mais “sã” e “científica”, 

entendendo-se que para a autora, sanidade e cientificidade são sinônimos de um 

mesmo projeto: 

 

It is probable that social orders of the future will carry this tolerance and 
encouragement of individual difference much farther than any cultures of 
which we have experience (Benedict, 1952, p. 197) 

 

Como observamos no trecho acima, Benedict destaca o importante papel do 

antropólogo na compreensão das dificuldades e potencialidades culturais erigidas 

por cada povo. Para identificá-los a autora lança mão do método comparativo, o qual 

a permite identificar padrões psicológicos na cultura em constelações dinâmicas e 

complexas cuja tendência é se manterem constantes por um certo período de 

tempo. Essas características são marcadas pela extremidade com a qual são 

reforçados determinados tipos de atitudes: “In every society it is among this very 

group of the culturally encouraged and fortified that some of the most extreme types 

of human behavior are fostered” (Benedict, 1952, p. 200). 

O caráter político de sua proposta não pode ser negado. As comparações 

são voltadas para uma reflexão sobre o “Middletown”, ou seja, para as tendências da 

sociedade Americana em reconhecer determinadas atitudes para com seus 

indivíduos que se tornam tão “doentias” quanto as defesas do neurótico ou “as 

definições psiquiátricas do psicopata” (Benedict, 1952, p. 196). Pode-se dizer que a 
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comparação cultural é o instrumento pelo qual o antropólogo pensa sobre sua 

própria sociedade, estimulando-o a refletir sobre o bem estar, tanto da cultura em si, 

quanto dos indivíduos que a compõe.  

Desta forma a autora amplia o refinamento e a potência auto-crítica de seu 

argumento, dirigindo sérios questionamentos às atitudes alimentadas pela 

comunidade Americana de sua época: 

 

Middletown is a typical example of our usual urban fear of seeming in 
however slight an act different from our neighbors. Eccentricity is more 
feared than parasitism. Every sacrifice of time and tranquility is made in 
order that no one in the family may have any taint lack of conformity 
attached to him. Children in school make their great tragedies out of not 
wearing a certain kind of stockings, not joining a certain dancing-class, not 
driving a certain car. The psychopathic toll that such a motivation extracts is 
evident in every institution for mental diseases in our country. In a society in 
which it existed only as a minor motive among many others, the psychiatric 
picture would be a very different one. (Benedict, 1952, p.197). 

 

Seu objetivo é reconhecer que existem “virtudes” humanas que podem e 

devem ser valorizadas. Contudo, sua pretensão é modesta, uma vez que a cultura, 

assim como o indivíduo, apresenta limitações inerentes a sua própria formação. Aqui 

a cultura também é “carente” e “sofredora” de acordo com os padrões que admite 

para si mesma. Nenhuma orientação social é capaz de abarcar o desenvolvimento 

de todas as “virtudes” humanas, pois elas são inúmeras: 

 

Whatever social the social orientation, a society which exemplifies it 
vigorously will develop certain virtues that are natural to the goals it has 
chosen, and it is most unlikely that even the best society will be able to 
stress in all social order all the virtues we prize in human life (Benedict, 
1952, p. 179). 

 
 Segundo a autora, tal objetivo é uma utopia, de forma que se deve procurar 

nos instrumentos que cada cultura encontra a seu alcance os meios para sanar suas 

dificuldades tanto econômicas e emocionais: 

 

Utopia cannot be achieved as a final and perfect structure within which 
human life will reach a faultless flowering. Utopias of this sort should be 
recognized as pure day-dreaming. Real improvements in the social order 
depend upon more modest and more difficult discriminations (…) No social 
order can separate its virtues from the defects of its virtues. There is no royal 
road to a real Utopia (Benedict, 1952, p. 179). 
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Observa-se que a solução nunca é final, uma vez que as virtudes são 

acompanhadas de seus vícios. As “virtudes” emocionais de uma cultura podem ser 

calculadas nos termos de seu capital social, este pode ser esmiuçado por suas 

implicações institucionais: “In terms of human suffering and frustration” (Benedict, 

1952, p. 179). Cada comportamento cultural e cada reação emocional de um 

indivíduo tem um custo, este é sempre um risco tanto para um quanto para outro, 

ambos incorrendo na contínua tensão de colapso por meio de “revoluções” frívolas, 

que carecem de um olhar objetivo e consciente: 

 

If any society wishes to pay the cost for its chosen and congenial traits, 
certain values will develop within this pattern, however “bad” it may be (…) 
The risk is great, and the social order may not be able to pay the price. It 
may break down beneath them with all the consequent wanton waste of 
revolution and economic and emotional disaster (Benedict, 1952, p. 179). 

 

A autora se dirige ao público americano afirmando que as sociedades 

revelam não conhecer as implicações psicossociais da valorização legítima de 

determinadas potencialidades temperamentais, assim como um indivíduo 

inadaptado se revela incapaz de medir seu comportamento por meio de perdas e 

ganhos. Benedict se apóia na busca racional da felicidade e encontra nela o 

instrumento legítimo para justificar a objetividade de seu método de análise, o qual 

visa atingir a “liberdade” social e individual por meio da construção de um progresso 

ordenado empenhado em combater a ênfase compulsória e passional dos padrões 

culturais: 

 

The possibility of orderly progress is shut off because the generation in 
question could not make any appraisal of its overgrown institutions. It could 
not cast them up in terms of profit and loss because it had lost its power to 
look at them objectively (…) we need to realize that they are compulsive (…) 
in the degree to which they are local and overgrown in our culture (Benedict, 
1952, p. 179). 

 

Propõe-se que um homem feliz é um homem racional, é um homem que 

deriva da economia das sensações a intenção prática, sua liberdade se reduz a 

busca de maximizar a sensação de prazer como fim último de sua existência. A 

auto-realização torna absurdo que sociedades inteiras possam se construir com 
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base na “frustração” humana, o cálculo social deve ser realista com o fim de 

construir a “tolerância” e o “respeito-próprio”.  

A frustração deriva de qualquer imposição psicológica arbitrária e neurótica 

da motivação cultural, com isso, um relativismo cultural aparentemente ingênuo atua 

como arma política que defende a “igualdade” [horizontalidade] cultural entre os 

povos, submetendo-os em suas diferenças ao pano de fundo do utilitarismo burguês, 

onde a miséria humana seria transformada na ciência positiva de como as 

sociedades podem tirar proveito de suas eternas insuficiências (Sahlins, 2007, p. 

565). 

Segundo Benedict, esta perspectiva é uma resposta que não visa se 

prender a um “pessimismo prematuro” (Benedict, 1952, p. 198 [tradução nossa]) pois 

reconhece as possibilidades sociais de tolerância [igualdade] e  da diferença 

individual e abole o relativismo da acusação de ser uma doutrina do medo. 

Transformando-o [relativismo] em uma doutrina da tolerância a autora tenta aliviar os 

receios individualistas que vigoravam naquele momento, a saber, de que a 

civilização e a cultura11 exercem um controle sobre o homem assim como um: 

“Overpowering ocean” (Benedict, 1952, p. 181). Outrossim, assegura-lhes a 

liberdade e a igualdade no indivíduo, a sociedade é a soma das múltiplas 

personalidades e potencialidades individuais: 

 

This basis for a fundamental antagonism between society and the individual 
is naive indeed when it is extended as a basic philosophical and political 
notion. Society is only incidentally and in certain situations regulative, and 
law is not equivalent to the social order. It is largely because of traditional 
acceptance of a conflict between society and the individual, that emphasis 
upon cultural behavior is so often interpreted as a denial of the autonomy of 
the individual (Benedict, 1952, p. 182). 

 

Por esta razão retomamos a sugestão aventada acima (Ver 1.6) de que o 

padrão cultural não seria a imposição de uma estrutura social externa e reguladora 

da ação individual. Se, se é permitido afirmar que essa concepção de cultura é 

influenciada pelo juralismo, ela o é, sobretudo enquanto permanece [por ser] uma 

entidade psicológica, filha da miséria humana, cuja origem ancestral é comum tanto 

a Freud, quanto aos filósofos do contrato e remonta aos primórdios do cristianismo, 

                                                 
11  Entenda-se que, nesses termos, a civilização ou cultura se referem mais diretamente a sociedade americana, 
que naquele momento buscava consolidar um caráter que lhe fosse particular e nacional. 
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do antigo direito romano e a Santo Agostinho. Sua comprovação empírica tenta se 

conciliar com a imperfeição permanente do homem natural, com a esperança de sair 

do fosso cavado pelo pecado original. 

Pode-se dizer que nesta perspectiva o homem é concebido como 

imperfeição do prazer, da dor, da necessidade, da virtude e da maldade que lhe são 

inerentes, como demonstra Sahlins citando Helvetius: 

 

“Por ser o homem sociável, as pessoas concluíram que ele é bom. Mas se 
iludiram. Os lobos formam sociedades e, no entanto, não são bons (...) 
Tudo o que a experiência nos ensina a esse respeito é que, no homem, tal 
como em outros animais, a sociabilidade é efeito da carência” (Helvetius 
apud Sahlins, 2007, p. 567). 

 

Observa-se que para essas teorias o homem se une por “necessidade”. A 

“necessidade de vínculo emocional” descrita por Linton (1967) em outra passagem 

do texto nos revela que ele se relaciona socialmente por “carência”; o que era um 

mal original e fonte de vasta tristeza para Santo Agostinho, foi considerado um fato 

natural para Hobbes e era a fonte suprema da virtude social para Adam Smith 

(Sahlins, 2007, p. 567). 

De condição para a humanidade, a cultura passa a ser sinônimo de 

sobrevivência, e sobreviver em um “mundo de perigos” e necessidades parece 

carregar a conotação de ser a “virtude do homem”. Herdeiro do naturalismo e de um 

otimismo liberal, o indivíduo, marcado por seu egoísmo na busca pela satisfação de 

suas necessidades, tem por fim, seu temido encontro com a cultura quando 

descobre nela a imagem de si mesmo, ou seja, um ser limitado e também sofredor, 

mas virtuoso por sua capacidade de retirar de sua miséria o maior benefício 

possível. 

No caso de Benedict há um esforço, um tanto conturbado, em tentar 

demonstrar que o “Eu” individual não é a sede das paixões íntimas em 

contraposição a lei suprema da sociedade, ele se identifica com a cultura de tal 

forma que ambos possuem as mesmas “paixões”, “limitações” e “carências” – aliás, 

quantas limitações – ambos são significantes do que o homem é e bebem na 

mesma fonte.  

Apesar disso, não é possível saber se a autora tinha plena consciência de 

que ao escolher o indivíduo [e suas potencialidades inatas] como ponto de partida 
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de sua análise da cultura ela estaria atribuindo à emoção um conteúdo específico, 

repleto de qualidades. Como conseqüência de sua perspectiva funcional do homem 

a emoção tomou diferentes tonalidades, segundo diferentes propósitos. 

Quando desejava ressaltar a individualidade da emoção e sua base tanto 

orgânica quanto psíquica, a autora concedia a emoção uma substancialidade, 

materialidade, assim ela era entendida como limitação e ao mesmo tempo fonte 

única de conhecimento. Ao transformá-la em necessidade psicológica ou em atributo 

mental, a emoção tornou-se privada, subjetiva e virtualmente transcendente, uma 

virtude, o sagrado, a vida, uma carência necessária. Enquanto essência da 

sociedade, a emoção também pôde ser entendida como pública, essência da 

tradição, irracional, uma forma de vulnerabilidade, perigosa, excessiva, patológica, 

um valor moral, um meio para a felicidade do indivíduo, egoísmo e busca pelo outro. 

Essa identificação erige a base das virtudes humanas sustentada por 

Benedict em uma versão científica do otimismo setecentista com a idéia de que, 

embora imperfeito: “este é o melhor dos mundos possíveis” (Sahlins, 2007, p. 588). 

Eis de onde a autora deriva a legitimidade de seu otimismo, pensando a cultura 

como relativamente objetiva e funcional, ela o transforma em um potencial que pode 

ser benéfico e englobante do todo, mitigando os defeitos e tribulações a que está 

sujeita toda a matéria empírica [the raw material]: 

 

We shall arrive at a more realistic social faith, accepting as grounds of hope 
and as new bases for tolerance the co-existing and equally valid patterns of 
life which mankind has created for itself from the raw material of existence 
(Benedict, 1952, p. 201). 
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1.9 CONCLUSÕES PRELIMINARES 

 

Para Benedict, assim como para Mead, Linton e tantos outros antropólogos 

da “Escola de Cultura e Personalidade”, as emoções têm a raiz comum de onde 

derivam cultura e indivíduo. Poderia listar um quadro completo de termos 

emocionais e assim tentar delimitar se elas derivam das fixações da educação na 

primeira infância ou então de influências culturais. Desta forma incorreria na mesma 

questão sobre a qual Benedict e seus colegas se debateram, a saber, qual seria o 

fator determinante das emoções, ignorando por sua vez, a possibilidade de pensar 

qual é a natureza das emoções tomadas a partir da visão de mundo de onde ela 

deriva. 

Durante o capítulo anterior foi possível perceber que os autores da “Escola 

de Cultura e Personalidade” visavam encontrar um sentido para a totalidade do 

homem no indivíduo, separando-o em diversos níveis hierárquicos – biológico, 

psicológico, cultural e social. Pode-se dizer que este processo aparentemente 

marcado por relações de causa e efeito nas relações entre “Cultura” e 

“Personalidade” originou uma controvérsia na atribuição de cada item, o biológico, o 

psíquico e o social quando aplicados ao conhecimento das emoções. 

Contudo, a exposição do capítulo também deixa claro que as emoções são 

parte de um continuum que, embora se apresente como a soma das partes de um 

indivíduo dividido em inúmeras faculdades, cada uma irredutível em si mesma, 

revela uma unidade fundamental que foi separada por fins instrumentais de 

pesquisa, segundo Erikson: 

 

O conhecimento assim obtido diz respeito a fatos e cifras, a localização e 
causa; e tem dado origem a uma controvérsia sobre a atribuição de cada 
item a um ou outro processo. Nosso pensamento está dominado por esta 
tricotomia porque só através das metodologias inventivas dessas disciplinas 
se adquire qualquer conhecimento. Infelizmente, porém, este conhecimento 
está sujeito às condições sob as quais foi adquirido: o organismo, 
submetido a uma dissecção ou uma análise; a mente, a experimentação ou 
a interrogatório; os agregados sociais, desdobrados nas tabelas estatísticas. 
Em todos esses casos, pois, uma disciplina científica desfigura o problema 
em observação decompondo efetivamente a situação de vida total para 
poder isolar uma de suas partes, suscetível a aplicação de uma série de 
instrumentos e conceitos (...) Ao fazê-lo verificamos que os três processos 
mencionados são três aspectos de um mesmo processo, isto é, a vida 
humana, enfatizando no mesmo grau estas duas palavras (Erikson, 1976, p. 
31 – 32). 



 

 73

 

Para Velho (1977) essa perspectiva está contaminada por um psicologismo. 

Para o autor, as implicações da visão estanque a fracionada do homem são 

irremediáveis, na medida em que “transforma a realidade individual em algo, em 

princípio, independente da sociedade e da cultura” (1977, p. 19). Para Velho torna-

se impossível fazer referência ao homem, sem recorrer a uma noção sócio cultural. 

Apoiando-se no famoso texto de Clifford Geertz denominado A transição para a 

humanidade12 (1989) o autor afirma que: 

 

“O ‘Homem’ só existe através da vida sociocultural e isolá-lo desta, mesmo 
em termos puramente analíticos, pode deformar qualquer processo de 
conhecimento” (Velho, 1977, p. 19). 

 

Assim, entendidas como elementos pertencentes a níveis distintos no 

indivíduo, separados e ao mesmo tempo intimamente relacionados, as emoções 

expostas no trabalho de Benedict aparecem marcadas pela ambivalência de uma 

visão individualista e estanque da humanidade, e de uma perspectiva totalizante 

com base no determinismo cultural, de acordo com Chodorow: 

 

Benedict (1934) argues that cultures can be characterized as having a 
particular personality which can be more or less healthy. Benedict bases her 
investigations on an analysis of cultural practices and beliefs, and she 
characterizes individual cultures in global psychological terms. Although, she 
focuses on cultural personality, however, it is unclear whether she is 
interested in the personalities of individuals within the culture – Because of 
this contradiction, and because of her firm cultural determinism and holism, 
Benedict can also be seen as a forerunner of an American cultural 
anthropology that is explicitly nonpsychological – (Chodorow, 1999, p. 139 – 
140). 

                                                 
12  Geertz observa que o homem moderno – a partir de seu antecedente pré-sapiens imediato, tomou impulso 
definitivamente há cerca de quatro milhões de anos com o aparecimento do homem-macaco do Sul e do Leste 
africano, e culminou com a emergência do próprio sapiens há apenas cem a duzentos mil anos. Assim, pelo 
menos, formas de atividade cultural ou, se preferir, protocutural parecem ter estado presentes entre alguns dos 
Australopitecíneos. Houve, portanto um período de cerca de um milhão de anos entre o início da cultura e o 
aparecimento do homem, como hoje conhecemos. O que importa é que houve um intervalo e que este 
intervalo foi bastante demorado. As fases finais da história filogenética do homem se passavam na mesma 
grande era geológica – a chamada idade do Gelo – que as fases iniciais de sua história cultural. Isso significa 
que a cultura, em vez de ser adicionada a um animal acabado ou virtualmente acabado, foi fundamental para a 
própria produção desse animal. Criou-se um sistema de feedback positivo entre o padrão cultural, o corpo e o 
cérebro, em que a interação entre a crescente utilização da ferramenta, a anatomia da mão em transformação e 
a crescente representação do polegar no córtex é apenas um dos exemplos mais claros. Submetendo-se a 
programas simbolicamente mediatizados para produzir artefatos, organizar a vida social ou expressar emoções, 
o homem determinou, mesmo sem querer, as fases mais elevadas de seu destino biológico. Literalmente, 
embora inadvertidamente, criou-se (Velho, 1977, p. 19 – 21). 
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A autora nota também que o movimento de “Cultura e Personalidade”: “is 

tied directly or indirectly to psychoanalysis” (Chodorow, 1999, p. 139). Eis que a 

discussão sobre a natureza das emoções ainda seja relativamente polêmica entre os 

autores herdeiros da concepção do indivíduo moderno, uma vez que estes 

continuam tentando identificar os possíveis “pólos” por onde elas se manifestam. 

Discute-se aqui e acolá – em sua ambivalência – se autores como Benedict, Mead e 

seus companheiros construíram um determinismo cultural que suprimia o psiquismo 

individual, ou se, então, ela reduzia a cultura a uma perspectiva psicanalítica 

arraigada em uma concepção ocidental cega às particularidades culturais. Como 

quer que seja, afirma Geertz: 

 

Os desafios mais vigorosos e desenvolvidos às teorias culturalistas e da 
ação simbólica sobre a emoção, o sentimento e a paixão não aparecem, na 
verdade, sob a forma de dúvidas acerca de sua adequação empírica como 
tal – o que não passa, afinal de contas, de uma questão interpretativa que 
só a observação adicional e mais exata é capaz de resolver. Eles surgem, 
antes, sob a forma de acusações de uma deficiência mais fundamental, 
mais profundamente lesiva, até fatal: seu suposto descaso para com a 
dinâmica “intrapsíquica” e, portanto, sua desatenção (também suposta) e 
sua incapacidade de lidar com o agente, a individualidade e a subjetividade 
pessoal (Geertz, 2001, p. 185). 

  

Defensores ortodoxos da psicanálise, como Chodorow envolvem-se 

precipitadamente em contradições onde dirigem acusações de reducionismo, sem 

notar contudo, que são eles próprios o alvo de suas críticas: 

 

Psychoanalysis is psychologically deterministic, reducing cultural and social 
forms to outcomes of childhood developmental crises or personality conflicts 
(…) Cultural applications of psychoanalysis minimize cultural diversity and 
mispresent culturally embedded meanings by decontextualizing them and 
applying to them universalized interpretive schemas (Chodorow, 1999, p. 
141). 

 

Neste primeiro momento a autora acusa os saberes psicanalíticos de 

reduzirem a diversidade cultural a esquemas interpretativos universais, 

descontextualizado-os de seus respectivos sistemas culturais, mas em um outro 

momento ela escreve: 
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What is missing from the approach of doing things with emotions words is an 
understanding of what exists between universal human instinctually or 
panhuman culture and universal particularity, and how this in-between 
develops and is experienced in particular interpersonal and intrapsychic 
settings to which projection and introjection, and transference and 
countertransference, give personal meaning (...) The psychological register 
[is] sui generis (Chodorow, 1999, p. 166, 218). 

 

Independentemente das afirmações lógicas e causais do “se...então” nos 

quais esses debates se afundam, identifiquei nos trabalhos de Benedict a influência, 

não somente da psicanálise, mas de uma “psicologia”. Neste sentido procuro me 

referir a uma idéia mais ampla de “psicologia”, a saber, não somente enquanto 

perspectiva que inclui localmente as teorias psicológicas expostas no trabalho, como 

as de William James, Gestalt e psicanálise tomando-as como influências históricas e 

teóricas, mas também como parte de uma cosmovisão mais ampla característica do 

Ocidente. 

Refiro-me a teodicéia tomista, onde, desde os primórdios as “paixões” 

[emoções] do homem são tidas como faculdades ordenadas naturalmente ao que é 

sagrado, enquanto isso significa um bem absoluto, infinito, perfeito, transcendente e 

inviolável a que naturalmente busca a razão como o fim de sua operação, cujo efeito 

de sua posse é a felicidade. 

Por serem ao mesmo tempo virtudes e vícios, as emoções são boas ou 

ruins na medida em que mediam ou geram conflitos. O conflito é sempre tido como 

desintegrador e a mudança social sempre incorre em risco ao grupo e aos indivíduos 

em termos de bem estar e sanidade mental, conquanto se preserve o fato de que 

estes afetam e são afetados pelos sistemas sociais, como afirma Gluckman (1987, 

p. 333) “uma mudança social tende a estar associada com grandes variações e 

conflitos individuais”. 

Todavia, admitir que o conflito seja sempre um elemento desintegrador não 

é a única solução que os antropólogos encontraram para a questão. Para Benedict 

as emoções como o ódio, a inveja, a agressividade e todas as formas de 

ressentimento são causa de conflito e os últimos são desintegradores, as emoções 

em si mesmas, enquanto faculdades humanas, podem ser vícios nocivos que o 

homem carrega consigo. Gluckman, por sua vez, desmonta o fundamento dessa 

perspectiva quando demonstra o quanto as mudanças e os conflitos são elementos 

integradores, que produzem novos grupos e modos de comportamento: 
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As personalidades sociais (...) constituem os centros das novas instituições, 
conflitos e ajustamentos, assim como o eram dos antigos que agora 
sofreram transformações. Isto ocorre necessariamente dessa forma, porque 
os indivíduos sobrevivem através das grandes mudanças sociais e as 
mudanças devem atuar por seu intermédio e aparecer em seu 
comportamento (Gluckman, 1987, p. 332). 

 

Em suma, encontramos neste capítulo os elementos da teoria das emoções 

aventada por Benedict em Padrões de Cultura, identificamos alguns elementos e 

pode-se dizer que muitos outros tenham sido ignorados. Destarte, foi possível 

demonstrar que de alguma forma, influenciada pela história ocidental, a perspectiva 

de Benedict sustentava que toda a sociedade e o comportamento [paixões] 

humanos eram percebidos, popular e filosoficamente, pelo tropo mestre dos 

prazeres e dores individuais.  

Assim, demonstra Sahlins (2007, p. 603) tudo se reduziu à simples e triste 

idéia da vida como um movimento em direção às coisas que fazem o sujeito sentir-

se bem e para longe daquelas que o ferem: “‘Triste’ por que qualquer um que defina 

a vida como a busca da felicidade tem de ser cronicamente infeliz” (Sahlins, 2007, p. 

603). 

A pergunta persiste, será que Middletown permanecerá povoada por tais 

tensões? Ruth Benedict destaca-se por seu louvável engajamento. Suas conclusões 

podem não responder a uma série de outras indagações que ela exclui pela 

simplicidade de seu argumento, mas suas intenções, não é de se duvidar, jamais 

deixaram de abraçar com fervor aqueles que, como ela, sentiam-se “deslocados de 

seus mundos possíveis”, partilhando da possibilidade de um mundo “mais humano” 

no qual: 

 

Ninguém deve querer salientar-se, todos devem ser o mesmo e ter o 
mesmo. A justiça social significa que nos negamos muitas coisas a fim de 
que os outros tenham de passar sem elas, também, ou, o que dá no 
mesmo, não possam pedi-las. Essa exigência de igualdade é a raiz da 
consciência social e do senso de dever (Freud, 1969c, p. 153). 
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CAPÍTULO II 

 
 

2.1 O INDIVÍDUO E A IDEOLOGIA MODERNA 

 

 

No capítulo anterior apresentamos a teoria das emoções na Escola de 

Cultura e Personalidade demonstrando que seus representantes esboçam sua 

propriedade e natureza em teorias da personalidade atreladas a uma etnografia do 

comportamento culturalmente condicionado. De acordo com Velho: “sua análise se 

apresenta amarrada a uma visão estática e pouco complexa da realidade cultural” 

(1977, p. 21) na qual a cultura é uma totalidade funcional tal como a personalidade 

individual com a qual se identifica. 

Além disso, foi possível demonstrar que essa teoria gera uma 

descontinuidade arbitrária entre o biológico, o psicológico e o social. Ao separá-los 

ela supõe que a cultura ou a sociedade colocam a dimensão individual “entre 

parênteses” (Velho, 1977, 26) embora os níveis psicológico e sociológico sejam 

identificados como análogos. 

Neste capítulo veremos o desenvolvimento de outra abordagem 

antropológica sobre as emoções que já antecipava a tese de Padrões de Cultura, 

mas se direcionava em um outro sentido, adotando como ponto de partida a 

concepção de que o indivíduo é, não somente o sujeito empírico – membro e 

condição fundamental de qualquer cultura – mas também um elemento de nossa 

ideologia moderna e Ocidental, sendo entendido como valor moral central para a 

mesma (Duarte, 1986, pág. 36). 

Os trabalhos de Louis Dumont (1986) e Marshall Sahlins (2007) 

contribuíram para a compreensão de como ocorreu a constituição histórica e 

ideológica da noção moderna de Pessoa no Ocidente, apresentando uma crítica ao 

fato de que a antropologia clássica estaria investindo na noção de um indivíduo 

autônomo, o que impossibilitaria o reconhecimento de uma possível representação 

totalizante, isto é, holista da experiência humana. 

Segundo Duarte (1986) o conceito de ideologia de Dumont repousa sobre 

uma distinção não de conteúdo, mas de ponto de vista. Para Dumont a ideologia não 
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é a sobra do recorte de tudo o que se supõe verdadeiro, racional e científico, mas 

tudo aquilo que é pensado, acreditado, agido a partir da hipótese de que isso tudo 

constituía uma unidade viva, escondida sob nossas distinções habituais, ou seja, a 

ideologia não é um resíduo, mas a unidade da representação que não exclui 

contradição e conflito (Duarte, 1986, p. 49). 

A ideologia se compõe de uma série de elementos básicos, os quais são 

princípios operatórios da grade da consciência, ou seja, são as coordenadas 

implícitas do pensamento comum, isto é, essas coordenadas não são conscientes. 

Por esta razão, quando o indivíduo é entendido como um valor, ou seja, como um 

elemento da ideologia moderna, é suposto que ele possua uma história cultural e 

social particular, cujas implicações se refletem no uso que a antropologia faz de seu 

potencial como instrumento analítico. 

Precisamente por ser o indivíduo tomado como valor e autor supremo de 

sua própria atividade, as premências do corpo apareceriam como fontes da 

sociedade, para Dumont: 

 

Na sociedade moderna (...) o Ser Humano é encarado como o homem 
“elementar” indivisível, a um tempo ser biológico e sujeito pensante. Cada 
homem, em certo sentido, encarna a totalidade da humanidade. Ele é a 
medida de todas as coisas (num sentido pleno e inédito). O reino dos fins 
coincide com os fins legítimos de cada homem e, com isso, os valores são 
invertidos. O que ainda é chamado de “sociedade” constitui o meio, 
enquanto a vida de cada homem é o fim. Ontologicamente, a sociedade já 
não existe, não passando de um dado irredutível que, de modo algum, deve 
frustrar as demandas de liberdade e igualdade. É claro que isso é uma 
descrição de valores, uma visão da mente (...) A sociedade, tal como 
concebida pelo individualismo, nunca existiu em parte alguma, em razão (...) 
de que o indivíduo vive de idéias sociais (Dumont, 1970, p. 9 – 10). 

 

 O autor menciona que o indivíduo encarna a totalidade da humanidade, de 

tal forma que se torna a medida de todas as coisas. Para Sahlins (2007, p. 572) 

essa inclinação é arraigada até mesmo dentro do âmbito acadêmico, visando 

explicar as formas culturais e sociais pela constituição inata do Homo Sapiens. 

Com isso o indivíduo passa a ser identificado por um conjunto de atribuições 

e qualidades, por vezes impulsos ou inclinações animais que lhes confere um poder 

bruto. Tal argumento é parte da solução aristotélica [tomista] da individualização 

pela matéria. Neste sentido, matéria é quantidade, adição de unidades autônomas 
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recortadas em uma mesma extensão, ela é uma identidade marcada pelas fronteiras 

do corpo, que o isolam de outro corpo (Bastide apud Duarte, 1986, p. 37). 

É possível notar que esta concepção tende para explicações da cultura pela 

natureza, e que seus supostos efeitos se expressam diretamente na descrição das 

práticas sociais, por exemplo, na tentativa de justificar a dominação masculina, ou 

por meio de costumes antiéticos que, de algum modo, se destinam a encurralá-las, 

como é o caso das normas da sexualidade (Sahlins, 2007, p. 573). De acordo com 

Sahlins: 

 

Desde o racismo nas ruas até a sociobiologia nas universidades, passando 
por numerosas expressões da linguagem comum, o determinismo biológico 
é uma ideologia recorrente da sociedade ocidental (Sahlins, 2007, p. 573). 

 

Para o autor, sua onipresença é uma decorrência de sua transmissão em 

tradições antropológicas de dimensões muito amplas. O homem é concebido como 

uma voluntariosa criatura da necessidade, com base na idéia de uma economia de 

mercado e também na teoria da constituição humana inscrita na Grande Cadeia do 

Ser, especialmente ligada ao dualismo antagônico da carne e do espírito, a carne 

como natureza animal embrutecida, egoísta subjazendo e suplantando as 

inclinações da alma humana (Sahlins, 2007, p. 573). 

De acordo com Duarte (1986) essa premissa encontra seu vigor na teoria 

sociológica de Durkheim, que retém uma certa qualidade irredutível do sujeito por 

detrás da elaboração social da Pessoa. Filiando-se a polaridade Kantiana entre 

sentimento e razão o autor reforça a oposição entre corpo e alma, ou seja, a 

sensibilidade empírica [sensações e tendências sensíveis] ao imperativo categórico 

[pensamento conceitual e atividade moral], nossa individualidade e tudo aquilo que 

exprime algo além de nós mesmos. 

Dentre a mais desenvolvida de suas exposições do homem duplex 

encontramos a seguinte: 

 

Nossa inteligência, assim como nossa atividade, apresenta duas formas 
muito diferentes: de um lado, há sensações e tendências sensoriais, e, de 
outro, o pensamento conceitual e a atividade moral. Cada uma dessas duas 
partes de nós representa um pólo separado de nosso ser, e esses dois 
pólos não apenas se distinguem um do outro, como são opostos entre si. 
Nossos apetites sensoriais são necessariamente egoístas: têm por objeto 
nossa individualidade e apenas ela. Ao satisfazermos nossa fome, nossa 
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sede e assim por diante, sem pôr em jogo nenhuma outra tendência, é a 
nós mesmos e unicamente a nós que satisfazemos. (O pensamento 
conceitual) e a atividade moral, ao contrário, distinguem-se pelo fato de que 
as guerras de conduta a que se conformam, podem ser universalizadas. Por 
definição, portanto, eles visam objetivos impessoais. A moral começa pelo 
desinteresse, pelo apego a algo diferente de nós mesmos (Durkheim apud 
Sahlins, 2003, p. 114). 

 

Observa-se que aqui o ser humano é um animal pré-social e sensual, 

egocentricamente entregue a seu próprio bem estar, e por outro, uma criatura social, 

capaz de submeter seus interesses pessoais à moral da sociedade. Essa ênfase na 

natureza do indivíduo tem os apetites sensoriais como seu meio e o eu como seu fim 

(Sahlins, 2007, p. 576), ela não somente é anterior ao social, mas também se 

encontra na base da capacidade conceitual do homem.  

Assim, afirma Sahlins, essa concepção sugere que além das sensações, as 

quais somos incapazes de transmitir de uma pessoa para outra, os conceitos e os 

símbolos são eminentemente sociais, significando que são representações coletivas 

que organizam experiências sensoriais privadas, ainda que isso as violente sob a 

forma de valores dotados de sentido dos quais não somos autores (Sahlins, 2007, p. 

576). 

Segundo Velho (2002, p. 25) a valorização do individuo também passa por 

um modelo psicologizante. Existe uma forte ênfase na descoberta de si mesmo, na 

liberação das repressões, na busca de autenticidade, focalizando sempre as 

possibilidades de realização ou expansão de uma individualidade aceita como 

premissa. 

Ainda segundo este autor, essa psicologização da sociedade procura dar 

conta do que seria um processo generalizado em que o sujeito psicológico passa a 

ser a medida de todas as coisas. Para ele não é o homem econômico ou político, 

mas o indivíduo portador de uma especificidade interna que lhe é particular – de 

caráter de personalidade, psiquismo, etc. – que se torna a referência dominante. 

Em todo caso, a consciência moderna liga o valor, de maneira 

predominante, ao indivíduo, e a filosofia trata principalmente de valores individuais, 

ao passo que a antropologia considera os valores essencialmente sociais. (Dumont, 

1986, p. 240). 

Esse conflito se reflete internamente na antropologia, onde orientações 

concorrentes versam sobre o mesmo domínio global, isto é, a humanidade, embora 
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sejam mais ou menos incompatíveis entre elas (Dumont, 1986, p. 203). Com efeito, 

na antropologia clássica de Malinowski, Benedict e outros, postula-se a unidade do 

gênero humano, para posteriormente se fornecer um quadro científico, onde cumpre 

considerar as diferenças. Com a afirmação da unidade do gênero humano, os 

antropólogos se inserem de alguma forma no interior do sistema moderno de idéias 

e valores onde são: 

 

(...) Cidadãos do mundo com nossos contemporâneos e, em particular, com 
os nossos colegas das outras “ciências humanas” e das ciências exatas 
essencialmente, existem apenas homens individuais num extremo e no 
outro a espécie humana freqüentemente denominada sociedade do gênero 
humano (Dumont, 1986, p. 205 – 207). 

 

Desta forma pode-se dizer que a antropologia se insere no conjunto dos 

valores modernos, entendidos por Dumont (cf. 1970, 1986), como sendo 

essencialmente individualista. Entenda-se por individualismo a valorização, ao nível 

da representação, da ideologia, do indivíduo biológico mencionado logo acima, 

entendido como a unidade mais significativa da vida social. Velho aponta que não é 

possível falar de individualismo somente, mas de individualismos: “Uma vez que há 

várias maneiras de realizar os movimentos desta valorização”. (2002, p. 24). 

Como todo valor, o individualismo tem sua história. De acordo com Dumont 

(1986, p. 87), enraizados no individualismo cristão e estóico13, os modernos 

concebem o direito natural (por oposição ao direito positivo) o qual não trata de 

seres sociais, mas de indivíduos, como um modelo pleno da humanidade, onde os 

homens são concebidos como se bastassem a si mesmos, feitos a imagem de Deus 

enquanto depositários da Razão. 

 Sob a influência dos filósofos do contrato a natureza corrompida do homem 

e da própria natureza, que até então se distinguiam originalmente da perfeição auto-

suficiente de Deus pela necessidade e pela incapacidade de provê-las como 

pressupunham Santo Agostinho e os Patriarcas da Igreja, se transformaram em um 

mal necessário, isto é, tornaram-se fatos naturais de sua existência. Os filósofos 

materialistas, por sua vez, seguindo o caminho de Hobbes e Locke, descobriram que 

                                                 
13    Para os estóicos o homem é um ser social, e a ordem social está em conformidade com a ordem natural. A 

natureza é uma ordem para além das convenções de cada polis – constituindo a base ideal ou natural do 
direito. 
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a resposta racional às necessidades do corpo era uma lei tão abrangente quanto a 

lei da gravitação: 

 

Originalmente condenado como o autor do pecado pelo cristianismo, o 
homem que se preocupa em agradar a si mesmo veio a ser uma coisa boa 
e, no final das contas, a melhor delas, uma vez que o bem de todos viria da 
completa preocupação de cada pessoa consigo mesma (Sahlins, 2007, p. 
567). 

 

Com isso, o que antes era escravidão, transforma-se em liberdade de tal 

forma que, a rigor, as necessidades do indivíduo se tornaram a razão própria da 

sociedade. Enquanto base da sociabilidade, a necessidade retrata a sociedade 

como nada mais do que um grande número de indivíduos ligados uns aos outros 

pela reciprocidade de suas necessidades, ou por um desejo mútuo de prazer 

(Holbach apud Sahlins, 2007, p. 568). 

Para Dumont essa concepção de sociedade pode ser denominada Societas 

e é fundada com base no contrato social, um contrato de associação onde se supõe 

que o indivíduo ingresse na sociedade como numa associação voluntária (Dumont, 

1986, p. 90). Essa concepção de sociedade tem um sentido limitado, uma vez que 

evoca o contrato, pelo qual os indivíduos componentes se associaram. Ela também 

corresponde a uma tendência dentro das ciências sociais de considerar a sociedade 

como consistindo de indivíduos que estão, em primeiro lugar, em relação aos grupos 

e relações que eles produzem entre si mais ou menos voluntariamente. 

Por outro lado, o individualismo tomado como ponto de partida de qualquer 

análise sociológica pode expressar sua qualidade com mais nitidez e vigor no 

domínio que o qualificará (Velho, 2002, p. 24); sua construção pode ter referências 

básicas ao econômico, ao político, a sexualidade e o discurso. Observemos por 

exemplo, como nesta perspectiva o social pode ser reduzido ao político. A razão é 

muito clara, se se parte do indivíduo para se fazer referência a vida social, a 

linguagem utilizada será com base na consciência e na força – ou no poder – 

vejamos: 

 

Em primeiro lugar, só se pode passar do indivíduo ao grupo por um 
“contrato”, ou seja, uma transação consciente, um desígnio artificial. Será 
em seguida, uma questão de força, porque a força é a única coisa que os 
indivíduos podem trazer para esta transação: o oposto da força seria a idéia 
de hierarquia, idéia de ordem social, princípio de autoridade e isso, os 
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indivíduos contratantes terão que produzir sinteticamente de um modo mais 
ou menos inconsciente a partir da conjugação de suas forças ou vontades 
(...) [Assim] a teoria política é um modo individualista de tratar a sociedade. 
Ela implica uma admissão indireta da natureza social do homem. (Dumont, 
1986, p. 101). 

 

Como conseqüência dessa perspectiva a sociedade passa a ser sentida 

como opressiva e impõe um limite à liberdade individual, por esta razão Sahlins 

evoca a seguinte questão: 

 

Por que, então, temos a sensação opressiva da sociedade como um 
sistema de poder e coerção que se opõe a nossos desejos mais íntimos e 
nossos pensamentos secretos? (Sahlins, 2007, 582). 

 

De acordo com Sahlins a resposta a essa pergunta está nos modismos 

sombrios das teorias das ciências humanas, onde estudiosos falam da prisão da 

linguagem, constituindo de fato o nosso atual discurso hegemônico. A sociedade 

torna-se algo contra o indivíduo, a grande fera que o aterroriza, entendida como a 

limitação necessária da pessoa preocupada em satisfazer a si mesma, como em 

Hobbes e Durkheim, e também se torna uma limitação à liberdade pessoal, como é 

possível identificar na teoria econômica de Adam Smith (Sahlins, 2007, p. 582). 

O remédio dessa concepção seria o Estado, a lei e a moral, que, enquanto 

pálidos reflexos da perfeição em Sião, são as condições de possibilidade da 

sociedade humana, que, de outra maneira, dadas as inclinações egoístas e violentas 

do homem decaído, tornaria a se dissolver na anarquia (Sahlins, 2007, p. 582). 

Observamos a mesma submissão da sociedade pelo Estado através da razão 

individual em Hegel: “A lei não é somente dada em oposição à liberdade do 

indivíduo, ela também é racional, como a mais profunda expressão da liberdade do 

homem” (Hegel apud Dumont, 1986, p. 117). 

Para Dumont, isso explica a fraqueza da coesão científica nas ciências 

sociais, pois é de seu próprio caráter estar mais imediatamente expostas à ideologia 

ambiente, neste caso a ideologia individualista. O autor avalia o impacto negativo da 

mesma com a seguinte afirmação: 

 

Ora, essa ideologia é (...) fundamentalmente oposta – em minha opinião, 
porque individualista – ao principio da antropologia e de toda a sociologia sã 
ou profunda (Dumont, 1986, p. 203). 
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Desta forma, nos deparamos com a definição de antropologia defendida por 

Dumont. Para o autor, as categorias propriamente científicas que a antropologia 

lança mão se originam de uma contradição entre nossas categorias e as categorias 

dos outros, de um confronto entre a teoria e os dados etnográficos obtidos em 

campo. Dumont se apóia na concepção de Mauss de que não estaríamos tratando 

de uma filosofia, ou seja, de uma especulação em cima de conceitos insuficientes, 

mas de um inventário de categorias equivalente à construção de conceitos 

científicos (Dumont, 1986, p. 196). 

Para Dumont pode-se afirmar que Mauss aproximou-se da definição de uma 

totalidade como uma estrutura, ou seja, uma combinação de “participações” em 

torno de uma ou várias oposições (Dumont, 1986, 192); a qual Duarte (1986) 

classifica por ser um monismo pelo simbólico – ou pela significação – que se afasta 

do dualismo ainda persistente em Durkheim. 

Com efeito, Mauss busca a unificação do homem introduzindo na 

antropologia a noção de fato social total. Segundo Lévi-Strauss (2003) essa noção 

se liga às preocupações que Mauss desenvolveu em seus ensaios sobre as 

relações entre psicologia e antropologia, sobre a idéia de morte, sobre as técnicas 

do corpo e também em seu artigo sobre a noção de Pessoa. 

Pode-se até dizer que a noção de fato social total comanda todas as 

preocupações anteriores de Mauss, pois, como elas, ela procede do mesmo cuidado 

de definir a realidade social, ou melhor, definir o social como a realidade (Lévi-

Strauss, 2003, p. 23). Para Mauss o social não é real senão integrado em sistema, 

esse é o primeiro aspecto da noção de fato social total. 

Além disso, o fato social total não é uma totalidade por simplesmente 

reintegrar vários aspectos descontínuos da experiência humana – familiar, técnico, 

econômico, jurídico e religioso – pois poderíamos apreendê-los exclusivamente sob 

cada um de seus aspectos. Para ele é preciso que o fato social total: 

 

Também se encarne numa experiência individual, e isto sob dois pontos de 
vista diferentes: primeiro, numa história individual que permita “observar o 
comportamento de seres totais, e não divididos em faculdades”; a seguir, 
naquilo que gostaríamos de chamar uma antropologia, isto é, um sistema de 
interpretação que explique simultaneamente os aspectos físico, fisiológico, 
psíquico e sociológico de todas as condutas (Lévi-Staruss, 2003, p. 23 – 
24). 
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Com isso o fato social total se apresenta com um caráter tridimensional, 

pois deve fazer coincidir a dimensão propriamente sociológica com seus múltiplos 

aspectos sincrônicos; a dimensão histórica ou diacrônica; e enfim as dimensões 

fisiológica e psicológica (Lévi-Strauss, 2003, p. 24). Essa tríplice aproximação só 

pode acontecer através dos indivíduos, desta forma, a noção de fato social total tem 

uma dupla preocupação, a princípio a de ligar o social e o individual e, por 

conseguinte, de relacionar o fisiológico e o psíquico. 

Destarte é possível identificar toda uma série de fatos que sustentam a 

noção de fato social total, elas compreendem diferentes modalidades do social como 

a ordem jurídica, econômica, estética e religiosa, os diferentes momentos da história 

individual que abarcam o nascimento, a infância, a educação, a adolescência e o 

casamento etc., e as diferentes formas de expressão que vão desde a fisiologia, 

através de reflexos e secreções, até as categorias inconscientes e representações 

conscientes, individuais e coletivas.  

Para Lévi-Strauss todos esses elementos são em certo sentido sociais, pois 

na forma de fato social:  

 

Esses elementos podem adquirir uma significação global e tornarem-se uma 
totalidade, em vez de ser o acúmulo arbitrário de detalhes mais ou menos 
verídicos, é que ele seja apreensível numa experiência concreta: primeiro, 
de uma sociedade localizada no espaço e no tempo (...) mas também de um 
indivíduo qualquer de uma dessas sociedades (Lévi-Strauss, 2003, p. 24). 

 

Ora, observa-se que o esforço da teoria de Mauss é superar a separação 

analítica da qual resulta a compartimentação do homem em suas diversas 

faculdades – biológicas e psíquicas – cada qual com sua representação particular 

dentro do âmbito acadêmico, desta forma o autor subverte o acúmulo arbitrário de 

fatos e os reúne sobre a ordem sociológica. O autor recusa explicações simplistas 

do comportamento humano demonstrando a ineficácia dos métodos que postulam 

precipitadamente a natureza humana como ponto de partida: 

 

Se os dados da natureza humana são (refiro-me às propriedades essenciais 
da natureza humana) idênticos em toda parte com matizes idênticos, como 
explicar as formas tão variadas que cada instituição assumiu 
sucessivamente? (...) [há com isso uma] artificialidade de fatos assumidos 
como pertencentes à natureza humana, o direito de propriedade [ou], por 
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exemplo, as distinções das individualidades sociais (...) filósofos e 
psicólogos nos propunham teorias pretensamente válidas para toda a 
humanidade, [mas] os historiadores só julgam possível que estes princípios 
se apliquem a uma sociedade determinada (Mauss, 1999, p. 15 – 16). 

 

Assim o autor postula um princípio sociológico que não se confunde com 

outro, ele o fundamenta no método comparativo, ou seja, na avaliação da simetria, 

semelhança e diferença entre os costumes de diferentes povos. Para ele todos os 

fatos sociais são igualmente explicáveis, não havendo, por esta razão, maior ou 

menor generalidade em sua definição. Enquanto fato social, o individuo passa a ser 

entendido como valor e se transforma em objeto da história social, vejamos como 

Mauss formula esse problema e posteriormente voltaremos à questão do fato social 

total com o intuito de apresentar as relações entre psicologia e antropologia 

destacadas pelo autor, a fim de compreendermos melhor a natureza das emoções 

em sua teoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 87

2.2 “HISTÓRIA SOCIAL DA NOÇÃO DE “EU” E A NOÇÃO DE PESSOA” 

 

 

Marcel Mauss dedicou grande atenção à história social das categorias do 

espírito humano. A noção de categoria, de origem grega, é utilizada pelos autores da 

Escola Sociológica Francesa no esforço de constituir uma antropologia que tinha o 

objetivo principal de responder duas perguntas: o que os homens pensam? E quem 

são aqueles que pensam? (Cardoso de Oliveira, 1979, p. 33). Sua proposta fez parte 

de um projeto de antropologia do conhecimento, que se propôs a investigar como as 

sociedades se pensam e como são construídas as representações coletivas que dão 

sentido a sociedade, sem as quais a vida em grupo seria impossível (Cardoso de 

Oliveira, 1993, p. 1). 

  Segundo Cardoso de Oliveira (1993, p.1) este empreendimento partia das 

categorias Aristotélicas do entendimento humano – noções de substância, número, 

espaço, etc. – e teve como interlocutor privilegiado o neo-kantismo, encontrando 

ressonância nos trabalhos de Durkheim, que contando com a colaboração de Mauss 

estudou a noção de todo e gênero; e Hubert que estudou sobre a magia e as noções 

de mana, causa e tempo. 

Mauss afasta-se do dualismo característico de Durkheim insistindo que a 

separação entre indivíduo e sociedade é, senão desnecessária, também um meio 

suspeito de atribuir ao homem faculdades que deveriam ser explicadas: 

 

Tais explicações são de saída, suspeitas do ponto de vista filosófico: 
consistem simplesmente em atribuir ao homem os sentimentos que 
deveriam ser explicados o que se reduz, em suma, a explicar os fenômenos 
pelas virtudes ocultas das substâncias, a chama pelo flogisto e a queda dos 
corpos por sua gravidade. (Mauss, 1999, p. 15). 

 

Ora, se a noção de pessoa é elaborada socialmente, como explicar as 

formas tão variadas que cada instituição assumiu sucessivamente sem recorrer a 

explicações que recorrem a propriedades essenciais da natureza humana? A este 

fato, Mauss nos responde com a elaboração de uma história social das categorias 

do espírito humano. Partindo das categorias aristotélicas ele desenvolve um 

catálogo das formas que a noção de “eu” adquiriu em diversos pontos, 

demonstrando como ela ganha corpo, forma e arestas, até nosso tempo, quando 
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“ela finalmente se tornou clara, nítida, em nossas civilizações”. (Mauss, 2001, p. 

370). 

Se a noção de “eu” [indivíduo] era antecipada como o lócus da sensação, do 

sentimento, da emoção, em contraste com os “sentimentos coletivos” encarnados 

pela sociedade – sentidos subjetivamente por seus integrantes – com esta nova 

formulação de Mauss as emoções passam a ocupar um outro plano, distinto da 

consciência do homem moderno, já compartimentado em suas faculdades e mais do 

que desdobrado sobre si mesmo. Em outro trabalho Mauss considerará a expressão 

emocional como simultaneamente de valor moral, de força obrigatória, que, para 

além de ser simples manifestação intensa de um estado subjetivo, é também 

considerada um sinal, um conjunto de expressões compreendidas, ou seja, elas são 

uma linguagem. (Mauss, 1999, p. 332). Neste sentido, podemos falar de uma 

simbólica na qual a pessoa faz mais do que expressar seus sentimentos, ela faz isso 

a outrem, ela manifesta a si mesma exprimindo-os aos outros e por conta deles. 

Em seu artigo “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de 

‘eu’” [1938] Mauss explora como uma das categorias do espírito humano, a noção 

de eu, que acreditamos ser inata “cresceu ao longo dos séculos e através de 

numerosas vicissitudes” (Mauss, 2003, p. 369). 

No texto em questão o autor se restringe a noção de Eu e propõe oferecer 

um catálogo das formas que a noção adquiriu em diversos momentos históricos, 

demonstrando como ela ganha corpo até os dias atuais. Ele recorre ao direito e a 

moral e deixa de lado os elementos psicológicos e lingüísticos da questão, e afirma: 

 

Deixarei de lado tudo o que diz respeito ao “Eu”, à personalidade consciente 
como tal. Direi apenas: é evidente, sobretudo para nós, que nunca houve 
ser humano que não tenha tido o senso, não apenas de seu corpo, mas 
também de sua individualidade espiritual e corporal ao mesmo tempo 
(Mauss, 2003, p. 371). 

 

A tendência de sua demonstração é apresentar o conjunto de implicações 

em que nos vemos envolvidos quando adotamos uma categoria, cuja amplitude se 

reflete em vários âmbitos da vida social como é o caso da noção de eu.  

Em primeiro lugar ela é de uso recente na filosofia, assim como o são no 

culto ao eu, o qual ele considera uma aberração, e no respeito ao eu, 

particularmente com respeito aos outros. (Mauss, 2003, p. 371). Para Mauss a 
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noção clássica da persona origina aquilo que nos dias de hoje denominamos como o 

eu. Persona pode ser definida como máscara, máscara trágica, máscara ritual e 

máscara ancestral e aparece no início da civilização latina. Para os latinos a pessoa 

era mais do que um elemento de organização, mais do que um nome ou o direito a 

um personagem ou a uma máscara ritual, ela é um fato fundamental do direito. O 

sentido original da palavra era máscara, ou seja, a máscara pela qual ressoa a voz 

[do ator] e a sua instituição material teve por núcleo principal a Etrúria. 

Uma série de elementos [instituições] sociais subjazem a palavra máscara, 

nela encontramos traços de instituições, de cerimônias de clãs, máscaras, pinturas, 

em que os atores se enfeitam conforme os nomes que trazem. Com isso os povos 

da antiguidade – latinos e etruscos – vivam na atmosfera das personae, máscaras e 

nomes, direitos individuais a ritos e privilégios. 

Mauss atribui uma mudança significativa ao significado da palavra à revolta 

da plebe romana [gentes], que ao receber o pleno direito de cidadania, torna-se 

parte integrante dos homens livres de Roma. Desta forma, todos os “cidadãos” 

romanos passaram a ter a persona civil, que se unia ao direito romano, no qual cada 

cidadão tinha de atribuir um nomen, praenomen e um cognomen a sua gens a fim de 

declarar uma série de benefícios que lhe eram transmitidos hereditariamente. 

Todos estes benefícios estavam vinculados a um número determinado de 

“pessoas” [personae] que representavam as imagens de seus antepassados. Pode-

se dizer que as propriedades da persona [máscara] são as imagens e o simulacro. 

Com isto, segue que persona além de personagem artificial, papel de comédia e 

tragédia, representando o embuste e a hipocrisia, ou o estranho ao “eu”, também se 

tornou, através do caráter pessoal do direito, sinônimo da verdadeira natureza do 

indivíduo (Mauss, 2003, p. 389). 

Sobre a influência dos Estóicos o sentido da palavra persona havia 

adquirido um novo sentido, além da idéia de máscara ela também passou a 

significar o personagem que cada um é e quer ser, isto é, seu caráter, ou a 

verdadeira face. A partir do século II ela ainda conservava a idéia de uma imagem 

superposta, somada a pessoa, direito e ancestralidade, mas adquire o sentido de 

personalidade humana ou mesmo divina. 

Assim, a palavra passa a se estender ao indivíduo em sua natureza nua, 

arrancada de toda máscara, conservando-se em contraposição a idéia do artifício, 

ou seja, o que é a intimidade dessa pessoa e o que é um personagem. 
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Posteriormente acrescenta-se um sentido moral ao seu valor jurídico, a persona 

adquire um sentido de ser consciente, independente, autônomo, livre, responsável. 

Com isso “a consciência moral introduz a consciência na concepção jurídica do 

direito”, de acordo com o autor: 

 

De um sentido primitivo de cúmplice, “que viu com”, de testemunha, passou-
se ao sentido da “consciência do bem e do mal” (...) e a consciência de si 
tornou-se o apanágio da pessoa moral (Mauss, 2003, p. 391). 

 

Coube aos cristãos fazerem da pessoa moral uma entidade metafísica. 

Segundo Mauss, nossa própria noção de pessoa humana é ainda fundamentalmente 

a noção cristã. Neste sentido há uma passagem da noção de persona, ou seja, 

homem investido de um estado, à noção de homem, isto é, simplesmente a de 

pessoa humana. Remetendo-se a Epistola aos Gálatas Mauss encontra a seguinte 

passagem: “Já não sois, um frente ao outro, nem judeu, nem grego, nem escravo, 

nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos sois um” (Mauss, 2003, p. 392). 

Assim se colocava a questão da unidade da Pessoa, assim como da 

unidade da Igreja em relação à unidade de Deus, é a partir da noção de uno que a 

noção de Pessoa é criada, não somente a propósito das pessoas divinas, mas 

simultaneamente no que concerne a pessoa humana, substância e modo, corpo e 

alma, consciência e ato: “A pessoa é uma substância racional, indivisível, individual, 

faltava fazer dessa substância racional individual o que ela é agora, uma consciência 

e uma categoria” (Mauss, 2003, p. 393). 

A noção de pessoa estava prestes a sofrer uma última transformação, a 

saber, ela se transformaria na categoria do “Eu”. Até o século XVII e ao final do 

século XVIII ainda persistia a questão de saber se a alma individual é uma 

substância ou se é sustentada por uma substância; se é a natureza do homem ou se 

é apenas uma das duas naturezas do homem, se é uma e indivisível ou divisível e 

separável, se é livre, fonte absoluta de ações, ou se é determinada e está 

encadeada por outros destinos por uma predestinação, polêmica a qual o concílio de 

Trento põe fim através da criação pessoal de cada alma. 

Contudo a questão da pessoa ainda carregava consigo outro problema: ser 

apenas consciência, e é com Kant que ela adquire forma precisa. Ele descobria ao 

seu redor o eu indivisível, fazendo da consciência individual, do caráter sagrado da 
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pessoa humana, a condição da Razão Prática. Fichte, por sua vez, respondeu que 

todo fato de consciência é um fato do eu, foi ele quem fez da categoria do “Eu” 

condição da consciência e da ciência, da Razão Pura. Mauss apresenta o percurso 

de nossa noção Ocidental da seguinte maneira: 

 

De uma simples mascarada à máscara; de um personagem a uma pessoa, 
a um nome, a um indivíduo; deste a um ser com valor metafísico e moral; de 
uma consciência moral a um ser sagrado; deste a uma forma fundamental 
do pensamento e da ação; foi assim que o percurso se realizou (Mauss, 
2003, p. 397). 

 

Ele demonstra como o pensamento humano caminha lentamente através 

dos tempos, e propõe que é preciso tomar consciência de nós mesmos, com o fim 

de aperfeiçoá-la e possibilitar outras articulações, até então, não elaboradas. 

Ademais o autor não somente apresenta o percurso de uma categoria que julgamos 

aparentemente universal, como também insere o fato de que cada sociedade [cada 

povo] constrói, a partir de sua história, todos os elementos que consideram naturais 

e, portanto, humanos. 

Uma idéia tal como a concepção de eu se formou para nós e entre nós, sua 

força moral, ou seja, o caráter sagrado da pessoa humana é: “questionada não 

apenas por todo um Oriente que jamais chegou às nossas ciências, mas até mesmo 

em países onde esse princípio foi encontrado” (Mauss, 2003, p. 397). Mauss 

também encontra exemplos de como a noção de humanidade ou Pessoa foi 

elaborada por outras civilizações, tais como China, Índia e até mesmo pelos 

aborígines americanos e australianos. 

 O fato é que com seu trabalho Mauss funda uma vertente de pesquisas em 

antropologia, cujo principal objetivo é compreender como cada sociedade pensa a si 

mesma e as outras. Para o autor, são raras as sociedades que fizeram da pessoa 

humana uma entidade completa e independente de qualquer outra entidade, tal 

como Deus. Essa idéia de humanidade que cada sociedade representa para si 

mesma é a noção de Pessoa. 

Segundo Seeger et ali (1979, p. 5) essa tradição que toma a noção de 

Pessoa como categoria central de análise inclina-se para uma etnopsicologia ou 

uma etnofilosofia – ou seja, considera as noções de pessoa enquanto categorias do 

pensamento nativo – explícitas ou implícitas - enquanto construções culturalmente 
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variáveis. De fato ela se torna uma via real para a análise antropológica, pois em 

certo sentido ela permite que analisemos as formas simbólicas – palavras imagens, 

instituições, comportamentos – em termos dos quais os homens se representam, 

para si mesmos e para os outros (Geertz, 1976, p. 224 – 225). 

Em virtude de seu intelectualismo, a sociologia francesa insistiu na presença 

do social em cada homem. Por esta razão a noção de Pessoa evoca o projeto de 

Mauss de unificar a representação do homem através do fato social total. Ambos os 

conceitos reuniriam em si todos os elementos de sua tríplice constituição, o 

fisiológico, o psíquico e o social, onde o último figuraria como princípio ordenador de 

uma significação global – e por esta razão social – a qual abarca elementos de 

natureza tão diversa e os encerra em uma totalidade. 

Em contraposição ao valor que se atribui ao social nas vertentes 

sociológicas individualistas, isto é, como um nível ou etapa na experiência do 

indivíduo, o homem concreto de Mauss se revela relativamente diferente, pois ele é 

um só com sua sociedade, agindo em função do que ele pensa, com uma idéia na 

cabeça que termina por se formar ao uso (Dumont, 1970, p. 34), de acordo com 

Dumont: 

 

O homem age em função do que ele pensa e, se possui em certo grau a 
faculdade de agenciar seus pensamentos ao seu modo, de construir 
categorias novas, ele o faz a partir das categorias que são socialmente 
dadas, e sua ligação com a linguagem basta para lembrar esse fato 
(Dumont, 1970, p. 34). 

 

Por esta razão os fatos sociais são causas, porque a princípio são 

representações, ou porque atuam sobre elas (Mauss, 1999, p. 20). O fundo íntimo 

da vida social é um conjunto de representações. Enquanto o caráter individual nunca 

é simbólico em si mesmo, ele fornece a matéria-prima para um simbolismo 

eminentemente social, por esta razão Mauss considera de primeira importância 

elaborar uma teoria sociológica do simbolismo (Lévi-Strauss, 2003, p. 22). Vejamos 

como Mauss formula essa questão através de seu diálogo com a psicologia, onde 

ele sugere direções e aponta as semelhanças e diferenças entre as duas disciplinas. 
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2.3 “RELAÇÕES REAIS E PRÁTICAS ENTRE A PSICOLOGIA E A SOCIOLOGIA” 

 

 

Segundo Leacock (1954) Mauss escreveu alguns artigos no Journal de 

psychologie normale et pathologique, que funcionava sobre a direção de George 

Dumas e Pierre Janet. Associada ao jornal estava a “Société de Psychologie” da 

qual Mauss participava, aparentemente, com base em sua reputação como 

eminente líder da sociologia francesa, mais do que por seus trabalhos em psicologia 

(Leacock, 1954, p. 8). Mauss foi o presidente da associação no período entre 1923 e 

1926, momento no qual ele elaborou e dirigiu considerações visando contribuir com 

a delimitação do campo de ambas as ciências. 

Leacock (1954) argumenta que em seu trabalho o autor não chegou a 

conceber nenhuma cooperação íntima ou muito profunda entre as duas disciplinas. 

Além disso, ele afirma que o trabalho do autor visava apresentar o meio pelo qual a 

sociologia poderia contribuir para os estudos psicológicos, sem com isso realizar 

qualquer estudo interdisciplinar tal como realizado por Benedict e sua escola nos 

Estados Unidos, o autor observa: 

 

It should be noted, however, that Mauss did not conceive of any really close 
cooperation between the two disciplines. He felt that information and ideas 
could be exchanged, but he certainly did not envisage the cross-discipline 
studies which have gained increasing popularity in the United States under 
the headings of “social psychology” and “personality and culture.” Mauss’ 
emphasis in his presidential address was on the ways in which sociology 
could contribute to psychological studies (Leacock, 1954, p. 8). 

 

Para Mauss existem dois reinos especiais, cada qual se refere 

especificamente a uma ciência. O primeiro deles é o reino da consciência, o qual 

pertence à psicologia, e o segundo é o reino da consciência coletiva, da coletividade, 

cujo domínio pertence à sociologia (Mauss, 2003, p. 318). Ambos se encontram no 

mundo e na vida, estão na natureza, e por esta razão é possível pensar que cada 

qual segue seu curso, uns estudando a história natural do homem vivendo em 

sociedade, e outros se concentrando na teoria dos fenômenos da consciência 

individual. 

Segundo Mauss há sociedades somente entre os seres vivos e os 

fenômenos sociológicos são fenômenos da vida; a sociologia, assim como a 
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psicologia, é parte da biologia, pois ambas as disciplinas estão lidando com um 

homem de carne e osso, que vive, ou que viveu. Na linguagem de sua época a 

sociologia seria parte da antropologia – uma parte da biologia – que, assim como a 

psicologia humana, trataria do homem como ser vivo consciente e sociável (Mauss, 

2003, p. 319). 

Contudo, a sociologia, diferentemente da psicologia, é exclusivamente 

humana: 

 

Enquanto a psicologia não se limita, como tampouco a fisiologia, ao estudo 
do homem, enquanto, por exemplo, nossos colegas (...) escolhem objetos 
de suas experiências em toda a escala animal, nós sociólogos, constatamos 
e registramos apenas fatos humanos (Mauss, 2003, p. 319). 

 

De acordo com Mauss as sociedades humanas são, por sua natureza, 

sociedades animais e os traços destas se verificam naquelas. Todavia as 

sociedades humanas apresentam outros traços que a distinguem a ponto de 

instaurar uma nova ordem. Para ele não se deve desconsiderar que nem mesmo 

nas sociedades animais mais desenvolvidas, como é o caso dos insetos e de grupos 

de antropóides evoluídos, foi possível encontrar registros da experiência simbólica. 

Não se verificou, por exemplo, nem a pressão da consciência de uns sob a 

consciência de outros, quanto mais à possibilidade da comunicação de idéias, 

linguagem, artes práticas e estéticas, os agrupamentos e religiões (Mauss, 2003, p. 

320). 

Ainda segundo o autor, este conjunto de fatos confere relevância ao único 

traço da vida em comum do homem, a saber, as instituições sociais. Elas se 

constituem enquanto fato primeiro na experiência do homem e são uma: “evidência, 

um cogito ergo sum – nos fazem não apenas ‘homem social’, mas ‘homem 

simplesmente’” (Mauss, 2003, p. 320). Para ele, enquanto a psicologia não é 

somente a do homem, a sociologia seria rigorosamente humana. 

As preocupações da psicologia, afirma Mauss, a levam diretamente para a 

consideração dos fatos observados no comportamento do indivíduo. Para ele, a 

diferença entre a psicologia coletiva e a sociologia é imensa. Ele cita a teoria do 

“Group mind” de Mac Dougall com o objetivo de destacar suas limitações e as 

diferenças entre uma abordagem psicológica da sociedade e uma abordagem 

propriamente sociológica da mesma, segundo o autor: 
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Para ele [Mac Dougall], a sociologia é, no fundo, uma psicologia coletiva, e, 
embora ele consinta, de vez em quando, em nos reservar alguns restos, e 
embora creia, por outro lado, que esta é uma parte da psicologia muito 
especial, no fundo admite apenas esta última e a reduz ao estudo das 
interações individuais (...) No fundo, se as sociedades contivessem apenas 
indivíduos e se, nestes, os sociólogos considerassem apenas os fenômenos 
de consciência, mesmo daquela espécie de representação que traz a marca 
do coletivo, talvez estaríamos de acordo com Mac Dougall e diríamos: “A 
sociologia, ou psicologia coletiva, não é senão um capítulo da psicologia”: 
pois mesmo os sinais diversos pelos quais se reconhece que se está em 
presença da coletividade, aqueles pelos quais se sente que é ela que 
inspira a representação: o arbitrário, o simbólico, a sugestão exterior, a pré-
ligação e sobretudo a obrigação (esta sendo apenas um dos efeitos 
conscientes das outras representações), mesmo esses sinais podem ser 
interpretados, em suma, por uma interpsicologia. (Mauss, 2003, p. 320 – 
321). 

 

 

Observamos no trecho acima que o autor destaca uma série de elementos 

que considera marcas do social por excelência. Dentre elas a arbitrariedade e o 

simbólico, a pré-ligação entre os homens e, sobretudo, a obrigação, que 

desempenha um papel fundamental na teoria das emoções de Mauss. Entretanto, o 

autor considera que a abordagem fundamentada na idéia de “Group Mind”, como 

pressupôs Mac Dougall, não seria muito útil, uma vez que ela não teria outro objeto 

senão as representações coletivas compreendidas como a multiplicação dos fatos 

da consciência pela pressão de umas sobre as outras. Para Mauss esse fato é 

insuficiente: “Se houvesse apenas isso na sociedade, a psicologia coletiva seria 

suficiente e não iríamos além” (Mauss, 2003, p. 321). Para Mauss a definição do 

“Group Mind” de Mac Dougall procede de uma abstração abusiva, pois separa a 

consciência do grupo de todo o seu substrato material e concreto. Segundo sua 

concepção, há na sociedade mais do que representações coletivas – por 

importantes ou dominantes que sejam – por trás do espírito do grupo há o grupo 

propriamente dito, o qual merece ser estudado por três aspectos específicos. 

O primeiro deles é que em toda sociedade há coisas e homens, o físico e o 

material distribuídos em certo número e classificados segundo os lugares, tempos 

etc. As relações numéricas dos integrantes de uma sociedade variam tanto quanto 

as gerações que a compõe etc. O autor denomina esses fenômenos como 

morfológicos (Mauss, 2003, p. 323). 
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Em segundo lugar, pode-se dizer que há os fenômenos de funcionamento 

da sociedade, aos quais ele atribui a qualidade e especificidade por serem 

fundamentalmente estatísticos. Sob esse viés noções puras – as representações – 

adquirem um aspecto numérico extraordinário. Encontram-se entre seus exemplares 

a noção de valor e moeda, o funcionamento da economia, o apego à vida [como é o 

caso das taxas de mortalidade relacionadas ao suicídio], há também a criminalidade, 

a intensidade do sentimento religioso, etc. 

E finalmente, por trás de todo fato social há história, tradição, linguagem e 

hábitos. Sob essa perspectiva, argumenta o autor, os fatos sociais, quaisquer que 

sejam suas origens – mesmo quando estes parecem novos ou revolucionários – são 

carregados de passado. Com efeito, todo fato social é resultado das circunstâncias 

mais remotas no tempo, submetendo-se as conexões múltiplas da história e da 

geografia, por esta razão: “ele jamais deve ser separado completamente, mesmo 

pela mais alta abstração, nem de sua cor local, nem de sua ganga histórica” (Mauss, 

2003, p. 322). 

Sob este triplo ponto de vista, o morfológico, o estatístico e o histórico se 

constituem os fatos sociais. A sociologia só recorre a psicologia coletiva na medida 

em que se encontra diante do estudo das representações coletivas, isto é: “As 

idéias, as motivações que as constituem, e as práticas ou comportamentos sociais 

que a elas correspondem” (Mauss, 2003, p. 322). Ao deparar-se com o estudo das 

representações coletivas, o autor afirma que estaremos lidando, não somente com 

um capítulo da psicologia coletiva, mas da sociologia propriamente dita, pois é 

somente em torno das idéias comuns, religião, pátria, moeda etc., que se agrupam 

os homens, tanto em seu material, quanto em seus números e histórias. 

Neste aspecto encontramos um elemento essencial da teoria maussiana, a 

saber, que as idéias, ou melhor, as representações coletivas são ao mesmo tempo 

condições e elementos constitutivos de todos os fenômenos da vida humana, elas 

são suas causas, e determinam uma relação de co-dependência entre os 

fenômenos das ordens biológica, psicológica e social. 

De acordo com Leacock (1954, p. 8) Mauss acreditava que à sociologia 

caberia apresentar algumas representações coletivas das sociedades mais simples 

para indicar como essas representações mais amplas e coletivas afetam a vida dos 

indivíduos em suas respectivas sociedades. Em suma, pode-se argumentar que 

Mauss tinha uma preocupação bastante ampla sobre a relação entre indivíduo e 
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grupo, fato que preocupou grande parte da etnologia moderna, em especial para os 

teóricos da escola psicossociológica americana. Segundo Lévi-Strauss: 

 

Ao afirmar o valor crucial, para as ciências do homem, de um estudo da 
maneira pela qual cada sociedade impõe ao indivíduo um uso 
rigorosamente determinado de seu corpo, Mauss anuncia as mais atuais 
preocupações da escola antropológica americana, tais como viriam a se 
exprimir nos trabalhos de Ruth Benedict, Margaret Mead e da maior parte 
dos etnólogos americanos da jovem geração. (Lévi-Strauss, 2003, p. 12). 

 

Para Mauss é por intermédio das necessidades e das atividades corporais 

que a estrutura social imprime sua marca nos indivíduos, essa projeção do social 

sobre o individual deve investigar a profundidade das condutas e dos costumes. 

Para Lévi-Strauss este fato estabelece não somente um plano de trabalho para a 

etnografia moderna, como também produz uma conseqüência mais significativa, a 

saber, a aproximação entre etnologia e psicanálise. Mauss foi capaz de perceber a 

importância da educação física, do momento e das modalidades do desmame e as 

maneiras pela qual o bebê é manuseado, ele chega a entrever uma classificação 

dos grupos humanos em “povos com berços e povos sem berços” (Lévi-Strauss, 

2003, p. 13). 

Apesar do destaque concedido as modalidades da educação infantil, a 

abordagem adotada por Mauss destoará da teoria sobre a relação entre indivíduo e 

sociedade adotada pelos autores da Escola de Cultura e Personalidade em dois 

aspectos. O primeiro deles é que Mauss inaugura um novo território para as 

pesquisas etnológicas, o das técnicas do corpo. Lévi-Strauss (2003) afirma que 

Mauss não se limitava a reconhecer a incidência desse gênero de estudos sobre o 

problema da integração cultural, mas reconhecia sua importância intrínseca. 

Entretanto, diferentemente de Benedict e outros etnólogos, Mauss não consentia em 

somente se debruçar sobre certas disciplinas corporais com a esperança de elucidar 

os mecanismos pelos quais o grupo modela os indivíduos à sua imagem. O autor 

consegue ir além quando concebe a possibilidade de inventariar e descrever os usos 

que os homens fizeram e continuam a fazer de seus corpos, sobretudo ao longo da 

história. Para ele as possibilidades do uso corporal, esse instrumento universal 

colocado à disposição de cada um, são variadas, e se encontram sempre 

parcialmente limitadas ou contidas nas exigências de nossa cultura particular. 
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O segundo problema atacado por Mauss se relaciona a especificidade das 

relações entre a natureza social e biológica do homem que também foram 

abordados por Ruth Benedict. Mauss percebera que a vida social é um mundo de 

relações simbólicas. 

Mauss destaca o encontro do individual com o social a partir do simbolismo. 

Ele é ao mesmo tempo um conjunto de signos e símbolos, exclamações, palavras, 

gestos e ritos provenientes da etiqueta e da moral. Em primeiro lugar, todos esses 

fenômenos de ordem simbólica traduzem a presença do grupo. Eles também 

exprimem simultaneamente as ações e reações dos instintos dos indivíduos: “As 

necessidades diretas de cada um e de todos, de sua personalidade, de suas 

relações recíprocas” (Mauss, 2003, p. 332 – 333). 

Todavia, deve-se notar que enquanto Ruth Benedict ensinava etnólogos e 

psicólogos o quanto os fenômenos que eles descreviam eram suscetíveis de ser 

descritos numa linguagem comum, a saber, a psicopatologia – reduzindo com isso, 

os fenômenos sociais a um conjunto de correlações com o psiquismo individual, 

privilegiando indiretamente o segundo em nome dos primeiros através de uma 

tipologia baseada na psiquiatria – Mauss demonstrava, com efeito, que as duas 

ordens não estão, uma frente à outra, numa relação de causa e efeito. Para ele a 

formulação psicológica não é senão uma tradução, no plano do psiquismo individual, 

de uma estrutura propriamente sociológica: “É essa subordinação do psicológico ao 

sociológico que Mauss ultimamente evidencia” (Lévi-Strauss, 2003, p. 17). Nas 

palavras de Mauss: 

 

Enquanto vós percebeis esses casos de simbolismo só bastante raramente 
e geralmente em série de fatores anormais, nós, sociólogos, percebemos 
inúmeros deles de forma constante e em séries imensas de fatos normais 
(...) Eis aí um dos pontos fundamentais ao mesmo tempo da vida social e da 
vida da consciência individual: o símbolo – gênio evocado – tem sua vida 
própria; ele age e se reproduz indefinidamente. (Mauss, 2003, p. 332 – 
333). 

 

Por esta razão Dumont (1986, p. 243 – 244) aponta que em outras vertentes 

sociológicas [em particular as que tomam o indivíduo como premissa] talvez haja 

uma confusão acerca da experiência individual, a qual atravessando diferentes 

níveis [ele se refere aos níveis fisiológico, psicológico e social] é possivelmente 

vivenciada como contraditória. De acordo com seu argumento, é na análise 
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sociológica onde se deve atentar para a distinção desses níveis se se quiser evitar o 

“curto-circuito” ou a incompreensão. 

A distinção entre os níveis psicológico e social, e a subordinação do primeiro 

ao segundo, revela o quanto é imprudente utilizar a terminologia psiquiátrica para 

caracterizar fenômenos sociais, quando a verdadeira relação entre eles se 

estabeleceria em outro sentido, para Lévi-Strauss: 

 

É da natureza da sociedade que ela se exprima simbolicamente em seus 
costumes e em suas instituições; ao contrário, as condutas individuais 
normais jamais são simbólicas por elas mesmas: elas são os elementos a 
partir dos quais um sistema simbólico, que só pode ser coletivo, se constrói 
(Lévi-Strauss, 2003, p. 17). 

 

Observa-se que a perspectiva maussiana aparece como uma contrapartida 

da análise efetuada por Benedict. Para Benedict a cultura é um neurótico, o que a 

leva a transformar o desvio na norma, uma vez que o padrão cultural se apresentaria 

tão “psicótico” [psicopático] quanto o indivíduo desviante ao qual ele teme, no fundo, 

sua perspectiva reforça a idéia de que seríamos todos neuróticos e que estaríamos 

constantemente em busca da felicidade [eis a base de sua engenharia social]. 

Mauss por sua vez, propõe que as condutas individuais anormais num grupo social 

dado, atingem o simbolismo, mas num nível inferior e com uma outra ordem de 

grandeza que é realmente incomensurável àquela na qual se exprime o grupo, Lévi-

Strauss aponta para este fato: 

 

São apenas as condutas anormais que, por serem dessocializadas e de 
certo modo abandonadas a si mesmas, realizam, no plano individual, a 
ilusão de um simbolismo autônomo (...) Portanto, é ao mesmo tempo natural 
e fatal que, simbólicas, de um lado, e traduzindo, de outro (por definição), 
um sistema diferente daquele do grupo, as condutas psicopatológicas 
individuais ofereçam a cada sociedade uma espécie de equivalente, 
duplamente diminuído (porque individual e porque patológico), de 
simbolismos diferentes do seu próprio, embora vagamente evocadores de 
formas normais e realizadas em escala coletiva (Lévi-Strauss, 2003, p. 17). 

 

Além disso, Lévi-Strauss argumenta que o domínio do patológico jamais se 

confunde com o individual, uma vez que os diferentes tipos de distúrbios 

psicológicos se dispõem em categorias, admitem uma classificação e se apresentam 

em diferentes formas predominantes de acordo com o momento histórico específico 

de cada sociedade. Com isso é possível constatar que cada sociedade possui suas 
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formas preferidas de distúrbios, os quais, tanto como as formas normais da ação, 

são funções de uma ordem coletiva que se encontra presente até mesmo na 

exceção: 

 

As confusões mentais e as interpretações, os contrastes e as inibições, os 
delírios e as alucinações que só dificilmente observais e em casos 
patológicos, podemos vos oferecer em milhões de exemplares e – o que é 
mais importante – em casos normais. Por exemplo, a “tanatomania” de que 
vos falei, essa negação violenta do instinto de viver pelo instinto social, ela 
não é anormal, mas normal entre os australianos e os Maori. Do mesmo 
modo, todos os Maori, uma grande parte dos malaios, um grande número 
de polinésios, conhecem a fúria alucinatória da vendeta, o “amok”, tão 
frequentemente descrito. Temos, portanto, o mais rico registro de fatos 
psicológicos (Mauss, 2003, p. 331). 

 

Por outro lado, Mauss não recusava a existência de um domínio individual, 

tanto fisiológico como psicológico, mas o submetia a ordem social, com o objetivo de 

compreender a pluralidade de fenômenos que, em aparência eram diversos, mas se 

encontravam reunidos sobre a ordenação de uma totalidade mais ampla. O autor irá 

proceder da mesma forma para com as emoções, vejamos como ele realiza a 

análise das emoções em seu estudo sobre a expressão obrigatória dos sentimentos. 
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2.4 “A EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA DOS SENTIMENTOS” 

 

 

O texto sobre a expressão obrigatória dos sentimentos merece destaque na 

obra de Mauss, uma vez que o autor faz referências às emoções. Por ser um texto 

relativamente pequeno esta seção apresentará de forma breve a exposição do autor 

concatenando-a com a discussão que temos feito até agora, a saber, de que os 

fenômenos fisiológicos e psicológicos estão submetidos a uma ordem social capaz 

de lhes conceder sua unidade. 

Para isso o autor destina suas observações para o grau de extrema 

generalidade e obrigatoriedade a que estão submetidas as diversas formas de 

expressão das emoções. Expressões tais como o choro e o riso são 

simultaneamente símbolos coletivos, efeitos orgânicos e impressões psíquicas. Com 

isso pode-se afirmar que, mesmo obrigatórias, as emoções evocadas são sentidas 

pelos sujeitos que a encarnam: 

 

Mais ce ne sont pas seulement les temps et conditions de l'expression 
collective des sentiments qui sont fixés, ce sont aussi les agents de cette 
expression (Mauss, 1921, p. 6). 

 

O autor chega a esta conclusão ao estudar os ritos funerários australianos, 

os quais apresentam formas similares tanto na Polinésia, quanto na América do 

Norte e Sul. Em seu texto o autor descreve o caso da viúva que, entre os 

australianos, chora pontualmente toda tarde à mesma hora conforme dita o costume 

(Fonseca, 1999). 

Ao invés de questionar a sinceridade da expressão da mulher em seu luto, 

Mauss ressalta, sobretudo, a importância dos ritos sociais no vasto leque de 

experiências que servem de educação sentimental dos envolvidos. Para ele essa 

educação sentimental é pública e os envolvidos ocupam diante dela posições sociais 

mais ou menos definidas, através das quais cumpre agir de tal ou tal forma. 

Eis que no caso do rito funerário australiano não são todos os parentes que 

choram pelo morto, ao invés disso, somente alguns representantes o fazem. Aqui o 

fato de alguém gritar ou não gritar, e até mesmo a expressão de raiva e tristeza é a 

expressão máxima de sua obrigação, do fato de que são forçados a expressar esses 
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sentimentos daquela forma. O autor observa como entre os Warramunga, tribo de 

descendência masculina, os ritos funerários são um elemento importante para a 

restituição da família uterina. 

Por outro lado ele também aponta para o fato de que entre alguns grupos 

australianos, enquanto os homens ficam a cabo dos cultos religiosos, as mulheres 

são as principais responsáveis pelos cultos funerários.  

Além de serem expressamente obrigatórios, os sentimentos evocados pelo 

choro e pelos gritos são cantados, a tal ponto em que atingem uníssonos, tornando-

se cantos estereotipados e rítmicos, por vezes marcados pela alternância, ou pela 

elaboração de ritmos mais desenvolvidos, os quais têm sua eficácia. 

Observa-se, por sua vez, que as manifestações emocionais e coletivas dos 

ritos funerários têm simultaneamente um valor moral, tanto dos sentimentos do 

indivíduo quanto do grupo. Expressos em pequenas frases simples, são uma 

linguagem e devem ser comunicados, mas a forma como o são comunicados e o 

conteúdo daquilo que se diz deve, sobretudo, ser compreendido por todo o grupo. 

Segundo o autor, as emoções são manifestadas para o outro, elas comunicam, são 

uma linguagem e um elemento essencialmente simbólico: 

 

On fait donc plus que de manifester ses sentiments, on les manifeste aux 
autres, puisqu'il faut les leur manifester. On se les manifeste à soi en les 
exprimant aux autres et pour le compte des autres. C'est essentiellement 
une symbolique (Mauss, 1921, p. 8) 

 

Com isso se reintroduz um elemento que já havíamos discutido na seção 

anterior, cujo valor é fundamental para que Mauss possa reunir sobre a ordem do 

social os fenômenos da ordem fisiológica e psicológica, a saber, o simbolismo ou a 

representação. Vejamos quais são as implicações da concepção adotada por Mauss 

sobre as emoções. 

Por um lado o autor reconhece que a experiência humana atravessa 

diversos níveis, dentre eles o biológico e o psíquico. Contudo, o autor submete as 

duas ordens a uma terceira categoria de fatos, os fatos sociais. As emoções são 

entrevistas como imbricadas nesse elemento tríplice: em algum ponto elas partilham 

dos aspectos contidos na fisiologia, como é o caso das lágrimas e das expressões 

faciais. Em outro momento elas apresentam um conteúdo psicológico, aquele da 

consciência individual que sente e, sociologicamente, são linguagem e devem ser 
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manifestas. A experiência do sentir, de ser afetado, só pode ocorrer por estar de 

alguma forma atrelada a um conteúdo específico, proveniente de representações 

que não se localizam na mente individual, mas no espírito do grupo. 

Portanto, sociologia e psicologia aqui se encontram. As emoções se tornam 

essencialmente sociais, na medida em que são representações, símbolos, 

expressão de algo maior que elas mesmas. Observa-se que a emoção não é 

somente uma função psicológica particular com vistas à satisfação das 

necessidades individuais, como foi possível identificar entre os teóricos da Escola de 

Cultura e Personalidade. 

Elas são símbolos coletivos, primeiramente por que são partilhadas por um 

grupo específico. Em segundo lugar, as emoções perdem seu caráter privado, elas 

não são a simples expressão de um sentimento interno e incomunicável do 

indivíduo, o que constitui nas palavras de William James uma afecção mental ou um 

estado subjetivo. Um dos principais elementos de sua constituição é que elas são 

voltadas para o outro, elas são espaço e índice de relações sociais. Por esta razão 

nos deparamos com uma teoria essencialmente sociológica [social] das emoções, 

pois elas não existem em um indivíduo para-si, mas para o outro, elas comunicam e 

ao mesmo tempo dependem da reciprocidade e da troca. 

Com isso Mauss demole a oposição entre sentimentos espontâneos – ou 

seja, emoções verdadeiras e essenciais – e sentimentos falsos14 e espúrios15 que 

encontramos nas teorias da personalidade da psicologia e da escola 

psicossociológica americana quando estes lançam mão da noção Ocidental 

moderna de Pessoa, isto é, o indivíduo, por influência de sua própria origem, que 

remonta a sociedade de máscaras, representadas ora pelo caráter, isto é, a máscara 
                                                 
14     Sobre este ponto, Rousseau acreditava que os seres humanos nasceram bons, mas foram corrompidos pela 

experiência de crescer em sociedade. Segundo Rousseau, nossos instintos naturais são bons e sua visão do 
estado de natureza era diretamente oposta à de Hobbes: o homem num estado natural é um "bom selvagem". 
Mas uma criança que cresce numa assim chamada sociedade civilizada é ensinada a dobrar e sufocar seus 
instintos naturais, a reprimir seus verdadeiros sentimentos, a impor sobre as emoções as categorias artificiais 
do pensamento conceitual, e a fingir que não pensa nem sente todo tipo de coisa que de fato pensa e sente, 
enquanto finge pensar e sentir todo tipo de coisa que de fato não pensa e não sente. O resultado é a alienação 
de seu eu verdadeiro [o termo "alienação" só foi cunhado mais tarde, por Hegel], e a falsidade e a hipocrisia 
que invadem tudo. Assim, a civilização é a corruptora e destruidora dos valores verdadeiros - e não, como as 
pessoas sempre parecem supor, sua criadora e propagadora. 

15     Perspectiva semelhante à de Rousseau é encontrada nos trabalhos da Escola de Cultura e Personalidade, em 
particular no artigo de Edward Sapir: Culture, Genuine and Spurious (1924) onde o autor distingue dois tipos 
de cultura: “Folk Culture” e “Secular Culture”, sendo a primeira forma cultural considerada genuína, devido 
à espontaneidade atribuída ao valor e comportamento popular; já a segunda forma cultural seria espúria, na 
medida em que carrega consigo alguns atributos superficiais – ou artificiais – entendidos como 
conseqüências necessárias da secularização de nossas sociedades. 
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que alguém quer e escolhe ser, ou então pelo embuste, pela ilusão e pela hipocrisia 

de um indivíduo que apresenta a si mesmo como se fosse outrem, de acordo com 

Fonseca: 

 

Demolindo a demarcação entre sentimentos "falsos" e "verdadeiros", a 
análise de Mauss mostra que nenhum sentimento humano é inteiramente 
espontâneo. A alegria, a dor, o desgosto, o ódio são fenômenos que 
carregam o peso tanto do social quanto do fisiológico e psicológico. É esta 
dimensão social que parece freqüentemente esquecida quando os 
pesquisadores reduzem a pesquisa qualitativa a um encontro de psyches 
individuais, e quando o agente social afirma que "cada caso é um caso". O 
que significa esse "social"? Lembramos do exemplo da viúva que chora "por 
encomenda". Para interpretar esse choro, é preciso conhecer bem a 
sociedade de onde vem — dos padrões residenciais e normas de herança 
até as atitudes corporais e os critérios estéticos e morais (Fonseca, 1999, p. 
5). 

 

O trecho acima destaca o quanto a expressão emocional vem com a marca 

da sociedade na qual ela é originada, de suas normas e padrões, de seus critérios 

estéticos e morais, enfim, de tudo aquilo que para um grupo específico pode ser 

considerado legitimo enquanto elemento constitutivo da Pessoa. Veremos na 

próxima seção como a emoção é articulada na etnografia dos povos sul ameríndios 

a fim de exemplificar as vantagens de se adotar a noção de Pessoa como 

instrumento da análise antropológica. 
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2.5 A PESSOA E AS EMOÇÕES – UM BREVE EXEMPLO AMERÍNDIO 

 

 

No caso da análise das emoções a utilização da categoria Pessoa, isto é, 

como cada sociedade representa a si mesma e aos outros, resulta no esvaziamento 

do conteúdo valorativo atribuído a afetividade, que em geral é psicológico 

[psicologizante], para considerar as qualidades essencialmente sociológicas e totais 

das relações entre os homens em suas respectivas sociedades. Enquanto que com 

a noção de indivíduo as emoções se mantinham reduzidas a seu conteúdo 

psicológico, elas retinham as qualidades inerentes à concepção Ocidental do 

homem moderno. 

Dentre as conseqüências desta perspectiva, pode-se destacar que as 

emoções são compreendidas por sua substancialidade, e que estas estão atreladas 

à idéia de uma natureza humana anterior a vida do homem em sociedade. Neste 

sentido, a noção que se constrói sobre a emoção é reflexo, como já foi dito, de uma 

concepção dualista, fenomenológico-prática, que supõe ao mesmo tempo sua 

materialidade corpórea e transcendência espiritual – ou mental. 

Como resultado, as emoções passam a ser entendidas como atributos 

essencialmente individuais, isto é, dotadas de uma objetividade material, refletida 

nas expressões faciais, respostas hormonais, modificações corporais etc. e de uma 

subjetividade única e inerente ao indivíduo com vistas à satisfação de seus apetites 

físicos e espirituais. Por ser concebido como um ser de extrema carência e 

insaciabilidade, o indivíduo emocional é qualificado com os atributos da 

periculosidade, instabilidade, vulnerabilidade e irracionalidade. 

Como anteriormente assinalado, por vezes o caos emocional é também a 

base da própria civilização. Essa ambivalência consolida um eterno conflito entre o 

homem e a sociedade. A emoção seria então ao mesmo tempo o elemento causador 

e mediador dessa eterna luta. No primeiro caso por que o indivíduo sente suas 

emoções espontaneamente, naturalmente, sem a colaboração ou intrusão da 

sociedade que se impõe à vontade individual de tal forma que, por vezes, o indivíduo 

tem de abrir mão de seus desejos inatos para atender as demandas sociais 

artificialmente elaboradas. Já no segundo por que é somente através da sociedade, 

da linguagem e do simbolismo que os impulsos emocionais são moldados, 
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ganhando forma e coerência, permitindo com que estas expressões corporais e 

estados subjetivos sejam comunicáveis. 

Por outro lado, como contraposição às imposições arbitrárias da civilização, 

destacam-se as qualidades sagradas e vitais da emoção enquanto índice da 

individualidade e da privacidade do indivíduo. Aqui a emoção é a fonte de vida do 

homem, é uma energia essencial em seu estado bruto, ela é interior e age sobre o 

homem sem que ele a controle. 

Em termos psicológicos, a emoção é a irracionalidade do impulso natural a 

ser domesticada pelas instituições sociais, pelo simbolismo e linguagem. Tanto em 

sua interioridade quanto em sua manifestação exterior, a emoção deve ser 

comunicada através da linguagem, que pode ser um meio de libertação daquilo que 

só um Eu sente e sabe. Ao mesmo tempo emoção é uma prisão, na medida em que 

existe um “Mesmo” (Eu) que só pode ser sentido, e que não é totalmente 

cognoscível. Isto é, psicologicamente, a emoção é uma não-gramática, sua lógica é 

não ser totalmente lógica; aqui ela é uma essência que ainda se pretende 

domesticar, só falta descobrir como. 

Já a perspectiva sociológica da emoção elaborada por Mauss a entende 

como um espaço, uma linguagem e um índice de relações simbólicas coletivas, ou 

seja, representações. Pode-se afirmar que aqui a emoção é uma simbólica, é 

destinada a outrem, é totalizante, na medida em que está articulada com as 

categorias fundamentais pela qual um grupo ou sociedade se pensa, isto é, a 

Pessoa.  

Esse caráter total da emoção reúne e coordena os fenômenos orgânicos e 

psicológicos em uma realidade concreta, vivida e pensada. Aqui as representações 

afetam e são afetadas, são obrigatórias, gramaticais e se vinculam a modelos 

coletivos que supõem o que é sentir, o que são sentimentos, situações onde os 

sentimentos devem ser expressos, como eles devem ser expressos e até mesmo o 

sentimento provocado pela emergência desses contextos, isto é, na categorização 

das emoções pensamento e sentimento não estão separados. 

Neste sentido maussiano é possível demonstrar que a emoção, em termos 

sociológicos, não acarreta na suposição de valores cartesianos – separação entre 

mente e corpo, natureza e cultura, racional e irracional, pensamento e sentimento, 

indivíduo e sociedade – que a perspectiva psicológica tornou legítima. Aqui emoção 

não é a pressuposição da privacidade, muito menos da individualidade ou da 
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sacralidade do indivíduo, a não ser que no confronto etnográfico com as categorias 

do outro, isto é, as crenças do etnólogo em comparação com as crenças do nativo, 

assim o demonstrem. Por esta razão é de suma importância a valorização da noção 

de Pessoa, como elemento fundamental do trabalho comparativo.  

Por vezes, encontramos povos cujos modelos classificatórios não supõem 

um reino ou uma categoria específica para o sentimento – ou emoção. Neste caso, 

procede-se de forma a procurar como estão articuladas as proposições sobre o 

sentir no conjunto total de valores, crenças e proposições desta ou daquela 

sociedade. Pois é na noção que os outros povos têm sobre a Pessoa que se 

articulam teorias nativas sobre o que significa sentir em certos contextos, como no 

caso da doença e cura, morte, nas noções de corporalidade, nas relações de 

causalidade, parentesco, na idéia da personalidade social, na socialização, na 

nomeação e classificação, e até mesmo em idéias sobre a temporalidade, etc. 

Ora, ao procurar encontrar correlações entre a forma como as sociedades 

se representam para si mesmas e como elas conduzem sua experiência [seu modo 

de ser] a partir dessas representações, os autores da etnologia contemporânea, em 

particular das terras baixas da região amazônica se depararam com grupos cuja 

elaboração dos idiomas simbólicos ligados a Pessoa apresentaram um alto 

rendimento, contrariamente aos idiomas definidores de grupos de parentesco e de 

aliança (Seeger, 1979, p. 6). Isso levantou algumas suspeitas de etnólogos 

americanistas que acusaram essa abordagem por ela padecer de um idealismo. Mas 

vejamos quais são os motivos para que se adote a noção de Pessoa como ponto de 

partida da análise antropológica, em especial no que concerne às emoções. 

Para Seeger et ali (1979, p. 3 – 4) em primeiro lugar tomar a categoria 

Pessoa como focal deriva da necessidade de se criticarem os pré-conceitos ligados 

à noção de Indivíduo que informam muitas correntes antropológicas. Além disso, 

muitas etnografias16 recentes sobre grupos brasileiros têm se detido sobre 

ideologias nativas a respeito da corporalidade; teorias de concepção, teoria de 

doenças, papel dos fluídos corporais no simbolismo geral da sociedade, proibições 

alimentares e ornamentação corporal. Tudo isso, indica, de fato, que a grande 

maioria das sociedades tribais do continente privilegia uma reflexão sobre a 

                                                 
16   Segundo Seeger et ali (1979, p. 3) os trabalhos de I. Goldman (1963, 1977), G. Reichel-Dolmatoff (1968), C. 

Hugh Jones (1977), J. Kaplan (1977), P.  Menget (1976), J. C. Melatti (1976 [1968]), J. C. Crocker (1967) e 
tantos outros são um bom exemplo desta tendência. 
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corporalidade na elaboração de suas cosmologias. Mais importante ainda é o fato de 

que essas etnografias fazem uma escolha teórica guiada pelo objeto, necessitam 

recorrer a estas ideologias da corporalidade para dar conta dos princípios da 

estrutura social dos grupos, segundo o autor: 

 

Tudo se passa como se os conceitos que a Antropologia importa de outras 
sociedades – linhagem, aliança, grupos corporados – não fossem 
suficientes para explicar a organização das sociedades brasileiras. (Seeger, 
1979, p. 3). 

 

Na verdade este privilégio da corporalidade se dá dentro de uma 

preocupação mais ampla: a definição e construção da Pessoa pela sociedade. Com 

isso, segundo Seeger (1979, p. 6), tomar a noção de Pessoa como uma categoria é 

toma-la como instrumento de organização da experiência social, como construção 

coletiva que dá significado ao vivido, não se pode simplesmente derivá-la, por 

dedução ou determinação, de instâncias mais reais da práxis; a prática concreta 

desta ou daquela sociedade é que só pode ser descrita e compreendida a partir das 

categorias coletivas. 

Assim, ainda segundo Seeger (1979, p. 11), a fabricação, decoração, 

transformação e destruição dos corpos são temas em torno dos quais giram as 

mitologias, a vida cerimonial, e a organização social na maioria das sociedades 

indígenas do Brasil. Entre os grupos do Alto Xingu, a importância das substâncias 

naturais e dos processos fisiológicos também é evidente: 

 

Ali também se encontra algo como a comunidade de substância Jê; ali, uma 
vez que não se encontram grupos cerimoniais nem uma nominação tão 
elaborados como os do Jê, a matriz corporal atinge um rendimento 
sociológico elevado. A noção de doença (e o xamanismo associado) na 
base do sistema cerimonial xinguano, sistema este que constitui o nível 
mais amplo de integração da aldeia. A fabricação do corpo dos 
adolescentes na reclusão pubertária envolve também um elaborado 
discurso sobre o corpo (eméticos, escarificação, restrições sexuais). 
(Seeger, 1979, p. 11 – 12). 

 

Vejamos como esta questão é pensada ao ser inserida na etnografia sobre a 

fabricação do corpo e o ethos no grupo Yawalapíti do Alto Xingu estudado por 

Viveiros de Castro (1979, p. 40 – 49). De acordo com Viveiros de Castro, uma das 

idéias gerais e mais centrais no pensamento Yawalapíti é de que o corpo humano 
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precisa ser submetido a processos intencionais, periódicos de fabricação, as 

mudanças corporais assim produzidas são a causa e o instrumento de 

transformações em termos de identidade social. Contudo não é possível afirmar que 

as mudanças corporais podem ser consideradas como índices, nem como símbolos 

das mudanças da identidade social. Para o grupo as transformações do corpo e da 

posição social são uma e a mesma coisa, a natureza humana é literalmente 

fabricada, modelada pela cultura e o corpo imaginado em vários sentidos pela 

sociedade. 

Os processos de fabricação e de metamorfose comportam cada um sua 

dialética. A fabricação é a criação do corpo, mas do corpo humano, isto é, da 

Pessoa, e apóia-se na negação das possibilidades de um corpo não-humano. Já a 

metamorfose é desordem, regressão, transgressão, mas não se trata de uma volta, 

uma recuperação pela natureza, ela é, sobretudo, uma criação, pois além de 

manifestar uma ordem do mundo que totaliza a Natureza e a Cultura, isto é, permite 

o que a fabricação nega, ela permite a reprodução da Cultura como transcendência 

(Viveiros de Castro, 1979, p. 41). 

Ambos são fundamentais e permitem pensar o estatuto da pessoa 

Yawalapíti em sua raiz, ou seja, em sua diferença dentro da ordem das coisas. Reza 

o mito que a fabricação primordial dos humanos foi realizada por um Demiurgo, que, 

soprando fumaça de tabaco sobre toras de madeira postas em um gabinete de 

reclusão, deu-lhes a vida: criou a mãe dos gêmeos Sol e Lua, protótipos da 

humanidade atual. Observamos aqui que a fabricação de humanos exigiu uma 

reclusão: “As moças de pau transformaram-se em gente depois de encerradas no 

gabinete de palha que abriga os reclusos dentro da casa de seus pais” (Viveiros de 

Castro, 1979, p. 43). Para Viveiros de Castro (1979, p. 44) há no contexto xinguano 

um complexo de reclusão, que envolve a couvade, a puberdade, a doença, a 

iniciação xamanística, o luto, e simbolicamente a “gestação” e o “sepultamento”. 

Toda reclusão é sempre concebida para os Yawalapíti como uma mudança 

substantiva do corpo: “fica-se recluso para mudar o corpo”. 

Mas o processo de reclusão não serve só para mudar o corpo, ele também 

modifica ou reforma o que Viveiros de Castro denomina de “personalidade ideal”, ou 

mais simplesmente o jeito de ser e de reagir adequadamente a cada situação, em 

particular no que concerne a própria reclusão, sobretudo, a pubertária. As 

qualidades da Pessoa dependem intrinsecamente a uma adesão correta às regras 
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ditadas pela reclusão. A reclusão é um momento fundamental, uma passagem 

crítica, social e ontologicamente, do ciclo vital, e não é vista como “natural” – ou 

independente da intervenção humana. É o tempo da fabricação do novo papel social 

por meio da tecnologia do corpo, onde a transição de estados da pessoa é marcada 

por uma intervenção social radical, a qual submete o indivíduo e o individual a uma 

normalização sócio-fisiológica (Viveiros de Castro, 1979, p. 42). 

Este momento de transformação e passagem através do complexo de 

reclusão é marcado pelo idioma emocional da vergonha, pois neste contexto “sente-

se vergonha”. Toda a singularidade das relações no centro da aldeia, o pátio, a fala 

do pátio, a luta corporal, a dança e a exibição só existem articulados com o gabinete 

de reclusão, seu silêncio e seu segredo, a fabricação demorada do corpo, submetido 

às regras de continência alimentar e sexual. Na reclusão, aquilo que distingue os 

corpos, transforma-se naquilo que os identifica. Segundo Viveiros de Castro: 

 

Essas trocas e mudanças do corpo são marcadas pelo parikú, a vergonha, 
categoria básica do ethos xinguano. A transição social é uma mudança 
corporal, esta é vergonhosa e deve ficar invisível (a vergonha é marcada 
por restrições à interação social: silêncio, invisibilidade). O ser em 
fabricação está nu – não usa pintura nem adornos, que marcam os estados, 
enquanto a focalização nos processos de incorporação e excorporação 
marca o limen – frágil, pois depende de seu grupo de substância para suas 
necessidades mais elementares, e exposto a variados perigos físicos e 
metafísicos. Os reclusos, de fato, são frequentemente o paradigma da 
reclusão, além de sugerir uma metáfora eficaz, a do nascimento, para 
descrever as passagens cruciais; é como o recém-nascido, e está, como 
este, exposto a muitos perigos físicos e metafísicos. A categoria vergonha 
Yawalapíti define relações sociais ambíguas ou liminares: reclusão, relação 
entre afins, entre as mulheres e os homens (enquanto grupos). Ela fala a 
respeito do perigo – e é por isso que se aplica aos reclusos. Embora possa 
referir-se a uma experiência psicológica (como interpreta Gregor 1977: 220 
e ss.), seu significado é propriamente social (Viveiros de Castro, 1979, p. 44 
– 45). 

 

Observa-se que a vergonha aparece como uma obrigação e ao mesmo 

tempo como um sentimento partilhado por todos os reclusos, por estarem expostos, 

não somente a uma série de perigos metafísicos, como também por ocuparem uma 

posição social ambígua e liminar. Uma pessoa reclusa se envergonha por que é um 

recém-nascido, por estar nu. O sentimento de vergonha indica o perigo, mas 

também produz uma série de conseqüências positivas. Por exemplo, bons chefes 

são idealmente belos, fortes e generosos e devem ter ficado reclusos por períodos 

maiores na adolescência, enquanto que pessoas feias e avarentas, a gente 
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imprestável, os que são os candidatos ideais a acusações de feitiçaria refletem 

reclusões mal sucedidas! Para Viveiros de Castro: 

 

O complexo de reclusão é, na verdade, um aparelho de construção da 
pessoa xinguana: é através dele que os papéis sociais são assumidos. 
Portanto, que o idioma da reclusão seja sobretudo um idioma da 
corporalidade, isso nos indica o papel central que a imagem do corpo 
desempenha na elaboração da persona xinguana. Com isso quero dizer que 
se deve levar a sério a teoria Yawalapíti a respeito da reclusão, como sendo 
uma fabricação do corpo (Viveiros de Castro, 1979, p. 45). 

 

Ora, nos deparamos com o mesmo conjunto de fatos esboçados por Mauss 

em seu artigo sobre a expressão obrigatória dos sentimentos. O sentimento de 

vergonha é constituinte da concepção global do que é a Pessoa entre os Yawalapíti. 

Ela é múltipla, representa ao mesmo tempo um conjunto de relações de afinidade, 

de possíveis perigos reais ou metafísicos, é uma obrigação, neste caso a obrigação 

de se ficar recluso [seguida de todas as suas implicações] e é o sentimento pelo 

qual se deve passar para que se possa transformar o corpo, para modificar o estado 

da pessoa, conseqüentemente modificando o caráter de sua personalidade social 

com atributos e qualidades desejáveis, tais como a beleza, a força e a generosidade. 

Viveiros de Castro também critica teorias como a de Gregor (1977), que 

interpretam a reclusão como a manutenção do equilíbrio psico-social, por garantir 

privacidade e um momento de relaxamento dos desempenhos públicos, segundo 

Viveiros: 

 

[Tais teorias] não permitem que se perceba o significado (versus a função 
imposta à instituição pelo observador) da reclusão dentro da ideologia 
xinguana; não permitem que se veja, por exemplo, que a morte é pensada 
como reclusão (e que o Xingu apresenta um sistema de duplas exéquias 
disfarçado), e assim também a doença, a gestação. Sobretudo, a teoria de 
Gregor – a única até agora formulada sobre a reclusão xinguana – 
desqualifica a interpretação nativa da instituição, o que é uma opção teórica 
que recuso. Se os Yawalapíti dizem que a reclusão é para se mudar o 
corpo, esta afirmativa não pode ser tomada como metáfora; ela deve ser 
ouvida ao pé da letra, desde que se entenda que o corpo para os Yawalapíti 
é algo diverso do que assim chamamos (Viveiros de Castro, 1979, p. 45). 

 

A hipótese de Gregor reproduz valores implícitos do próprio investigador. 

Nessa perspectiva elas são colocadas em termos de valores mais ou menos 

positivos que só se aplicam ao se partir da noção de indivíduo Ocidental como pano 
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de fundo, isto é, são os valores psicologizantes do próprio pesquisador. Separando o 

sentimento de vergonha de seu contexto original e desconsiderando as concepções 

dos nativos sobre o que é sentir vergonha, o autor pressupõe, assim como fez 

Margaret Mead em relação aos sentimentos de suas informantes, que a reclusão 

mantém o equilíbrio psico-social por garantir uma privacidade aos indivíduos. Eis 

que ele reverte [perverte] todo o sentido do sentimento de vergonha entre os 

Yawalapíti. Ao invés de referir-se a relações sociais ambíguas e de afinidade, o 

autor prefere falar em privacidade, categoria do direito civil ocidental entendida como 

o poder de revelar-se “seletivamente ao mundo” (Hughes, 1993). 

Ruth Benedict (1934) por outro lado, discute a vergonha como uma violação 

dos valores culturais e sociais, mas o que entrevemos na etnografia de Viveiros de 

Castro é exatamente o inverso, a vergonha surge como um elemento constituinte do 

ethos Yawalapíti, é a sua norma não o seu contrário. 

Ela é aquilo que aquelas pessoas, naquela sociedade, com aquele contexto 

histórico em particular estão criando, ela não se remete à essência da propriedade 

privada liberal da qual deriva o direito de privacidade, muito menos nos remeteria ao 

sentimento de desolamento em que foi jogado o indivíduo Ocidental depois da 

Queda de Adão. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Em um primeiro momento, pode-se dizer que ao tomar o indivíduo moderno 

como ponto de partida a antropologia, em particular a Escola de Cultura e 

Personalidade adotará como princípio o fato de que toda forma de conhecimento 

provém das sensações, fato que verificamos no primeiro capítulo ao discutir a teoria 

de Benedict. Por esta mesma razão, é que, indiretamente, as emoções serão 

associadas, mais ou menos indiscriminadamente, à capacidade sensória e passarão 

a ser reguladas pelo princípio do prazer e da dor, do qual é possível derivar 

proposições causais simplistas do tipo: “eu amo, logo me gratifico com o prazer de 

amar” ou então “ele odeia, logo ele sofre com o desprazer de odiar”. Aqui é 

necessário compreender que as noções de prazer e dor são morais, isto é, elas são 

fruto de uma perspectiva local sobre os sentimentos e o conhecimento no homem. 

Por outro lado, o indivíduo pressupõe o dualismo entre corpo e alma, 

conseqüência de um olhar fenomenológico-prático fundamentado na cosmologia 

Ocidental, amplamente influenciada pelo cristianismo, que fornecerá o suporte 

necessário para que tomemos as emoções como fatos universais, inatos e 

constitutivos da condição humana em geral, localizando no social o lugar da 

variação, da diversidade, da instabilidade, ou então de tudo aquilo que se opõe aos 

dons inatos do indivíduo. Com efeito, torna-se inquestionável afirmar que todos os 

seres humanos sejam capazes de amar ou então que todos sentem raiva, pois isto 

já estará implícito em sua natureza. 

Desta forma, as emoções são colocadas para fora do plano sociológico, e 

passam a ocupar as margens de uma teoria da cultura preocupada em compreender 

como a natureza social do homem molda e reprime seus instintos pan-humanos. O 

sociológico propriamente falando, fica contaminado de um psicologismo 

[naturalismo] no qual a sociedade torna-se condição e ao mesmo tempo elemento 

repressor da potencialidade inata e do eu. São produzidas contradições, frutos de 

uma concepção simplista da sociedade, avaliada como uma totalidade funcional 

coerente e fechada, que é ao mesmo tempo confusa e produtora de desordens. Esta 

perspectiva pode ser identificada, até mesmo, no argumento de Clifford Geertz, para 

quem a cultura dirige e organiza as capacidades inatas e respostas extremamente 
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gerais do homem, submetendo e sendo submetida pelo comportamento 

ingovernável do homem “sem cultura”: 

 

Não dirigido por padrões culturais, o comportamento do homem seria 
virtualmente ingovernável, um simples caos de atos sem sentido e de 
explosões emocionais, e sua experiência não teria praticamente qualquer 
forma. (Geertz, 1978, p.33). 

 

E finalmente, depois de afirmar que o social se torna um elemento variante 

e que as emoções não precisam mais ser interpretadas ou conhecidas, pois elas já 

são pressupostas, as mesmas adquirem um caráter ético-moral, introduz-se uma 

consciência do bem e do mal, do positivo e do negativo considerada inerente à 

própria natureza do emocional. Por esta razão que a psicanálise foi possível, na 

medida em que sustentava um ideal intervencionista tentando limar [ou reduzir] as 

conseqüências geradas pelas pulsões destrutivas [Thanatos] voltadas contra o 

próprio indivíduo, proporcionando a ele a esperança de um dia alcançar a sua 

felicidade – leia-se objetividade – princípio fundamental de nossa antropologia da 

providência. 

Em um segundo momento é possível argumentar que a noção de Pessoa é 

um conceito útil para se descreverem as categorias nativas mais centrais, aquelas 

nas quais se revelam as noções particulares de cada sociedade, em particular a 

Pessoa. Igualmente, deve-se perceber que a antropologia tem sido marcada por 

uma crescente valorização, não somente do discurso nativo, mas para além do 

discurso, uma filosofia que permite a elaboração de um sentido em uma linguagem 

mais total, de onde podem ser apreendidas de forma mais precisa as diversas 

noções de Pessoa a partir das quais as sociedades pensam a si mesmas e aos 

outros.  

Este é um fato que entre as sociedades das terras baixas merece um 

destaque especial, uma vez que nas abordagens ecológicas17 [feita de ocidentais 

para ocidentais] o modelo da sociedade parte da Natureza enquanto que para os 

“idealistas” [nativos] a Natureza é a região de uma cosmologia socialmente mantida 

e organizada (Seeger et ali, 1979, p. 8). 

Por um lado é possível afirmar que analisadas a partir do indivíduo, as 

emoções são entendidas de forma mais restritiva, uma vez que mantém um 
                                                 
17 (Carneiro 1961, Meggers 1977, Gross 1975, Ross 1978). 
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conteúdo latente, que lhes é elaborado como inerente. Este as vincula a uma 

concepção morfológica, isto é, uma concepção que as entende como uma 

experiência restrita no mundo, ou seja, as emoções são restritivas tanto do ponto de 

vista conceitual, quanto do ponto de vista analítico. 

Por outro lado, a noção de Pessoa permite uma apreensão mais ampla das 

emoções, uma vez que seu ponto de partida é cosmológico, isto é, a emoção, assim 

como a noção de Pessoa, é esvaziada do conteúdo que a caracterizaria 

psicologicamente e moralmente – vistas como positiva/negativa ou boas/más – a 

partir de uma perspectiva da Pessoa Ocidental que supõe a noção de indivíduo, 

para ser preenchida com as concepções do entendimento nativo local, permitindo, 

desta forma, a identificação das implicações que as emoções desempenham na 

constituição da Pessoa. 
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