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Resumo

Trabalho focado na dinâmica do movimento e da mudança social em relação à
contribuição em Antropologia de B. Malinowski e G. Balandier. Observa como a
dinâmica social se dá no contexto histórico do colonialismo em sociedades africanas e
europeias, carregando o germe da desordem e da crise por conta de contradições
internas e relações políticas conflituosas e desiguais externas. Como o funcionalismo e a
abordagem dinâmica foram capazes de problematizar as condições sociais internas e
externas como circuito único em que se deu a expansão e consolidação colonial, e as
consequências para as sociedades tradicionais no continente africano colonizadas. O
texto aponta ainda as limitações da Antropologia convencional em lidar com a dinâmica
social das sociedades colonizadas. Observa e avalia como se deu o movimento de
desdobramento da Antropologia, a superação ontológica e epistemológica, e abertura à
história nos trabalhos de B. Malinowski e G. Balandier, tanto em relação às sociedades
tradicionais no continente africano, como nas sociedades na história. Grande parte do
trabalho expõe a abordagem dinâmica generativa, que implica observar as sociedades no
processo histórico em relação a seus conflitos e contradições em direção a uma futura
reorganização social.

Palavras chaves: Dinâmica Social, Movimento, Funcionalismo, História, Desordem,
Abordagem Dinâmica Generativa.

Abstract

Work focused on the dynamics and movements of social change related to
Malinowski’s and G. Balandier´s contribution. Observe how the social dynamics
happens immersed in a social structure related to the colonialist historical context in
african and european societies carrying the germ of the possibility of social disorder and
crisis related to internal contradictions and external political relations based on conflict.
How the Functionalist and Generative approach to the social dynamics were able to
analyze the internal and external social conditions as one unique circuit which the
colonial expansive and the colonial consolidation movement happened and the
consequences for traditional african societies colonized. This work points towards the
limitations of conventional Anthropology by dealing with the social dynamics of the
colonized societies. Focused in observing and analyzing how Anthropology unfolded
itself, with an onthological and epistemological overcoming, and the opening of
Anthropology towards history, related to the traditional african societies as well
societies in history. In this work is exposed the generative dynamic approach, which
consists in observing societies in the historical process related to their conflicts and
contradictions towards a future reorganization of the social.

Key words: Social Dynamics, Movement, Functionalism, History, Desorder,
Generative Dynamic Approach.
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Introdução
Como objetivo central desta dissertação, procurei trabalhar a contribuição
etnográfica de Bronislau Malinowski, tendo em vista ser ele antropólogo de renome,
tido como um mestre do trabalho de campo. Estudei igualmente a contribuição de
Georges Balandier, que se propôs a definir e avaliar os princípios de oposição social em
relação às parcelas que compõe o social. Ou seja, trabalhou no sentido de verificar como
certas forças se tornam politicamente soberanas sobre outras, sempre levando em conta
o processo histórico em que se deu o colonialismo e o processo de estruturação social
das colônias em relação ao amplo mercado mundial. Assim, o que une as duas
contribuições em um mesmo tema, precisamente, é a avaliação e análise da dinâmica
da mudança social em relação às sociedades tradicionais no continente africano, que
enfrentaram desigualdades políticas durante o processo colonialista frente às sociedades
europeias, e ainda sofreram politicamente com a expansão imperialista que atingiu o
continente africano. Balandier trabalha em um circuito único o tema da dinâmica do
movimento e da mudança social, visto que o processo colonialista no continente
africano, assim como as nações europeias, também sofreram ameaças constantes de
desordem em decorrência das contradições política internas em suas sociedades.
A contribuição de Malinowski e de Balandier, sobre a dinâmica social nessas
sociedades, será tratada distintamente nesta dissertação, embora mais adiante elas se
encontrem e se cruzem. No decorrer do texto será examinada crítica que Balandier
dirige às análises de Malinowski e de outros nomes igualmente influentes na
Antropologia da época. Em seguida será exposto como Balandier

elaborou sua

contribuição, expandindo e enriquecendo o tema da dinâmica social tanto do ponto de
vista metodológico como teórico.
Considerando que a metodologia de pesquisa de campo formulada por
Malinowski é tida como exemplar, interessei-me em trabalhar com sua contribuição à
dinâmica da mudança social. Com as duas contribuições focadas no mesmo tema, meu
objetivo era apreender como Malinowski, na condição de antropólogo europeu
vinculado às forças colonizadoras, pode de fato produzir uma avaliação da dinâmica
social da colônia, dos colonos e dos colonizados.
Trabalhou-se nesta dissertação a contribuição etnológica de B. Malinowski, em
relação a sua principal obra Argonauts of The Western Pacific (Argonautas do Pacífico
Ocidental), destacando como o antropólogo elaborou ferramentas de trabalho de campo,

9

abordou os nativos e produziu um trabalho de etnografia rico em penetração social.
Ressalta-se a importância dos procedimentos sugeridos e por ele consolidados como
método de trabalho de campo. Sua pesquisa nas ilhas Trobriand gerou uma importante
análise da vida social, sob a perspectiva funcionalista, além de abrir um debate muito
fecundo sobre a importância da observação participante em Antropologia. O trabalho
antropológico deverá, depois disso, ser realizado em campo, com longa permanência
entre os nativos, para desta forma captar o modo de vida do povo, seu modo de pensar e
agir. Com isso tornam-se superadas análises anteriores baseadas exclusivamente em
relatórios de missionários ou agentes da administração colonial.
A seguir, examinou-se o livro de Malinowski, The Dynamics of Cultural Change
(As Dinâmicas da Mudança Cultural), onde ele expõe sua forma de abordar a questão
colonial na África, a avaliação dos procedimentos adotados pelos colonizadores em
relação aos colonos e as políticas sociais. Mostra-se com clareza as contradições entre o
trabalho científico e o trabalho administrativo colonial. Mesmo assim, Malinowski
procura manter a autonomia daquilo que denomina Antropologia Aplicada, ou seja, a
formulação de princípios que devem nortear a relação entre europeus e nativos
africanos.
Balandier levanta vários problemas e pontos de interesse nos trabalhos de
Malinowski, para em seguida apresentar seu ponto de vista em relação à questão
colonial. Seu foco é abordar a importante questão das dinâmicas sociais no continente
africano. Em seus livros Antropologia Política, As Dinâmicas Sociais. Sentido e Poder,
Antropo-lógicas e A Desordem. Elogio do Movimento, Balandier examina a produção
antropológica sobre mudança, mostra as deficiências das abordagens funcionalista e
estruturalista e destaca variadas aproximações realizadas em direção à questão da
análise do poder. Ao final, seu objetivo é construir argumentos que permitam avaliar a
dinâmica social efetiva das sociedades colonizadas: expor como as forças politicamente
desiguais entram em embate e o que acontece socialmente em decorrência dos embates,
tanto nas sociedades africanas, como nas nações europeias. Assim, Balandier vai
privilegiar acontecimentos sociais que permitam vislumbrar seu caráter problemático e
politicamente conflituoso, para em seguida avaliar a regeneração social das sociedades
africanas em decorrência dos embates que as forçaram a uma nova gênese do social. A
avaliação do social com esse foco é entendida como Antropologia Social generativa, e
se propõe a observar como os embates sociais das parcelas que compõe o social,
possibilitam a emergência de uma nova gênese social. A abordagem implica uma
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revisão epistemológica e também ontológica, privilegiando, sobretudo, crises e
instabilidades políticas, embates políticos entre forças desiguais, e o potencial
generativo e transformador das sociedades.
Consolidando a abordagem dinâmica generativa, Balandier vai então abordar as
sociedades do ocidente em crise por conta de suas contradições internas, tendo como
referência trabalhos realizados nos campos da ciência física, biológica e sociológica,
que se interessam em estabelecer como critério epistemológico o aspecto instável,
provocador de instabilidade e a sempre iminente possibilidade da desordem social, em
sociedades que sustentam parcelas em embates políticos desiguais.
Assim, Balandier trabalha e expõe como se dá o domínio científico nas
sociedades ocidentais, e mostra como surgiu a necessidade de se trabalhar uma
abordagem da dinâmica social interessada no aspecto caótico sempre permeando o
social, por conta de suas contradições internas. Mostra como essa abordagem teve seus
precursores em sociologia, e como ele mesmo pretende estabelecê-la para pensar as
sociedades ocidentais.
A metodologia de trabalho para a pesquisa bibliográfica foi realizada com
consulta à biblioteca da PUC-SP e também com consulta a materiais fornecidos pela
orientadora Carmen Junqueira. O método de leitura, fichamento e resumo utilizado na
pesquisa foram trabalhados com a leitura das obras, simultaneamente a fichamentos e
anotações copiadas dos textos para consolidar o material e com isso ser possível a
consulta constante. Isto é, leitura atenta, revisada, paciente, feita no sentido de
apreender mais de um plano de compreensão do material trabalhado, considerando-se
haver em Antropologia tanto o direcionamento etnográfico quanto etnológico, tendo
sido feita também a cópia de trechos a fim de dispor sempre do essencial do material.
Com o material coletado pelo trabalho realizado diante das obras, e associado à
problemática integrante a cada capítulo, desenvolveu-se o texto como escrita
dissertativa no sentido de formalizar o trabalho como uma pesquisa científica de
mestrado, expondo os problemas através de discussões e sempre procurando finalizá-las
com conclusões que remetem aos autores simultaneamente a reflexões próprias.
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Capítulo 1 – A contribuição de Bronislaw Malinowski à Antropologia do Século
XX.
Um dos objetivos deste capítulo é inicialmente expor e comentar alguns
elementos teóricos e metodológicos do pensamento de Bronislaw Malinowski, como
expostos principalmente nas obras Argonauts of the Western Pacific (Argonautas do
Pacífico Ocidental), A Scientific Theory of Culture and Other Essays (Uma Teoria
Científica da Cultura e Outros Ensaios) e The Dynamics of Culture Change (As
Dinâmicas da Mudança Cultural). Em seguida, o problema central será verificar como a
metodologia funcionalista, basicamente sincrônica, consegue trabalhar com a dinâmica
da mudança social, que pressupõe o movimento da história.
Bronislaw Kaspar Malinowski nasceu em 7 de abril de 1884, obtendo em 1908
seu doutorado na universidade mais antiga da Europa oriental, em Cracóvia, parte do
Império Austro-Húngaro (agora pertencente à Polônia), nos graus de matemática e
física. Por motivos de saúde foi impedido de continuar seus estudos nessas ciências,
voltando-se para a Antropologia após ler “The Golden Bough” (O Ramo de Ouro) de
James Frazer. Começou seus estudos pós-graduados em Antropologia na London School
of Economics, com C. P. Seligman. Depois de quatro anos Malinowski realizou um
trabalho de campo numa ilha da costa da Nova Guiné, que ele próprio considerou um
fracasso1. Após isso, seguiu para a Austrália de onde partiu para as ilhas Trobriand, na
mesma região, onde permaneceu por dois anos entre 1915 e 1918. A saída de
Malinowski da Austrália deveu-se, segundo Jarvie, à seguinte situação: “como pessoa
austríaca, ele estava tecnicamente situado como inimigo de guerra, da Austrália e
Inglaterra, e tendo sido observado de perto pelos administradores coloniais, pode seguir
com seu trabalho”2. Assim que terminou a Primeira Guerra Mundial ele volta para
Londres quando escreveu seu mais importante trabalho: Argonauts of the Western
Pacific, publicado em 1922.
Malinowski deixou uma obra extensa sobre importantes aspectos do mundo
indígena, como parentesco, magia, religião, economia, direito, vida sexual e ritual,
dentre outros títulos, considerados até os dias de hoje estudos clássicos da

1

Eriksen, Thomas H. e Nielsen, F. S. - História da Antropologia. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 2007,
p.55.
2
Jarvie, I. C. The Revolution in Anthropology, Great Britain, Routledge& Kegan Paul, London, 1964,
p.198.
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Antropologia3. O trabalho The Argonauts of the Western Pacific, considerado seu
trabalho mais importante, é notável pela introdução onde é explicitado o método de
trabalho de campo que ele mesmo desenvolveu. Trata-se de uma metodologia inovadora
e revolucionária no Reino-Unido.
Para ser bem sucedido, o trabalho de campo deve ter como guia vários
problemas formulados a partir das aquisições científicas da moderna Antropologia.
Quantos mais problemas levantados, maior serão as linhas de pesquisa e penetração na
realidade estudada,
A coleta de dados referentes a um grande número de fatos é, pois, uma das
fases principais da pesquisa de campo. Nossa responsabilidade não deve se
limitar à enumeração de alguns exemplos; mas sim, obrigatoriamente, ao
levantamento, na medida do possível exaustivo, de todos os fatos ao nosso
alcance4.

Ou como colocou Mercier, a propósito das lições deixadas por Malinowski:
A coleta de dados deve mudar de caráter e só o antropólogo profissional
pode fazê-la, se deseja que os dados sejam aproveitáveis. Não tem sentido a
observação de fatos esparsos. Aliás, os fatos existem tanto na realidade
sociológica quanto na realidade física; isto é, não estão num continuum
espacial e temporal à disposição de um olhar não preparado. Os princípios da
organização social, da constituição jurídica, da economia e da religião devem
ser estabelecidos pelo observador a partir de uma multidão de manifestações,
cuja significação e pertinência são variáveis. Essas realidades invisíveis, que
só podem ser descobertas pela estimativa indutiva, pela seleção e construção
de padrões explicativos, é que são cientificamente importantes para o estudo
da cultura5.

É preciso assinalar que Malinowski não condenava a ideologia vitoriana que
embasava o colonialismo britânico no continente africano. Seu objetivo era estabelecer
a base metodológica da antropologia funcionalista e consolida-la em estudos levados a
campo através da observação direta. Como diz Gerard Leclerc:
É claro que a recusa da ideologia vitoriana não é explicitamente uma recusa
do imperialismo vitoriano. Não foi pelo menos neste campo de que se operou
o debate evolucionismo funcionalismo. Este debate concretizou-se em termos
estritamente científicos (legitimidade da construção, concepção das
sociedades primitivas em termos de fase e sobrevivência, etc) 6.
3

No anexo I encontra-se a cronologia dos principais textos de Malinowski.
Malinowski, B. The Argonauts of the Western Pacific. Routledge& Kegan Paul, London, 1966, p. 26).
(tradução de trechos do original em inglês foram feitas por V.R.C.)
5
Mercier, Paul: Historia da Antropologia, Moraes, São Paulo, 2004, p.101.
6
Leclerc, Gerard. Crítica da Antropologia - Ensaio acerca da História do Africanismo- Estampa, Lisboa,
Portugal, p.65
4
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Para realizar um bom trabalho de campo é necessário ainda conhecer os valores
e os critérios da etnografia moderna, assegurar boas condições de trabalho, ou seja,
viver entre os nativos sem depender dos brancos e ser orientado por métodos especiais
de coleta, manipulação, registro de evidência dos dados trabalhados. O etnólogo deve
ter um bom treinamento em teoria e estar a par dos últimos resultados de pesquisas em
ciências antropológicas. É com base nisso que o cientista alcançará inspiração no
trabalho de campo. A consolidação de seu método opõe-se principalmente à ideia geral,
corrente em seu tempo, de que os nativos estavam presos a crenças e fantasmagorias
primárias, “primitivas”, numa condição de “inocência” perante a natureza, que proveria
tudo o que precisassem sem esforço. Essas noções impregnavam fortemente o
imaginário colonialista vitoriano. Assim, Malinowski afirma que:
A ciência moderna nos mostra que as sociedades nativas tem uma
organização bem definida, são governados por leis, autoridade e ordem com
suas relações públicas e particulares e que estão sob o controle de laços
extremamente complexos de raça e parentesco.7

E mais: “podemos constatar nas sociedades nativas a existência de um
entrelaçado de deveres, funções e privilégios intimamente associados a uma
organização tribal, comunitária e familiar bastante complexa” 8.
Assim, define a postura do cientista como em total oposição aos trabalhos não
científicos, às noções estereotipadas e superficiais ainda vigentes:
Bem diversa é a posição do etnógrafo moderno que, armado com seus
quadros de termos de parentesco, gráficos genealógicos, mapas, planos e
diagramas, prova a existência de uma vasta organização nativa, demonstra a
constituição da tribo, do clã e da família.9

Estando efetivamente em contato com os nativos, o antropólogo conseguirá
transformar sua experiência de campo por vezes estranha, desagradável ou
interessantíssima, numa experiência natural em plena harmonia com o ambiente que o
rodeia10. Essa naturalidade ocorre quando aproveitando a companhia dos nativos o
pesquisador fica a par de tudo que acontece ao redor, ou seja, como Malinowisk mesmo
7

Malinowski, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura
dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. São Paulo, Abril Cultural, 1984. p. 21.
8
Op Cit. P. 23.
9
Op Cit. p. 23.
10
Op Cit. p. 22.
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diz, “metendo o nariz em tudo”, e os nativos o acolhendo como um “mal necessário” 11.
É significativo registrar que ocorriam negociações “diplomáticas” entre Malinowski e
os nativos, com doações de tabaco, demandadas pelos nativos, que funcionou no sentido
de amenizar esse “mal necessário” com o qual teriam de conviver. O fato de
Malinowski ter permanecido junto aos nativos esforçando-se para ser aceito, certamente
contribuiu para a superação de barreiras e a consolidação do seu método do trabalho de
campo; mesmo porque recebeu pouquíssima ajuda dos brancos que encontrou nas ilhas
Trobriand, quase sempre missionários ou agentes coloniais. Em outras palavras, para
poder conviver e abordar de modo fecundo os nativos, Malinowski teve de superar as
dificuldades que encontrou praticamente sozinho. Em suma, com sua diplomacia aliada
à metodologia de trabalho, conseguiu alcançar o sentimento de estar próximo e em
contato com os trobriandeses, vencendo dificuldades que seguramente se apresentavam
a quem fosse realizar trabalho em campo. Sua postura científica e seu método de
trabalho permitiram uma imersão profunda na vida da aldeia.
Malinowski sublinha a importância do seu método de campo, que se realiza
quando é trabalhada a coleta de dados pelo etnógrafo diretamente junto à sociedade a
ser pesquisada. Embora isto pareça óbvio, não foi praticada nem conseguida por
pesquisadores amadores, curiosos sem orientação antropológica. Apenas homens de
ciência podem obter êxito nesse campo 12.
Malinowski mantém seu foco nas instituições e ao coletar o material de campo
busca detectar os princípios da organização social, cujas realidades invisíveis vão
permitir captar como essas instituições funcionam: “o recurso para o etnógrafo é coletar
dados concretos sobre todos os fatos observados e através disso formular as inferências
gerais (do funcionamento institucional)” 13.
E mais ainda, “cada fenômeno deve ser estudado a partir do maior número
possível de suas manifestações concretas; cada item deve ser estudado através de um
levantamento exaustivo de exemplos detalhados” 14.
As pessoas, mesmo que vistas como organismos biológicos, o são somente como
membros de um todo sociológico, que é composto pelo funcionamento das instituições
integradas nesse todo; instituições compostas inclusive pelos rituais que trabalham para
11

Op Cit. p. 23.
Malinowski, B. The Argonauts of the Western Pacific. Routledge& Kegan Paul, London, 1966, p.12.
13
Malinowski, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura
dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. São Paulo, Abril Cultural, 1984, p. 24.
14
Op Cit. 27.
12
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cumprir suas funções de satisfação das necessidades biológicas. Leclerc resume essa
metodologia de trabalho de campo, afirmando que:
O antropólogo deve ir ás aldeias, ver os indígenas no trabalho, nos jardins, na
praia, na selva, deve navegar com eles para os longínquos bancos de areia e
para outras tribos diferentes; deve observá-los na pesca, na caça e expedições
cerimoniais do mar. A informação deve-lhe chegar com todo o saber através
de suas próprias observações sobre a vida indígena, em vez de ser arrancada a
informadores reticentes e conversações a conta-gotas15.

Portanto, o objetivo fundamental da pesquisa etnográfica é estabelecer o
contorno firme e claro da constituição institucional nativa e delinear as leis e os padrões
de todos os fenômenos culturais 16. A abordagem que focaliza o contorno da constituição
tribal em relação aos padrões dos fenômenos culturais vigentes é aplicada em relação à
noção de anatomia corporal do organismo humano: “o esqueleto da vida tribal tem de
ser trabalhado” 17. O esqueleto é uma menção ao conceito de organicidade (organismo),
que se direciona a uma sociedade então composta por instituições que, ao mediarem a
vida da população com a função de satisfazer necessidades biológicas, sendo bem
sucedidas, garantem simultaneamente a sobrevivência do todo e o mantém integrado.
Feita desta maneira, a descrição formula a analogia entre anatomia humana e sociedade
de maneira completa segundo o padrão científico da antropologia funcionalista, já que
servirá para distinguir os dados coletados em tipos diferentes que, ao comporem os
quadros sinóticos, complementam o esquema anatômico em analogia com a sociedade.
Nessa abordagem: “o etnógrafo tem o dever e a responsabilidade de estabelecer todas as
leis e regularidades que regem a vida tribal, tudo o que é permanente e fixo” 18.
O trabalho na coleta de dados foca as instituições e suas funções em relação à
estabilidade do todo, e cobrem os mais variados campos e planos da vida social; as
inferências dos princípios institucionais serão feitas por indução, no sentido de construir
um padrão explicativo e esquemático (quadro sinótico), já que: “o etnógrafo que almeja
ser conhecido, tem de mostrar clara e concisamente, em forma esquemática, numa
tabela, seu trabalho, que são suas observações diretas e a informação indireta que são a

15

Leclerc, Gerard. Crítica da Antropologia - Ensaio acerca da História do Africanismo - Estampa,
Lisboa, Portugal, p. 53.
16
Malinowski, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura
dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. São Paulo, Abril Cultural, 1984, p. 24.
17
Malinowski, B. The Argonauts of the Western Pacific. Routledge& Kegan Paul, London, 1966, p.11.
18
Malinowski, Bronislaw. Argonautas do Pacífico Ocidental: um relato do empreendimento e da aventura
dos nativos nos arquipélagos da Nova Guiné Melanésia. São Paulo, Abril Cultural, 1984, p. 24
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base de pesquisa” 19.
Ou, “o treinamento científico tem por finalidade fornecer ao pesquisador um
esquema mental que lhe sirva de apoio e permita estabelecer o roteiro a seguir em seu
trabalho” 20.
Por exemplo, para trabalhar com as linhagens de parentesco nas ilhas Trobriand,
essa esquematização no trabalho com os dados coletados em tabelas e padrões
explicativos e esquemáticos, será onde a inferência por indução será feita, e que é,
portanto, a análise de como essas instituições relacionadas à atividade ritual ligada aos
clãs e o parentesco com seus padrões de linhagem, funcionam no sentido de garantir o
todo integrado, e assim se justifica a exigência de estabelecer as leis e regularidades que
regem a vida tribal e tudo o que é permanente e fixo nesse funcionamento institucional.
Segundo Gerard Leclerc, Malinowski deveu seu aprendizado de indução dos
padrões de parentesco a Rivers, pois graças a ele “colecionou dezenas de nomenclaturas
de parentesco”21, e foi daí que no trabalho de campo pode estabelecer um instrumento
de útil de coleta e organização, que ele chamou de “tabela”, esquema cognitivo, quadro
sinótico – ferramenta imprescindível e importante na sua abordagem em campo - que
possibilitou chegar a padrões nos cruzamentos entre linhagens e genealogias de
parentesco e assim, portanto, abordar o funcionamento institucional e clânico.
Malinowski dirá que “uma genealogia nada mais é do que o quadro sinótico de um
determinado grupo de relações de parentesco interligadas” 22, e que, portanto, refere-se
no social ao funcionamento de instituições clânicas onde situam-se os padrões de
parentesco.
A respeito do instrumento usado na coleta dos dados, a chamada “tabela” ou
quadro sinótico, Malinowski diz:
Esse método de se condensarem em mapas, quadros sinóticos os dados de
informação, deve sempre, na medida do possível, ser aplicado ao estudo de
praticamente todos os aspectos da vida nativa. Todos os tipos de transações
econômicas podem ser estudados analisando-se dados concretos,
relacionando-se uns aos outros e colocando-os em quadros sinóticos. Da
mesma forma, deve-se fazer um quadro sinótico de todos os presentes que
costumeiramente circulam e se fazem atuantes numa determinada
comunidade nativa, em relação ao clã e a instituição vinculada à troca de
19
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presentes incluindo-se nele a definição sociológica, cerimonial e econômica
referente a cada item trocado 23.

A coleta de todos esses dados é distribuída, de acordo com Malinowski, como os
dados que compõe as atividades institucionais, clânicas e produtivas, o que ele chama
de “imponderáveis da vida real” (cuidados corporais, detalhes de como se prepara a
comida, o tom de conversa entre os nativos ao redor da fogueira revelando sutilmente
suas intenções, ambiciosas ou neutras, por exemplo), os dados que se referem à tradição
e aos costumes, como pontos de vista, opiniões e palavras nativas referentes à tradição,
que compõe sua rotina e como se comenta a respeito dela levando em contra a tradição
(antepassados, mitos). A justificativa para coletar dados sobre os “imponderáveis da
vida real” deve-se à importância de buscar junto aos nativos fenômenos que só podem
captados no cotidiano da vida social: “os imponderáveis da vida real devem ser
observados em sua plena realidade e serem formulados cientificamente e registrados,
acompanhados de um esforço para se atingir a atitude mental que neles se expressa” 24.
E, mais, esses imponderáveis: “são parte integrante da essência da vida grupal,
se nos lembrarmos de que neles estão entrelaçados os numerosos fios que vinculam a
família, o clã, a aldeia e a tribo” 25.
Seguindo o modelo da anatomia corporal relacionado à sociedade nativa na
abordagem funcionalista, o que Malinowski chama de “espírito” consiste nos “pontos
de vista, opiniões, as palavras usadas pelos nativos, pois em todo ato da vida tribal
existe, primeiro, a rotina estabelecida pela tradição e pelos costumes: em seguida, a
maneira como se desenvolve essa rotina e o comentário a respeito dela”

26

, pois todos

esses dados que são chaves para a compreensão da tradição encontram-se alojados “na
mente dos nativos” e são “peculiaridades étnicas da sociedade em questão” 27.
Abordando o social pela sua disposição anatômica, os dados coletados e
trabalhados como diferentes tipos, a utilização de ferramentas como as tabelas e os
quadros sinóticos, simultâneas ao levantamento de certas hipóteses perante o social
focado no funcionamento institucional, passa a ser possível preencher o esqueleto vazio
das construções abstratas.
Com sucesso, Malinowski pode desenvolver seu trabalho e estabelecer avanços
23

Op Cit. p. 26.
Op Cit. p. 29.
25
Op Cit. p.30.
26
Op Cit. p. 32.
27
Op Cit. p. 32.
24

18

na antropologia, quando se consolidou o que Jarvie chama de uma revolução na
antropologia:
A visão revolucionária de Malinowski de que a antropologia social que é
funcional, retorna outra vez através da visão de que a antropologia social e a
sociologia são idênticas, e a posição de que o funcionalismo (estrutural,
inclusive) é o método das ciências sociais 28.

Leclerc lembra que, “os anos 1920 são uma data charneira na história da
antropologia moderna. A prática de campo é a expressão de uma transformação na
concepção das sociedades primitivas” 29.
Entretanto, apesar de ter ocorrido uma revolução na antropologia, não há aí
indícios, segundo Leclerc, que tenha havido um anti-colonialismo claro, embora a
antropologia tenha alcançado uma posição de autonomia científica 30. Tal autonomia
responde, sobretudo, à superação dos trabalhos levados a cabo por missionários e
administradores coloniais, pois estabelece um outro e novo conjunto de conceitos juntos
a um novo método de trabalho, embora hajam resquícios pequenos do evolucionismo
ainda presentes.
Em Argonauts of the Western Pacific, a pesquisa de campo teve como eixo
central a instituição do Kula, um sistema de troca extenso, de caráter intertribal,
realizado por comunidades que residem num vasto anel de ilhas, formando um circuito
fechado. O objetivo central desse circuito de trocas concentra-se em apenas dois tipos
de bens, colares e braceletes; colares circulando no sentido horário e braceletes no
sentido anti-horário. A instituição do Kula, ainda que vinculada primordialmente à
circulação desses objetos, mantém relação estreita com outras instituições relativas às
atividades clânicas, envolvendo hierarquizações em torno do comércio e da vida
comum, atividades rituais diretamente relacionadas a tarefas produtivas, como por
exemplo, a fabricação de canoas, além de um rico conjunto de mitos voltados para os
perigos presentes nesse circuito entre as ilhas Trobriand, relacionados a acontecimentos
históricos e ensinamentos relativos às trocas. Ligado ainda à navegação, Malinowski
igualmente estuda um conjunto de ritos essenciais, garantidores de uma navegação
marítima tranqüila.
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Essa relação estreita que há entre muitas instituições, como as já citadas
(clânicas, rituais/míticas, econômicas), suscita em Malinowski a exigência de atingir
uma síntese sociológica de todos os movimentos produtivos presentes nessas atividades
institucionais (isto é, a relação entre rito, magia e navegação, por exemplo). Assim,
Malinowski quer achar leis e regras gerais em toda essa atividade produtiva com as
transações relacionadas (seja a circulação dos objetos de valor, seja o movimento
produtivo das canoas), afinal, aborda o social vendo que as diferentes instituições,
entrelaçadas, mantém a sociedade viva e em funcionamento. As relações entre as
pessoas em meio a essas instituições se solidificam no Kula pela troca mútua dos
objetos e também por serviços prestados por umas às outras.
O Kula consiste primeiramente nas pequenas transações internas numa
comunidade Kula, ou comunidades contíguas, e secundariamente, as grandes
expedições em que a troca de objetos de valor acontece entre duas
comunidades divididas pelo mar. Na primeira, há uma crônica e permanente
troca de objetos entre uma vila e outra e mesmo entre a mesma vila. A
segunda, um lote de valores, que chegam aos milhares de uma só vez, são
trocados numa transação enorme, ou, em muitas transações simultâneas31.

Ainda,
A grande transação Kula consiste em uma série de expedições periódicas em
mar aberto que ligam entre si várias ilhas, e anualmente trazem grandes
quantidades de objetos de valor e um comércio subsidiário de um distrito a
outro (ou seja, um comércio não necessariamente ligado oficialmente aos
rituais e cerimônias voltadas ao Kula, mas um comércio de bens e riquezas
menores, tais como alimentos, ferramentas que integram a atividade social
como bens de subsistência e que encontram nas trocas ritualizadas sua
oportunidade de serem comercializados). O comércio é feito, mas os objetos
de valor circulam sempre ao redor do anel32.

Apesar das múltiplas atividades desempenhadas pelo povo trobriandês
(cerimônias, construção de canoas, comércio menor relacionado ao circuito de trocas),
Malinowski dirá que tudo é feito tendo em vista o Kula:
As datas são fixadas, as preliminares definidas, as expedições estabelecidas, a
organização social determinada, não em relação ao comércio, mas em relação
ao Kula. Em uma expedição marítima, a grande cerimônia de início refere-se
ao Kula; a cerimônia final de avaliação de erros e acertos refere-se ao Kula e
não aos objetos trocados. Finalmente, a magia que é um dos principais
aspectos de todo o procedimento, refere-se somente ao Kula, e isso se aplica
ainda à mágica feita sobre a canoa. Alguns ritos em todo ciclo são feitos para
a canoa, e outros para o Kula. A construção das canoas é sempre feita em
31
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direta relação a uma expedição do Kula33.

Em decorrência da troca, “o sucesso no Kula é atribuído ao poder pessoal e
social, geralmente relacionado à magia” 34. Com isso, o que se quer dizer é que o sucesso
individual relacionado ao poder, refere-se tanto à generosidade no ato da troca quanto
ao êxito durante o trabalho institucional mágico realizado para que as expedições
marítimas sejam tranquilas. Sem dúvida, o sucesso realizado no trabalho de uma
instituição e que confere poder e prestígio individual e social, para líderes, por exemplo,
é relacionado ao movimento presente em todas as outras instituições através do trabalho
mágico cerimonial realizado pelos líderes e chefes, pois não só as instituições no social
encontram-se entrelaçadas, como esse sucesso é a concretização com êxito da atividade
funcional, a satisfação biológica exigida e prometida de acordo com o trabalho ritual
realizado, sugerindo-se então, que a realização funcional em uma instituição
necessariamente afetará as outras por estarem todas entrelaçadas. Essa satisfação
realizada numa instituição ressoa em todas as outras instituições porque é onde se
consolida entre elas não só seu sucesso como instituição, já bem sucedida em sua
função, como o prestígio do líder ou do chefe é consolidado diante do social, porque
necessariamente reafirma os propósitos coletivos e sociais perante os objetivos da
tradição e, portanto, mobiliza ativamente o trabalho funcional realizado nas outras
instituições. A consolidação do sucesso para um chefe ou líder é conseguida no êxito de
seu trabalho na instituição, mas simultaneamente também na relação entre a troca e a
generosidade, que confere prestígio moral ao generoso, pois mantém o fluxo do anel do
Kula sempre dinâmico e integrado. Entretanto, essa moral atribuída ao sucesso que se
obtém ao ser generoso, não pode ser simplesmente comparada ao contexto ocidental, já
que o sucesso é consolidado senão frente aos objetivos tradicionais dos trobriandeses.
Malinowski afirma: “o ponto importante é que com os nativos, possuir é ser generoso,
fazendo persistir o movimento, o fluxo dos objetos funcionando, dando os objetos, e
não os retendo” 35.
Em outras palavras, o sucesso individual e o prestígio individual garantem o
bom funcionamento das instituições que, integradas ao todo (outras instituições),
garantem sucesso ao social graças ao cumprimento dos objetivos tradicionais, que são
coletivos. Portanto, vê-se que o prestígio de um chefe numa instituição não pode ser
33
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contrário aos objetivos coletivos e sociais. Mesmo que individualmente bem sucedido
no seu trabalho de líder perante uma instituição e prestigioso graças a sua riqueza
situada no circuito de trocas, esse poder que afirma e experimenta jamais se opõe aos
objetivos tradicionais. É nesse sentido que um chefe consolidado e prestigioso mobiliza
e influencia ativamente todas as outras instituições, pois o poder neste contexto é obtido
pela generosidade que mantém o circuito de trocas do anel do Kula ativo, e só através
dela é possível ser rico e prestigiado.
Malinowski consegue estabelecer a relação entre o funcionamento das
instituições que compõe o todo social com a teoria que elaborou sobre as necessidades
universais, conhecidas como teoria científica da cultura. Esse trabalho 36 Malinowski
nunca publicou em vida, merecendo apenas uma publicação póstuma, autorizada por
sua mulher. Possivelmente, para ele tratava-se de uma reflexão incompleta ou não
totalmente madura, ou até mesmo um trabalho secundário: “No comportamento cultural
não devemos esquecer a Biologia, mas não podemos ficar satisfeitos apenas com o
determinismo biológico” 37.
Ou seja, há um vínculo indissociável entre cultura, necessidade biológica e
instituição. Cultura poderia ser definida em relação à produção (alimentos, ferramentas,
tecnologias) e a invenção (quando nas ritualísticas funerárias, por exemplo, inventa-se
uma saída diante de um impasse, num caso de morte, que satisfaça os interesses
comuns), sempre em circunstâncias e condições em que estão em jogo necessidades,
satisfação, conservação, reciprocidade, cooperação e perpetuação. Malinowski diz que:
Como antropólogos, estamos inicialmente interessados na maneira pela qual,
sob a tendência orgânica primaria, as respostas condicionadas de gosto e
apetite específicos, atração de sexo, meios de gozo de conforto corporal são
desenvolvidos 38.

Precisamente, nessas relações em conjunto, isto é, entre necessidades biológicas,
instituições e cultura, a abordagem funcionalista é definida, pois “no tocante à função,
temo-la definido como a satisfação de necessidades”

39

. Para cada necessidade há uma

resposta cultural, em torno da qual se constrói uma instituição. O homem resolve
problemas fundamentais de maneira complexa na cultura e, ao querer satisfazer
36
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necessidades derivadas, trabalha em instituições ainda mais ricas.
Por necessidade, eu compreendo o sistema de condições no organismo
humano, no meio cultural e na relação de ambos com o ambiente cultural,
que são suficientes e necessárias para a sobrevivência do grupo e do
organismo. Os hábitos e suas motivações, as respostas aprendidas e os
fundamentos de organização devem ser de tal modo arranjados que permitam
ser satisfeitas as necessidades básicas 40.

Dirá também que “a necessidade e a resposta estão diretamente relacionadas e
afinadas uma com a outra (numa instituição)”

41

. Na vida coletiva, portanto, são

definidas tais necessidades derivadas que, quando integradas à maquinaria da cultura,
evidenciam o elo biológico com a instituição.
A cultura segundo Malinowski deve de ser apreendida como um todo, sendo a
realização da função das instituições o que permite suscitar um fato social, isto é, um
fato em que as instituições por estarem integradas num só e mesmo elo estabelecem a
cultura nesse movimento da satisfação biológica com o institucional. Tal satisfação por
estar inserida em instituições entrelaçadas, torna possível a apreensão total do social no
movimento dessa realização. Mas o conceito de fato social total foi desenvolvido na
análise que Marcel Mauss fez do Kula em que destaca o funcionamento do anel, os
rituais mágicos, a circulação dos objetos, e com ela pode constatar que quando todas as
instituições trabalham simultaneamente e realizam sua função com sucesso, pode haver
a emergência de um fato social total.
Nas próprias palavras de Mauss, vejamos a definição de fato social total:
Os fatos que estudamos são todos fatos sociais totais, isto é, põe em jogo a
totalidade da sociedade e das instituições. Todos esses fenômenos são ao
mesmo tempo jurídicos, econômicos, religiosos, e mesmo estéticos,
morfológicos. São todos sistemas sociais completos, cujo funcionamento
tentamos descrever. Vimos sociedades em estado dinâmico ou fisiológico.
Não as estudamos como se estivessem congeladas, num estado estático, ou
melhor, cadavérico, e ainda menos as decompomos e dissecamos em regras
de direito, mitos, valores e preços. Considerando conjuntamente o todo,
pudemos perceber o essencial, o movimento do todo, o aspecto vivo, o
instante fugidio em que as sociedades, os homens tomam consciência
sentimental deles mesmos e da situação de cada um em relação aos outros. E
ainda, o dado é Roma, Atenas, o francês médio, o melanésio desta ou daquela
ilha, e não a oração ou o direito em si. O estudo do concreto, que é do
completo, é possível, e em sociologia ainda mais cativante e explicativo. O
princípio e o objetivo da sociologia é apreender o grupo inteiro, com seu
comportamento também inteiro42.
40
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No Kula, um fato social total se evidencia quando a cerimônia ritual mágica de
navegação se consolida e realiza sua função, em circunstâncias relacionadas à tradição,
à mitologia, e aos perigos encontrados no mar (monstros ou forças perigosas). Nesse
caso, é exigida a prática do ritual mágico para minimizar os riscos. Se o perigo for
muito grande e o ritual, como a expedição se relacionarem a algum herói tradicional que
venceu dificuldades semelhantes na navegação, e que assim consolidou um evento
mítico na tradição trobriandesa, pode ser que o êxito do ritual com a instituição
relacionada à navegação atinja todas as outras instituições pela importância do evento,
afinal ele remete à tradição trobriandesa no passado, e com o fato social, mobiliza o
sucesso ritual e institucional, o social no presente, que já se vê assegurado, íntegro e
coeso.
Em outras palavras, o fato social total ocorre nesse caso porque o sucesso da
instituição marítima em sanar os perigos atualiza no presente o passado mítico dos
grandes feitos - que, portanto, compõe o que chamamos de tradição – como
acontecimento bem sucedido e expresso com a força e o poder de uma figura mítica
heróica. Portanto, o fato social total se dá em decorrência desse sucesso trabalhado pela
instituição e a realização de sua função, quando foi capaz de neutralizar a influência das
forças nocivas, mobilizando tanto o passado mítico quanto o social no presente.
Mercier assinala que “havia preocupação constante em definir realidades
socioculturais como conjuntos profundamente integrados, e estudar de maneira
completa as relações entre todos os elementos que compõe cada um desses conjuntos”43.
O método funcionalista de Malinowski sublinha a importância de se considerar as
instituições sob todos os pontos de vista possíveis, e trabalhar a cultura pela descrição
exaustiva de cada um dos seus aspectos.

1.1 - Duas expressões do funcionalismo.
É importante registrar que a concepção teórica de Malinowski existiu ao lado de
outra modalidade de funcionalismo, formulada por Radcliffe-Brown, exposta em
especial no livro “Estrutura e Função na Sociedade Primitiva”
43
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. São duas vertentes
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teóricas que competiam entre si: uma encabeçada por Radcliffe-Brown, admirador de E.
Durkheim, em Cambridge, e outra por Malinowski na Universidade de Londres.
Malinowski enfatiza que a sociedade se porta à maneira de um corpo humano, e que
portanto, “na sociedade, as instituições exercem funções para atender às necessidades
das pessoas e manter o sistema social”

45

. Por outro lado, a proposta teórica de Alfred

Reginald Radcliffe-Brown, conhecida como funcionalismo estrutural afirma que:
A realidade concreta a que um antropólogo deve se dedicar é a observação, a
descrição, a comparação e a classificação, não de uma entidade genérica, mas
de um processo, o processo da vida social. Os componentes da estrutura
social são as pessoas, e uma pessoa é um ser humano considerado não como
um organismo, mas como detentor de uma posição numa estrutura social46.

Leclerc afirma que nessa ocasião a Antropologia passou a ignorar a História.
Entendia-se que a história era reduzida à história da sociedade. Como consequência, em
sociedades de tradição oral, era praticamente impossível pesquisar o passado. Relatos de
outras eras seriam apenas conjecturas. Assim o trabalho da antropologia restringia-se à
pesquisa de campo, dirigida à descrição sincrônica da vida social. Diz Leclerc:
A sociologia é uma teoria analítica e não uma totalização especulativa. A
história é a descrição diacrônica dos fatos contingentes (aconteceu
simplesmente), a sociologia é a análise dos sistemas sociais sincrônicos, isto
é, de todos os elementos terem um sentido, na medida em que estão ligados
entre si. O novo comparativismo não mais se baseará sobre uma
profundidade histórica única, mas sim sobre modelos de tipos sociais, de que
importa precisamente a análise47.

Por trabalhar com a relação do organismo biológico e a função, e não a estrutura
e a função, Malinowski abordará, por exemplo, um ritual no contexto amplo que lhe
atribui significado, ou seja, o ritual como a ação instituída que por promover a
satisfação biológica faz com que o conjunto social dos trabalhos cumpra sua função e
assim são designados como cultura, tal como a entende. Em Radcliffe-Brown, a procura
é por padrões gerais que podem ser definidos somente em relação à função cumprida
pelas estruturas sociais, e que, portanto, não há vínculo com instituições funcionais a
satisfazer necessidades de organismos biológicos que tomadas socialmente no seu
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conjunto, comporiam a cultura. Radcliffe-Brown define que no social “vida é o processo
pelo qual a continuidade estrutural se mantém” 48. A própria definição de ciência é o que
“se interessa pelo geral, pelos fatos que se repetem” 49.
O trabalho de Radcliffe-Brown teve como foco as linhagens de parentesco e
casamentos como um sistema composto por estruturas que poderiam ser mapeadas.
Para ele o que compõe as estruturas do social é um encadeamento que se dá do
parentesco, ao sistema/estrutura religiosa, econômica, política, legal, educacional. Cada
estrutura seria então aspecto de uma estrutura total, chamada estrutura social, que não é
o mesmo que cultura: “o rico trabalho de campo com os aborígenes o inspirou a focar na
estruturação da vida social” 50.
Se Malinowski pensa o social e a cultura pelo trabalho funcional das instituições,
a proposta de Radcliffe-Brown é que “a função de qualquer atividade periódica, é a
parte que ela desempenha na vida social como um todo, e, portanto, a contribuição que
faz para a manutenção da atividade estrutural” 51.
Vê-se que para Radcliffe-Brown, as instituições são padrões de relacionamento
que mantém a sociedade como um sistema. Sua preocupação é mostrar como as várias
partes da sociedade e as instituições estão inter-relacionadas e como o sistema como um
todo se mantém. Uma marca notável dessa abordagem funcionalista aparece no
movimento do trabalho que procura padrões gerais a respeito de como essa dinâmica
institucional realiza seu trabalho por meio das estruturas. Tal abordagem
É baseada na ideia de que empreendimentos sociais estão inter-relacionados
de uma maneira sistemática, e que relações ordenadas podem ser descobertas
como fatos sociais ou instituições sociais sem necessariamente ter de trazer
fatores psicológicos ou histórico 52.

O social, para Radcliffe-Brown, é composto por uma complexa rede de relações.
As estruturas do social equivalem a essa rede de relações, mas que não são observáveis
diretamente. Portanto, dirá que “na antropologia social o que temos de investigar são as
formas de associação que se encontram entre os seres humanos” 53.
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Jarvie define a abordagem de Radcliffe-Brown como “uma metáfora a descrever
as relações mecânicas entre entidades (estruturas) na ordem social”

54

, e cabe assinalar

aqui que a estrutura trabalhada por Radcliffe-Brown carrega consigo, na sua herança
durkheimiana e comtiana, uma funcionalidade mecânica, oriunda da física que compõe
a herança positivista. No lugar das necessidades biológicas de Malinowski, RadcliffeBrown trabalha com as interdependências essenciais da estrutura, explicadas no trabalho
funcional e mecânico que as instituições realizam, garantindo a integridade do todo. Na
estrutura há o conceito de organismo, mas que está vinculado ao trabalho funcional
mecânico das instituições, oriundo do positivismo sociológico, e não do trabalho
cultural das instituições ao prover a satisfação do biológico. Com a definição feita por
Radcliffe-Brown de que ciência é feita pelo interesse dos fatos que se repetem, foca-se a
continuação da estrutura social através do tempo, sendo a “instituição social, um modo
padronizado de conduta” 55.
Da relação entre a estrutura que tem de ser atualizada no processo social e o foco
da ciência em buscar fatos que se repetem, emerge o princípio da organização social, tal
como pode ser apreendido no funcionalismo de Radcliffe-Brown.
A antropologia deve a esses dois funcionalistas, Malinowski e Radcliffe-Brown,
um grande avanço na constituição de uma metodologia rigorosa para coleta de dados, a
ênfase no cruzamento de diferentes eventos sócio-culturais e uma postura mais aberta
em relação aos sujeitos pesquisados. Os dois foram ainda responsáveis pelo treinamento
de inúmeros profissionais da Antropologia britânica e seu crescimento teórico.

1.2 - Malinowski e o contato cultural.
Malinowski por muitos anos quis escrever um livro relacionado ao contato e a
mudança cultural, mas sua repentina morte interrompeu o projeto. Entretanto, os
manuscritos deixados por ele sobre a mudança cultural foram enviados ao editor Phyllis
M. Kaberry por sua viúva. São manuscritos inteiros, contendo uma variedade de notas
tratando da mudança e do contato cultural, escritos entre 1936 e 1938, e artigos
publicados em nações e países do continente africano, outros pela Academia Real da
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Itália, além de notas de aula e cursos dados em Oxford, Copenhague e Roma. A opção
por publicar todo o material num só livro, se deve ao fato de haver muito material
inédito, e também uma detalhada exposição de métodos a serem empregados no
trabalho de campo. O objetivo e o padrão do livro foram baseados em alguns de seus
artigos lidando com o assunto nos seminários que ministrou em Yale em 1941. Desta
maneira, o trabalho do editor consistiu na inserção adicional de notas ou seções, e
correções aqui e ali quando necessário, mas o trabalho e a escrita pertencem a
Malinowski, sem alterações substanciais.
Como etnógrafo famoso e como mestre, Malinowski esteve em íntimo contato
com a obra do British Hygiene Social Council (Conselho Britânico da Higiene Social),
sendo responsável pelo primeiro programa que treinou cientistas para o trabalho
antropológico no International African Institute (Instituto Internacional Africano). Como
já foi dito, foi dele a importância decisiva no estabelecimento do trabalho de campo na
antropologia social britânica. Malinowski lutou pelo reconhecimento da antropologia
aplicada, que cuidou de articular seu trabalho de modo a servir à administração colonial
inglesa. O trabalho de Malinowski em Dynamics of Culture Change, segundo o editor
Phyllis M. Kaberry, se deu em relação “a uma crescente tendência entre administradores
coloniais e missionários em utilizar conselhos antropológicos e demandar dos oficiais
treinamento em antropologia” 56.
Cadetes do serviço administrativo da Papua e do território da Nova Guiné,
trabalharam com a Antropologia na universidade de Sydney, e por muitos
anos um antropólogo do governo era incorporado aos administradores em
ambos os lugares 57.

Ainda que num plano secundário em relação à ideologia e à administração
coloniais, a antropologia aplicada já tinha conquistado autonomia científica, mesmo que
tenha “nascida da vontade dos funcionalistas em aplicarem seu saber à política
administrativa”

58

. Leclerc se pergunta: “Como se operou a delimitação concreta da

função do antropólogo na administração colonial?”
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. A resposta é encontrada numa

sugestiva afirmação de Radclife-Brown, citada por Leclerc:
56

Malinowski, Bronislaw. The Dynamics of Culture Change, Yale University Press, 1945, p.
X/introdução.
57
Op. cit. p. X/introdução.
58
Leclerc, Gerard. Crítica da Antropologia - Ensaio acerca da História do Africanismo - Estampa,
Lisboa,Portugal, 1973, p.81.
59
Op. cit., p.91.

28

“Um antropólogo não deve tentar dizer a um administrador o que deve fazer. A
sua função consiste em fornecer-lhe um conhecimento dos fatos cientificamente
recolhidos e analisados, sabendo que o administrador utilizará se o desejar “

60

. Em

suma, a antropologia aplicada trata da política geral de um território, e o livro The
Dynamics of Culture Change, é claramente uma abordagem nessa linha, relativa à
política administrativa.
Malinowski define como deve ser a pesquisa do antropólogo, como definir os
problemas relevantes e os remédios necessários no contexto de colonização,
assegurando independência científica e postura autônoma, mas também uma relação de
colaboração com os agentes coloniais. Entendida por Malinowski como um processo
que está em fluxo, a situação colonial não só apresenta grandes dificuldades ao
colonizador e ao administrador, mas também ao antropólogo, a quem cabe definir o
trabalho e a pesquisa, os princípios e conceitos a serem usados, e a melhor maneira de
cooperação entre os agentes brancos da mudança e os nativos. Malinowski afirma que o
ocidente, tendo iniciado o processo de contato, é ainda a força dominante em seu
controle e, dada tal situação, é seu dever “contribuir com o máximo de informação e
conselhos possíveis aos agentes controladores da mudança” 61.
Para Malinowski a mudança cultural é um processo em que a ordem existente de
uma sociedade, isto é, sua civilidade espiritual, social e material é transformada de um
tipo a outro, uma configuração civilizacional a outra. Portanto, está relacionado ao
processo de modificação na constituição política de uma sociedade: suas instituições
domésticas e os modos de administração territorial. A mudança cultural como fator
permanente das civilizações humanas, pode ser induzida tanto por forças espontâneas
movendo-se no interior de uma comunidade, como através do contato de culturas
diferentes; no primeiro caso trata-se de um processo evolutivo independente, no outro
de difusão62. A difusão é, portanto, o foco do trabalho de Malinowski, já que ele está
lidando com uma situação colonial que envolve Grã-Bretanha/Reino Unido e países
africanos, colonizadores e colonizados, e mudança na constituição política,
principalmente dos colonizados, decorrente do processo de colonização. O motor do
processo de aculturação, como afirma ele, isto é, o processo de contato cultural com as
mudanças decorrentes do contato, é a civilização europeia, entendendo aculturação
60

Op. cit. p. 91.
Malinowski, Bronislaw. The Dynamics of Culture Change, Yale University Press, 1945, p.9.
62
Malinowski, Bronislaw. The Dynamics of Culture Change, Yale University Press, 1945, p. 1.
61

29

como o movimento relacionado ao contexto mundial de colonização onde uma
civilização exerce impacto político sobre a outra. Por força do contato ocorrem
modificações políticas conseqüentes até o estabelecimento de uma nova realidade
marcada por um híbrido institucional.
O principal desafio de Malinowski é desenvolver métodos apropriados para
trabalhar no contexto colonial, mas também definir empiricamente o processo de
difusão e a conciliação entre as instituições colonizadoras e as colonizadas. Nessa
complexa operação resta ainda compreender como as instituições nativas reagem ao
impacto do poder colonial, à pressão da cultura colonizadora e como se dá a resistência
por parte dos que recebem tal pressão. Dirá Malinowski:
Apenas por analisar cada problema sob esses três movimentos – isto é, o
impacto do que ele considera a cultura mais elevada, a substância da vida
nativa ao qual o impacto se direciona, e o fenômeno da mudança autônoma,
resultando da reação entre as duas culturas- e então confrontando o conjunto
das influências europeias com a das respostas dos nativos africanos, e com a
mudança resultante chegaremos ao mais útil dos instrumentos de pesquisa 63.

Para abordar o contato entre as instituições colonizadoras e colonizadas a
atenção é dirigida às unidades de transformação que são instituições e sistemas
organizados. A pressão exercida pelas instituições colonizadoras sofre resistência
oriunda das instituições colonizadas, e de modo geral os empreendimentos realizados na
África caracterizavam-se por uma imposição de forças políticas colonizadoras sobre as
forças colonizadas, a fim de levar a cabo esse trabalho empreendedor com forte marca
de desigualdade e dominação política.
Trata-se, de acordo com Malinowski, de não só abordar na situação colonial os
problemas referentes ao contato e a difusão cultural, mas ter em vista que o foco não se
dirige apenas à posição hegemônica europeia, mas engloba duas influências em contato,
ainda que uma se sobreponha à outra. No contexto de colonização no continente
africano, as duas influências em contato envolviam um terceiro aspecto da realidade que
é um híbrido do contato e que resulta em instituições mistas. O fenômeno da mudança
envolve assim instituições africanas influenciadas pelas instituições impostas pelo
colonizador europeu, que resultam em instituições de caráter híbrido. Assim a
instituição econômica interage com a instituição econômica nativa, dessa interação
surge no contexto nativo uma instituição econômica híbrida. É importante destacar que
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não há semelhança e compatibilidade entre o trabalho africano sob a administração
colonial europeia e a economia tribal, estruturada conforme os padrões da tradição
africana.
Malinowski rejeitava a proposta de Lucy Mair relativa à importância de se
reconstruir o passado do povo estudado para melhor entender seu presente. Para Mair,
passado e presente comportam qualidades distintas: no passado as sociedades eram
relativamente estáticas enquanto no presente enfrentam mudanças rápidas. Assim, o
“ponto zero” da mudança cultural significa o equilíbrio tribal, anterior à vinda do
europeu. A análise do contato cultural deve sempre comparar a cultura nativa, no ponto
zero das influências externas, com a situação presente64. Para Malinowski deve-se evitar
a confusão entre o passado reconstruído e a realidade que sobrevive como resíduo
importante, vital da história passada, pois o que de fato interessa para o futuro e o
presente é o que permaneceu vivo e não aquilo que morreu65. É uma futilidade, diz ele,
olhar o passado como um guia para políticas (coloniais) futuras66.
O conceito de mudança cultural, diz Malinowski, como uma “mistura” de
elementos tomados de empréstimo de culturas antepassadas é sugerido por etnógrafos
atuais e aceito por ele próprio. Com esse raciocínio pode-se chegar a uma definição do
processo de mudança, o que permite estabelecer um esquema de aproximação entre o
trabalho de campo e a apresentação de evidências composta de três eixos: as intenções
europeias, as realidades africanas que sobreviveram e o processo de contato. Com isso,
concebe-se o processo de mudança como uma constante interação. Tal postura permite
ordenar os fatos sob categorias que coexistem no presente e que podem ser estudadas no
trabalho empírico de campo 67. Assim, trabalha-se com as atividades europeias,
organizadas em sistemas, coordenando-as diretamente ao fenômeno de mudança
correspondente.
Para Malinowski, História com H maiúsculo, é a reconstrução do passado,
baseada em documentos escritos, evidências colaterais arqueológicas, linguísticas ou
geográficas, que ilumina eventos passados e permite inferências retrospectivas com
maior ou menor certeza. Para que isso seja alcançado, deve-se proceder através de
inferências válidas, cientificamente estabelecidas. Assim, a história realizada à base de
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generalizações sociológicas e culturais permite captar leis da ciência social ou cultural 68.
O método funcionalista não se opõe à abordagem histórica, que é seu
complemento necessário. O etnógrafo que trabalha com sociedades de tradição oral, isto
é, sem escrita, deve extrair as evidências, mas apenas de registros confiáveis de
trabalhos de campo anteriores. Dessa perspectiva, história se reduz à história da
sociedade estudada, pouco tendo a ver com o contexto histórico mais amplo.
Em relação às forças do conservadorismo administrativo colonial, Malinowski
afirma que cabe ao antropólogo definir um outro tipo de relação, evitando que o
administrador imponha as instituições colonizadoras aos nativos e suas instituições.
Cabe ao cientista mediar essa relação fazendo com que, quando for o caso, se estabeleça
o mando indireto, através do chefe nativo e do chefe da instituição dos colonizadores.
Para Malinowski o trabalho do cientista diferencia-se, por exemplo, do trabalho dos
missionários, que compondo as forças colonizadoras e lidando diretamente com as
forças referentes às instituições africanas, falharam no sentido de “elevar
permanentemente os padrões morais dos africanos”

69

, pois lidaram mal com o

problema da sexualidade vinculada à instituição casamento. Nessas condições, criaram
um estado de tensão em lugar de sedimentar a conciliação que poderia ser alcançada
caso tivessem trabalhado junto ao chefe nativo. Falharam por não conseguir aproximar
os dois mundos, dificultando a realização dos interesses colonialistas prioritários. A
autonomia científica do antropólogo e o aprendizado que alcança com os erros passados
da colonização, faz com que ele seja a pessoa certa para analisar a mediação entre
africanos e europeus, fornecendo diagnósticos científicos para a tomada de decisão dos
colonizadores.
Malinowski entende a sociedade como um conjunto harmônico de instituições
que cumprem funções específicas: instituição econômica, instituição política, religiosa,
etc. Problemas reais como os de compatibilidade, adaptabilidade e conflito, diz ele,
estão centrados na função principal e nas influências subsidiárias de uma instituição e
seus fatores constituintes. E o conceito de Medida Comum ou Fator Comum de
interesses e intenções fornece a chave para toda discussão relativa à mudança e contato.
O fator comum ocorre sempre que há identidade de interesses, a longo prazo,
entre europeus e africanos, assim como competência e conhecimento por parte dos
brancos em levar a termo uma política bem planejada. Com isso haverá base para a
68
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colaboração e a aceitação de ideias e sentimentos entre europeus e africanos.
Políticas de controle indireto (indirect rule), de desenvolvimento econômico
indígena, de incorporação de certos ritos africanos nas cerimônias cristãs, de educação
gradual com amplas oportunidades para africanos, são exemplos encontrados em muitas
partes do continente, onde a existência do fator comum de boa vontade e convergência
de interesses permite um processo harmonioso de desenvolvimento.

Vê-se que

Malinowski não consegue inserir o colonialismo no contexto histórico, político e
econômico mais amplo, como expansão do capitalismo em busca de oportunidades para
a aplicação e ampliação de capitais. Seu intento é convencer as autoridades da
administração que problemas como o da escassez de terra, questões trabalhistas, a
barreira de cor, imposição de regras opressivas que cerceiam a liberdade de movimento,
estão entre os fatores que em nada ajudam o desejado desenvolvimento da colônia.
Destruir algo na vida dos africanos simplesmente porque desagrada aos europeus é um
exemplo recorrente da falta de fator comum e que inevitavelmente acarreta conflito. É
preciso ter em mente, diz Malinowski, que a transformação da agricultura africana em
um sistema superior ocidental não ocorre do dia para a noite 70.
Malinowski afirma ainda que o estudo da organização social só é válido se for
definido seu funcionamento institucional concreto no meio ambiente, dispondo-se de
sua constituição legal, com base nos textos nativos. As tarefas são: coletar os dados,
organizá-los em tabelas, induzir os padrões de funcionamento institucional e assim,
abordar a cultura. Há aí a necessidade urgente das instituições colonizadoras terem de
estabelecer um vínculo com as instituições consagradas na tradição africana, a fim de
não só viabilizar o trabalho científico do antropólogo na colônia, como lidar com o
problema de como os colonizadores podem, simultaneamente, ter sucesso na empreitada
colonial sem terem de estabelecer como marca de sua política, a condição de exploração
pura do trabalho e a administração bélica do território. Mas Malinowski adverte: “o
sucesso da mudança cultural depende de um enorme esforço” e da atuação correta da
administração. Certamente seria necessário equipar a nova comunidade com todos os
requerimentos, na sua maioria materiais, em que uma comunidade tem de ser fundada;
provê-la com um mínimo de recursos materiais em terra e materiais básicos, e com
capital; e também cabe ceder oportunidade não apenas de receber, mas de produzir os
recursos técnicos que são essenciais para uma sociedade ocidental 71.
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Mas não é isso que ocorre: os empreendimentos coloniais são regidos por uma
administração autoritária da terra, no sentido militar, jurídico e econômico, exercida
puramente pelas vias instituídas pelo colonizador. Como lidar com o poder colonizador
europeu, que detém soberania sobre as terras da colônia, e seu impacto nas instituições
tradicionais do continente africano? Cabe ao cientista trabalhar em direção a uma
afinidade política institucional entre os dois mundos, afinidade entre a produtividade
empreendedora/ econômica sob liderança colonizadora com as instituições nativas,
incluindo a produtividade pelas máquinas, que são a marca do mundo europeu em ação
na colônia. Só assim torna-se possível viabilizar uma política bem sucedida que inclua
europeus e africanos, cabendo aos europeus a responsabilidade da continuidade da
empreitada trazendo consigo o mundo africano, satisfeito em suas necessidades, íntegro
em relação a sua tradição e também cooperativo diante do trabalho europeu. Mediar o
conflito jurídico, político e econômico, principalmente, no que concerne às instituições
e fazer com que ocorra uma bem sucedida mudança cultural, sob a liderança europeia.
As análises de Malinowski receberam muitas críticas da comunidade
antropológica. M. Gluckman por exemplo, observa que: “em geral, quando negros e
brancos cooperam, Malinowski reconhece os fenômenos como processos de contato e
de mudança social, mas em todo lugar em que eles entram em conflito, ele considera os
fenômenos como distintos e não integrados72” Em suma, não há o reconhecimento do
conflito que é atributo de toda sociedade.
Balandier vai mais além e enfatiza que a noção de situação de contato possui um
valor operacional pequeno, pois falta especialmente uma referência à sociedade global
que é a colônia. A falta é não situar essa noção no campo das relações complexas que a
constitui e das relações antagônicas que nela se exprimem. As relações desiguais que
ocorrem entre colonizadores e colonizados são ignoradas. Nesse mesmo contexto,
Balandier mostra que a noção de fator comum é omissa em relação às relações
conflituosas, gerando prejuízo à análise das ligações e interações complexas que se
estabelecem no campo de um sistema social submetido à mudança 73.
Em suma, o esforço de Malinowski para entender, explicar e avaliar as
consequências da política colonial, constantes da obra The Dynamics of Cultural
Change. An Inquiry into Race Relations in Africa, revela uma Antropologia subalterna,
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que trabalha sob a ordem colonial. Evidentemente, Malinowski encarou seu trabalho na
África como uma importante experiência de observação e análise do contato entre
negros e brancos. E, mais, ali havia espaço para que seus alunos fossem treinados e
pudessem realizar pesquisas específicas sobre o mundo negro. Ao exercitar sua
Antropologia Aplicada, Malinowski estava ciente da violência exercida sobre os
colonizados e buscou, através de argumentos científicos, alterar a postura fria do
administrador colonial. Mas seus interesses científicos e sua identificação com a missão
civilizatória da sua pátria adotiva foram mais fortes do que seu intento de elaborar uma
análise profunda do significado do colonialismo.
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Capítulo 2 – Abordagem dinâmica.
Georges Balandier dedicou-se a uma análise crítica da Antropologia, em especial
das abordagens sincrônicas que viam o mundo indígena petrificado na escala do tempo.
Por outro lado, destacou estudos que buscavam identificar o movimento, a mudança
inerente às sociedades humanas. É autor de uma imensa obra de onde selecionamos três
dos seus livros, As dinâmicas sociais. Sentido e poder, Antropologia Política e Antropológicas, com o intuito de acompanhar o desenvolvimento dos conceitos que elaborou
sobre a questão da mudança, apreendida em suas múltiplas facetas. Sua contribuição
teórica, que trataremos neste capítulo, apoiou-se em muitas pesquisas de campo e em
uma minuciosa revisão da bibliografia antropológica.
Nascido em Aillevillers-et-lyaumont, na França em 1921, Balandier estudou
letras e etnologia, tornando-se mais tarde professor emérito da Sorbonne. Foi diretor dos
estudos na EHESS (Escola de Estudos em Ciências Sociais/França) e membro fundador
do CEAF (Centro de Estudos Africanos). Resistiu à ocupação na Segunda Guerra
Mundial, em 1946 trabalhou um ano no Museu do Homem (França) e mais adiante
entrou no ORSTOM (Instituto Francês de Pesquisa Científica para o Desenvolvimento
Cooperativo), dirigindo o Centro de Estudos em Ciências Humanas. Partiu para a África
no mesmo ano para fazer pesquisa na Mauritânia, na Guiné e no Senegal, dirigindo o
centro local de estudos africanos (IFAN/ Instituto Fundamental da África Negra) no
Gabão e no Congo. Quando retornou à França, em 1951, dirigiu o Centro de Estudos em
Sociologia Africana Brazaville. Foi pesquisador do CNRS (Centro Nacional de
Pesquisa Sociológica), professor do IEP (Centro de Estudos Políticos) de Paris, estudou
em seu doutorado as mudanças sociais no Congo e no Gabão, referentes ao período em
que, em meio ao colonialismo europeu, já era possível perceber a criação de
movimentos locais que reivindicavam independência e autonomia. Trata-se de um dos
primeiros estudos sociológicos urbanos situados no continente africano 74.
Balandier foi também diretor de estudos na décima primeira seção da EPHE
(Escola para Estudos Avançados em Ciências Sociais), e após o término de sua tese vai
criar em 1957 o Centro de Estudos Africanos, associado ao Laboratório de Geografia e
Sociologia Africanas do CNRS em 1967, dirigido por ele até 1984. Em 1962 torna-se
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professor na Sorbonne. Ministrou cursos na França, na África, nos Estados Unidos
(Duke University / Hawaii), Oxford/ Grã-Bretanha, nas universidades de Tokyo, Kyoto,
Canadá, México e Irã. Suas obras são traduzidas e reeditadas em mais de vinte
línguas75. Em 1965 passa a ser diretor da revista Cahiers Internationaux de Sociologie.
Em um primeiro período da sua trajetória de trabalho, analisou o processo de
mutação constitutivo da independência no solo africano (1945-1965) a partir da relação
tradição/modernidade, ou seja, os acontecimentos do momento histórico na época da
pesquisa e seu impacto na tradição africana milenar. Nessa ocasião, formulou o conceito
de situação colonial. Em um segundo momento, sua atenção se voltou às sociedades
industriais, também passíveis de exibir importantes movimentos transformadores,
sempre em ação. Esse momento da pesquisa de Balandier está intimamente relacionado
aos tempos atuais, ou seja, estende-se dos anos 1960/1970 até o presente, com a mesma
preocupação em relação ao atual e à história, buscando desvendar como os fenômenos
sociais exprimem o movimento da dinâmica social. Tal debate abrange os problemas
que compõem as tensões nas sociedades modernas 76.
Seu trabalho antropológico, no plano epistemológico, foi enriquecido pela
qualidade do material coletado no trabalho de campo quando entrou em contato com
movimentos sociais que atravessaram meio século e participou de turbulências teóricas
e de conflitos de interpretação que estruturaram a dinâmica dos conhecimentos em
Ciências Sociais próprias do seu tempo 77.
Balandier trabalhou etnográfica e etnologicamente baseado no princípio de uma
abordagem dinâmica, que consiste em privilegiar no social sua criação contínua, a
capacidade de produção e as intempéries e desordens correspondentes, suas
turbulências, dando importância a noções como o inédito, o imprevisto e o papel dos
eventos sociais em relação à mudança ou às mutações sociais. Esta abordagem capta a
diacronia e a sincronia como interdependentes e compõe uma nova teoria científica que
entenderá como generativa. De forma resumida, tal teoria aborda o movimento da
dinâmica social no qual a ordem se alimenta da própria desordem para se compor e
recompor.
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A aproximação de Balandier a abordagem dinâmica se deu no trabalho
etnológico que realizou no fim dos anos quarenta (1940), ocasião em que analisou um
povo tradicional, os Lébou, próximos ao Cabo Verde, seguindo com muitos outros
trabalhos africanistas. A partir daí, até então, concentrou-se numa antropologia da pósmodernidade mundializante, problematizando o sentido da tecnociência e da economia
neoliberal dos tempos atuais, no qual a hegemonia política e econômica das sociedades
europeias expande-se de modo imperialista por sobre as sociedades que passaram pela
descolonização78.
A seguir, objetivamos expor o debate realizado na Antropologia voltado às
sociedades tradicionais do continente africano, no contexto do colonialismo, e as
sociedades da modernidade situadas na Europa, em uma ressonância histórica entendida
como dialética tradição-modernidade que se aplica a ambas as sociedades. Em seguida,
retomamos a crítica feita por Balandier a outras abordagens do social em seu tempo ou
anteriores, presentes no trabalho As Dinâmicas Sociais. Sentido e Poder, crítica que se
mostra indispensável para a elaboração da análise realizada por ele às sociedades
tradicionais e as sociedades modernas e que visa questões que se estendem do trabalho
de campo ao método de trabalho a-histórico. Destaca-se ainda uma discussão crítica
sobre o imperialismo, entendido como processo de expansão do modo de produção das
sociedades ocidentais que gerou o colonialismo. Imperialismo implica a soberania
política em relação à produção de mercadorias e bens no amplo mercado mundial,
aliada às forças da tecnocracia, da tecnociência e das tecnologias políticas hegemônicas
no ocidente. O debate sobre o anti-colonialismo integrou-se ao debate anti-imperialismo
com Balandier, no estudo das relações entre sociedades tradicionais e a industrialização,
o desenvolvimento tecnológico, a modernização, passando pelo intenso período de
conflitos direcionados à independência das colônias europeias. Assim, a Antropologia
trabalha em sintonia com a dialética tradição-modernidade no contexto colonial e com a
crítica a outros estudos do social, elaborando uma inédita abordagem do social,
denominada abordagem dinâmica.
Na sequência, apresentaremos também suas propostas para a consolidação de
uma nova Antropologia Política, como estudo comparativo entre diferentes expressões
da realidade política, situadas em ampla extensão histórica e geográfica e, portanto, não
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limitada à tradição europeia. São abordados os precursores dessa nova antropologia
política, em vias de se fazer, que também realizaram trabalho de campo em sua maioria
no continente africano.
No livro Antropo-lógicas, Balandier debruça-se sobre a natureza da relação entre
história, tradição e mitos em sociedades tradicionais africanas, e a relação entre história
e tradição em sociedades europeias. Debate-se a abertura das sociedades tradicionais
africanas à história, e também como a história pode ser entendida quando inserida nas
tradições do continente africano. Assim, a antropologia de Balandier vai tratar da
dinâmica social tanto de sociedades africanas como europeias, analisando como as
primeiras procuram se manter livres das ameaças de desordem através de rituais e
mecanismos especialmente forjados em seu campo político, e assim manter a ordem e se
reproduzindo minimamente.

2.1 Crítica à Antropologia Social e a Abordagem Dinâmica.
Em “As Dinâmicas Sociais. Sentido e Poder”79 Balandier vai tratar de uma nova
orientação científica, num momento em que a crítica progredia em relação a trabalhos
anteriores realizados ainda no período do colonialismo. O objetivo de Balandier é
apreender a sociedade real em ação, além das definições institucionais ou formais. O
interesse da nova abordagem consiste em trabalhar de acordo com os atributos da
crítica, da dinâmica e do movimento relacional em meio às parcelas que compõe o
social. O fato de as sociedades estudadas se localizarem no continente africano não se
constitui em uma limitação do foco da pesquisa de Balandier, já que sociedades
modernas europeias também podem ser trabalhadas etnologicamente através da
abordagem dinâmica. Balandier dirá que “essa rápida transformação resulta,
incontestavelmente, das reações de oposição às dominações teóricas que se
estabeleceram nos últimos decênios: as do funcionalismo, do estruturalismo e de suas
variantes híbridas”80, precisamente onde o debate da dominação epistemológica
eurocêntrica é realizado. A nova abordagem impõe a exigência de se captar nessas
sociedades cambiantes e problemáticas as propriedades dinâmicas observadas no estudo
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de suas relações de poder, situadas no contexto tradição-modernidade, especificamente
no local de conflitos políticos de caráter institucional. Ou seja, onde estão envolvidas
lutas por poderios bélicos, de caráter geográfico/produtivo/empreendedor/expropriador
(o colonialismo empreendedorista com riquezas materiais e naturais), dirigindo atenção
especial ao fato de que esses conflitos reverberam diretamente no imaginário coletivo
dos povos e sociedades em questão, de onde emergem os movimentos de caráter
religioso, focados na independência política. Assim, Balandier afirma que
A história presente torna-se o verdadeiro agente revelador da realidade social.
Apresenta configurações sociais em movimento e destrói a ilusão da longa
permanência das sociedades. Estas tomam, antes, o aspecto de uma obra coletiva
jamais acabada e sempre a ser refeita (...). As características e as propriedades
dinâmicas e relacionadas de todas as formações sociais impõem-se, assim, à
atenção dos sociólogos81.

Retomando a crítica de Balandier a Malinowski, em torno do conceito de contato
cultural, vimos que o problema central dos estudos de Malinowski diz respeito à
ausência de um contexto histórico mais amplo, cenário onde se desenvolvia a política
colonial, responsável pelas tensões e contradições entre colonizados e colonizadores. A
abordagem sincrônica não foi capaz de apreender o movimento da dinâmica social que
pressupõe a história. Vimos que o estudo de Malinowski sobre contato cultural foi
incapaz de apreender as forças presentes no colonialismo situadas no amplo contexto do
mercado mundial como forças políticas interessadas, ou seja, com finalidades
econômicas muito concretas, como a expropriação de riquezas materiais e
empreendimentos voltados ao fortalecimento da maquinaria produtiva colonizadora. A
elaboração da questão da compatibilidade entre instituições e seu trabalho sobre a
conciliação entre as instituições de colonizadores e colonizados não correspondem aos
fatos e às forças em jogo, assim como sua abordagem sincrônica mostrou-se incapaz de
mostrar que as forças em embate no colonialismo são desiguais, havendo soberania
política e econômica europeia sobre os africanos.

Essas questões trabalhadas por

Malinowski, ao lado dos administradores coloniais, evidenciam o quanto sua
perspectiva é predominantemente europeia, do mesmo modo que sua Antropologia
Aplicada tem como objetivo atenuar conflitos, facilitando assim a política colonial.
Malinowski pressupõe que seja possível conciliar instituições em meio a um embate
conflituoso resultante da opressão colonizadora. A abordagem funcionalista sincrônica
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de Malinowski realiza mais uma projeção de noções teóricas sobre a história do que
avalia o movimento real da história social. Tal abordagem é capaz de penetrar no
movimento do social, mas pressupõe a história apenas com parcialidade e limitações
que dizem respeito a um movimento basicamente interessado em prolongar a
empreitada colonial e sua política de força, embora seja cercado de discursos que
supostamente poderiam eliminar a opressão.
Balandier afirma que
A reavaliação dessa dicotomia- todavia conservada nos manuais de introdução à
sociologia- não se opera sem ambiguidade. E tanto mais quanto a dinâmica
social permanece vista sob o aspecto da mudança, da transformação das
estruturas, negligenciada a observação de que ela é, inicialmente, inerente a estas
últimas e, continuamente, ativa; subestimado o fato de que também resulta dos
fatores externos, do sistema de relações exteriores e não somente dos fatores
internos determinantes do ciclo de vida das sociedades82.

A negação da história dos países no continente africano impulsiona Balandier a
elaborar e refinar sua nova abordagem. Assim, a relação entre história e ciência exige a
expansão e superação metodológica, que inicialmente terá de se posicionar como crítica
perante o método funcionalista para então dizer: “por uma virada completa, acha-se
abolida a prioridade atribuída à sincronia sobre a diacronia pelas teorias funcionalistas e
estruturalistas”83. Vemos que a crítica feita por Balandier em direção à abordagem
funcionalista de Malinowski refere-se ao social, seu arranjo de forças situado na
história, onde o desafio é constatar como a metodologia científica será capaz de lidar
com esse arranjo de forças em tensão e conseguir integrar em sua abordagem o método
e a história como movimento da dinâmica social: “Nessas condições, torna-se claro que
a continuidade social não pode processar-se por si mesma; e que, no mínimo, ela não
poderia ser considerada como a estrita reprodução, no tempo, da sociedade existente”84.
Considerando que a dinâmica social se projeta no futuro para o ordenamento da
sociedade em decorrência dos conflitos inerentes às sociedades no presente (ou seja, a
futura ordem responde e depende dos conflitos presentes), o propósito da dinâmica
social é revelar o movimento da história com base no aspecto conflituoso entre as forças
que compõe o social, o que difere radicalmente de uma abordagem da dinâmica social
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como movimento da história em que a sociedade meramente se reproduz em relação às
forças que a direcionam a um futuro de ordem social dependente da atuação destas e
ainda desconhecido. Se o alvo da crítica então é superar a fixação sobre as instituições
(Malinowski), as estruturas e sistemas considerados de maneira atemporal (RadcliffeBrown), os mecanismos gerais da ação social e a colocação na periferia, ou no
esquecimento, dos fenômenos resultantes das relações exteriores da sociedade global,
trata-se então de uma crítica que vai expor a necessidade de inovar a abordagem do
social e trabalhar a relação entre a história e a dinâmica social em relação a todo um
outro conjunto de fenômenos e de ferramentas de trabalho e pesquisa.
O problema consiste em criticar a metodologia que trata as sociedades “fixadas”,
estabelecidas numa espécie de perpétuo presente que, de certa maneira, já teria sido
criticada por Malinowski, como resquícios da ideologia vitoriana (as sociedades
“primitivas” são sociedades sem história). Face a isso, Balandier diz que
Para se restituir o tempo aos sistemas sociais, é o processo de mudança social
que em primeiro lugar se considera. Sob duas formas: a da mudança procurada,
que é o efeito da planificação, da experimentação social e – no ponto máximo de
ruptura – da revolução; a da mudança peculiar a todo sistema social que se
transforma em seu funcionamento85.

A diferença essencial entre a abordagem funcionalista e a abordagem dinâmica é
que as sociedades passam a ser observadas como arranjos vulneráveis e problemáticos
dos sistemas de relações que regem a atividade coletiva. Com isso, desqualifica-se a
afirmação de existirem sociedades “sem história” assim como sociedades compostas por
forças igualáveis e compatíveis em suas instituições, em uma perspectiva da dinâmica
social que ignora a desigualdade entre as forças, sugerindo uma falsa reprodução do
social. Nessas sociedades estão presentes, conjuntamente, a ordem, a desordem e a
incerteza. Pode-se dizer também que as sociedades aparecem mais ameaçadas pelas
tensões que guardam em si e mais submetidas às obrigações da aproximação entre as
parcelas que as compõe, isto é, sua dinâmica social é caracterizada por um movimento
conflituoso permanente, seguido da necessidade de rearranjo em direção à ordem
alimentada do próprio conflito presente. Balandier sublinha que essa abordagem da
dinâmica social, embora independente, situa-se próxima às pesquisas de inspiração
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marxista. A compreensão marxista da dinâmica social com a qual Balandier vai
trabalhar, e à qual se referiu, consiste em relação à, “segundo o célebre axioma, o
presente encerra o futuro; e, por isso mesmo, é o assegurador de uma continuidade” 86.
Assim, Marx leva em conta que as parcelas da sociedade que se encontram como forças
desiguais (em uma luta de classes) e que estão relacionadas em meio a tensões políticas,
exprimem embrionariamente um potencial de onde advém o futuro reordenamento da
sociedade: precisamente da ruptura, da revolução e do reordenamento consequente para
um futuro adiante composto por ordem.
Quanto à sua inédita abordagem antropológica, Balandier explica que: “A
dinâmica social é principalmente considerada sob o aspecto das diferenças decorrentes
do vir a ser das sociedades e não sob o aspecto dos dinamismos inerentes aos sistemas
de diferenças constitutivas destas últimas” 87
Tal colocação refere-se ao problema em que o método, agora já unindo sincronia
e diacronia simultaneamente, vai abordar o movimento da história em relação ao vir-aser integrado no movimento inserido em meio às tensões em embate no social. É
importante considerar que a abordagem dinâmica se dá no contexto da situação colonial
e junto aos eventos relacionados à descolonização (conceito que Balandier elaborou e
desenvolveu em “A Noção de Situação Colonial” 88). A sua pesquisa etnográfica, neste
contexto, trabalha com a dialética tradição-modernidade em que as parcelas sociais
interagindo (classes), seja no caso de uma revolução (em sociedades europeias) ou
libertação colonial (sociedades africanas), revelam que o futuro e a ordem seriam
possíveis por conta desse movimento de interação entre as parcelas sociais em tensão;
quando o movimento da história vir a ser,

a tensão e o embate determinariam o

estabelecimento da futura ordem. O interesse pela dialética que compõe o método da
abordagem dinâmica se justifica, portanto, por sua função operatória num método que
apreende a heterogeneidade relacionada às forças que compõe o movimento do social
para se compreender o que existe de dinâmico em todo fenômeno. Essa apreensão dos
movimentos da dinâmica social pela sua heterogeneidade difere da apreensão sincrônica
inclusive no plano epistemológico, pois desnaturalizando a suposição de que as parcelas
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do social em interação respondem a uma natureza de compatibilidade inerente através
de suas instituições, propicia o debate da superação epistemológica cristalizada
hegemonicamente numa perspectiva eurocêntrica. Balandier propõe um método que
integra simultaneamente diacronia e sincronia, pois a história como movimento depende
dos arranjos sociais que são precisamente a sua dinâmica. O importante é apreender no
movimento real da dinâmica social o aspecto heterogêneo que compõe fenômenos e
parcelas do social em embate, pois a heterogeneidade dialética, que compõe o método, é
capaz de lidar com a potência própria da dinâmica social. É precisamente neste ponto,
no encontro entre o método, a pesquisa etnográfica e etnológica situadas no contexto
histórico, que se dá a superação de uma epistemologia vigente em muitos trabalhos de
Antropologia. Assim, Balandier define com sua crítica o momento de mudança e
superação referente ao método de trabalho de campo em relação a trabalhos anteriores:
No mais das vezes, essas relações tem sido interpretadas de uma forma
esquemática e mecanicista, mesmo por B. Malinowski, que propôs – em uma
coleção de ensaios sobre exemplos africanos- sua teoria das três culturas.
Distingue ele três ordens de realidade: a cultura tradicional autóctone, a cultura
europeia importada e a nova cultura, produzida pelo relacionamento.
Reconhecendo-lhes a interdependência, admite ele a possibilidade de consideralas separadamente, e assim elimina as condições necessárias a todo estudo da
dinâmica cultural e social, a despeito do título dado a seu trabalho89.

A abordagem dinâmica não trabalha com tais exigências de conciliação entre
instituições, mas sim com o caráter problemático da interação entre elas, tampouco lida
com noções teóricas e exigências estabelecidas a priori (quando é revelado
implicitamente o domínio da ideologia europeia colonialista), e diferenciando-se da
abordagem funcionalista, trata de uma sociologia em que, “segundo o célebre axioma, o
presente encerra o futuro e, por isso mesmo, é o assegurador de uma continuidade”90

Balandier enfatiza que
A propósito das sociedades tradicionais, devem-se diferenciar com clareza as
relações estabelecidas entre sociedades e culturas relativamente afins inscritas
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em uma mesma configuração histórica - das relações impostas pelo moderno
colonialismo e pela universalização da civilização industrial91.

Em abordagens anteriores, as sociedades tradicionais tiveram sua dinâmica
interna esvaziada, pois foram cristalizadas num eterno perpétuo presente etnográfico,
por falta de informações históricas e pelo amortecimento de um interesse científico que
privou-as de toda historicidade e isolou-as no interior de estreitas fronteiras.
Na situação colonial, levando em conta as forças atuantes no contexto de
descolonização e independência, Balandier, como vimos, atuou e trabalhou como
antropólogo em diferentes planos que compõe o trabalho científico: a questão
epistemológica, que responde como ele lidará com a hegemonia europeia que elaborou
visões que privilegiam a sua dominação política no colonialismo e também com as
ciências produtoras de discursos de dominação. O problema metodológico em torno da
sincronia e da diacronia, que diz respeito a como se abordará as forças presentes em
tensão que compõe na história a situação colonial e consequentemente o vir-a-ser
histórico em relação ao movimento da dinâmica social, além de ferramentas de pesquisa
trabalhadas para tal abordagem, e os conceitos usados para poder produzir uma
avaliação dinâmica. Assim, Balandier teve de definir o que é a referência fundamental
na situação colonial, quanto às forças em embate92:
De meu lado, tentei definir a situação colonial, depois as situações de
dependência, sublinhado que elas constituem o sistema de referência
fundamental; determinam a totalidade que permite situar e interpretar as
transformações parcelarias. Manifestei igualmente a função reveladora dos
acontecimentos, das crises, dos movimentos provocados por esse tipo de
situação. Os reveladores abrem “outras tantas saídas que possibilitam visionar
não somente os fenômenos de contato, mas também a sociedade colonizada em
suas formas tradicionais.

Assim, o interesse da pesquisa com a abordagem dinâmica aponta para os
reveladores sociais, isto é, microdramas, acontecimentos, crises, que constituem os
focos de pesquisa que Balandier analisou no percurso de elaboração de sua abordagem.
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No desenvolvimento de sua crítica, Balandier vai se referir a um problema já
apontado por Marcel Mauss, que é abordar sociedades em seu “estado cadavérico”, que,
segundo Balandier, produzia as velhas deficiências na sociologia, como o aspecto
atemporal das estruturas que compõe a sociedade (estruturas fixas), as relações da
sociedade com forças exteriores negligenciadas, no caso do colonialismo. É preciso,
portanto, abordar a dinâmica social tendo em vista as relações entre setores no seio da
sociedade, já que ela não pode ser vista como uma unidade subtraída aos efeitos de suas
relações de exterioridade, com uma apreensão dinâmica das relações, e com
consideração à interdependência das relações internas e externas (domésticas e
internacionais). De acordo com um debate que fora mais e mais intensamente realizado
no contexto da sociologia perante os acontecimentos históricos no colonialismo,
estabeleceu-se a necessidade de levar em conta as relações entre sociedades nações com
a industrialização, o desenvolvimento tecnológico, a modernização, e então incluir essas
relações entre nações num sistema internacional. Assim, os processos de mudança que
operam constantemente, as relações de competição ou de afrontamento resultantes dos
relacionamentos exteriores passaram a integrar como foco o trabalho de pesquisa
sociológica. Balandier afirma:
Na circunstância dada, o desafio ao qual se procura fornecer respostas preciosas
é o que impõe a obrigação de compreender a sociedade, pelo menos em suas
formas atuais, como sistema dinâmico e situado na totalidade de seus meios
ambientes, inclusive o mais extenso; o meio ambiente internacional93.

Para Balandier, são as inter-relações entre a dinâmica “de dentro” e a dinâmica
“de fora” que se acham postas em evidência, tanto na sua realidade quanto na sua
incidência sobre a natureza e o funcionamento dos sistemas sociais.
Assim aparece com a abordagem dinâmica a relação que Balandier estabelecerá
com as sociedades pesquisadas, em torno da constatação de que trata-se de sociedades
com um arranjo vulnerável e problemático:
De fato, todas as sociedades tradicionais têm perfeita consciência dos obstáculos
que lhe ameaçam a continuidade, que lhe limitam a capacidade de reprodução, a
saber: a deterioração dos mecanismos de manutenção, a ação da entropia, de um
lado e, de outro lado, o jogo das forças de transformação operando em seu seio e
no campo de suas relações exteriores. Elas conceberam meios de eliminação das
tensões, de renovação periódica, de renovação da ordem estabelecida. Os
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antropólogos modernos empreendem agora o estudo de tais procedimentos
tendentes a purificar o sistema social, dominando as forças dissolventes, e a
revitalizar, periodicamente, o poder94.

O problema a ser trabalhado situa-se essencialmente num mesmo terreno, tendo
sido reduzida a separação aberta entre duas ordens de sociedade (as tradicionais e as
modernas): “ao exame da dialética da tradição e da modernidade, conduzido por
antropólogos ou especialistas da sociologia do desenvolvimento, replica o exame da
dialética da modernidade, feito por vários analistas da ordem social industrial” 95
Quanto às sociedades industriais, tanto na sua relação doméstica como
internacional, elas exibem uma ordem que é ameaçada pelas contestações nascidas da
alienação que elas conservam e pela sua própria incapacidade para vencer as
incompatibilidades criadoras de anomia (isto é, de crises e fraturas irreparáveis). Na
ordem internacional, essas sociedades se descobrem cada vez mais vulneráveis e
problemáticas, a despeito de suas técnicas de apossamento do mundo, considerando-se
que, afinal, o programa produtivo tecnocrático foi projetado e implementado
imperialisticamente sobre as nações após sua independência colonial, o que estendeu e
prolongou conflitos da ordem da soberania política, que implica a hegemonia disposta a
administrar os meios produtivos e o processo produtivo com base na tecnociência. A
crítica teórica e ativa do neocolonialismo revela que as sociedades nações, colonialistas
e colonizadas encontram-se conjuntamente numa mesma configuração histórica. As
sociedades colonizadas acham-se abertas aos efeitos das relações internacionais quando
se veem sujeitas à ação do sistema internacional, e à influência externa que se dá em
meio à realidade da produção industrial, instalada e situada durante o processo
colonialista, que prolonga-se adiante com a descolonização, além da manutenção de
uma hegemonia política e econômica desigual com a implementação imperialista da
produção tecnocientífica. Essa realidade, em meio à produção industrial, que supõe
conflitos políticos entre classes, parcelas ou estruturas em interação conflituosa, também
criou novas alternativas para essas sociedades no sentido de gerirem o processo de
independência e liberdade política que apontaria a uma ordem futura ou ainda por vir.
Levando em conta a dinâmica das forças presentes, no caso das forças da produção
industrial instaladas em sociedades pós-coloniais, com a hegemonia política
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correspondente, há uma situação de forçosa crise iminente capaz de servir como
alternativa à realidade futura da ordem nas sociedades dominadas. É precisamente aí
que aconteceram os eventos de descolonização e posteriormente de revolução nos países
do continente africano, que levantaram temas míticos ou religiosos que responderam à
situação de crise face às forças europeias dominantes e constituíram e compuseram o
movimento da dinâmica social, passando por rupturas e revoluções, em direção a uma
ordem futura, que implica necessariamente um trajeto conflituoso. Os temas evocados e
trabalhados nesses acontecimentos conflituosos não só ressoam nos problemas políticos,
de ordem colonial, econômica e produtiva, como dizem respeito a temas míticos que
remetem ao imaginário social e coletivo. Por conta destes acontecimentos conflituosos e
revolucionários, pela dialética tradição-modernidade a Antropologia observa a abertura
para uma inédita e nova imersão nas sociedades tradicionais. Levando em conta sua
simbologia, história política e mitos, observa-se a abertura que a Antropologia dinâmica
experimentará ao abordar as sociedades tradicionais, onde necessariamente está
implicada outra apreciação do social. Precisamente, esta abertura foi possível graças à
relação entre o método da abordagem dinâmica, os acontecimentos históricos e o debate
levado em relação à crítica da antropologia para renová-la e consolida-la em outro nível.
Tal abertura revela-se rica, pois envolve ciência, história e mitos, considerando que a
relação entre mitos e a história em sociedades tradicionais é observada de uma
perspectiva que já tem como superada a influência epistemológica da perspectiva
europeia. Essa relação é observada na abordagem dinâmica quando são discutidos os
acontecimentos históricos em direção à independência colonial, que implica
necessariamente outra metodologia, quando se torna possível relacionar os movimentos
da dinâmica social que pressupõe a historia, o imaginário coletivo e os mitos
correspondentes que o compõe.
Em relação à abordagem dinâmica, Balandier explica que é pelas sociedades
industriais que a natureza de toda sociedade é revelada numa totalidade sempre em vias
de se fazer e de se desfazer, e, portanto, sujeitas à exigência de criação contínua, sobre
os aspectos mais constrangedores que não dão trégua (desordens), quando os períodos
de continuidade produtiva e ordenada se encontram reduzidos, havendo a rápida
deterioração dos mecanismos sociais tendo os meios de renovação periódica quase
sempre enfraquecidos:
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Três ordens de dados dinâmicos podem ser retidos em primeira análise: a dos
dinamismos inerentes ao sistema social, as suas condições de composição, de
funcionamento e de reprodução; a dos dinamismos provocadores de
transformação, que acarretam uma mudança de regime estrutural96.

Um dos pontos essenciais é pesquisar e determinar como as sociedades que se
alimentam do próprio movimento de desordem são capazes de produzir novos começos
e, de período em período, manter a ordem íntegra e estabelecida. Este problema pode
ser entendido através do estudo das continuidades e descontinuidades sociais, pois
permite que se compreenda como se dá o processo de produzir novos começos em
decorrência das crises.
Se é certo que cada sociedade tende à sua plena realização, as descontinuidades
que sobrevêm e que são inevitáveis não fazem desta um perpétuo ponto de fuga?
E, inversamente, se toda revolução se determina como ruptura, não é ela, por isso
menos desviada, falseada, pelo que subsiste de continuidade? De modo que ela
deve sempre ser retomada ou refeita. Nos dois casos, as sociedades, pela
dialética da continuidade e das descontinuidades, se compreendem como criação
permanente; é, ao mesmo tempo, dado e projeto97.

Ainda,
Considerar os meios de continuidade é visualizar o político, em sua definição
mais geral. É determina-lo como conjunto das funções que resistem aos
processos ameaçadores de morte das formações sociais, reduzindo os
divisionamentos que estas trazem em si e limitando os efeitos modificadores da
ação do tempo98.

Balandier acrescenta ainda outra questão que concerne à concretização de uma
abordagem dinâmica, pois trata-se de possibilitar que esta abordagem capte o
movimento da história inserido e como expressão da dinâmica social real:
Qual é a natureza e quais são os meios da continuidade? A primeira parte da
formulação impõe definir os modos de assinalar o verdadeiramente novo (a
modernidade real) e os lugares da sociedade onde se criam as descontinuidades
mais determinantes99.

96

Op. Cit. P. 38.
Op. Cit. P. 64.
98
Op. Cit. P. 64.
99
Op. Cit. P. 63.
97

49

As incertezas que atingem toda vida social incluem-se no problema que as
sociedades enfrentam, quando lidam com os efeitos de decalagem entre a ordem
prescrita, qualificada de sociedade oficial e a sociedade real, que se manifesta e se
produz por meio das práticas conduzidas pelos diversos agentes sociais. Esse
deslocamento incide sobre a sociedade oficial em relação à real, o que exibe o
fenômeno das desordens e as constantes interações com preocupações derivadas das
ameaças de desordem e as incertezas aí inseridas.
Por conta da crítica ativa do neocolonialismo e do imperialismo, presentes no
trabalho de Balandier, privilegiou-se em algumas análises a predominância da dinâmica
“de fora” sobre a “de dentro”, isto é, a influência exercida pelas pressões externas sobre
as sociedades dominadas. Esta análise consta com importância essencial dos debates
realizados como crítica da sociologia e da antropologia, na tentativa de reformulação de
métodos e conceitos, em relação a pesquisas no campo. A este debate Balandier
integrou-se e dele se valeu para implementar sua abordagem dinâmica. Como vimos,
análise que interessa consiste muito mais em apreender a realidade social não somente
sob o aspecto dos modelos, dos esquemas que a regem parcialmente, mas também sob
os aspectos das práticas e dos dinamismos reveladores de que toda sociedade está
constantemente em vias de se fazer, tendo sido exercida pressão externa sobre elas em
situações de domínio e embate político. Simultaneamente, deve-se levar em
consideração a relação entre as sociedades situadas no colonialismo com sua dinâmica
doméstica e sua dinâmica externa em relação ao internacionalismo como conjunto de
relações e pressões exercidas. Assim, Balandier afirma:
Sem as perspectivas da história e sem a constante afirmação de uma exigência
crítica, o estudo dos processos de mudança social se tornará enfadonho na
repetição e acabará perdendo toda e qualquer significação científica 100.

2.2 Antropologia Política.
Balandier aponta o provincianismo ainda presente nas abordagens das
sociedades e suas formas políticas, levadas a cabo por pesquisadores imersos no
domínio epistemológico eurocêntrico, assim como nas abordagens que sustentam
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dicotomias simplistas. Inicia o debate na Antropologia política101 considerando que a
discussão é feita em torno da problemática de que há sociedades classificadas como
tendo organização política e sociedades sem organização política, com ou sem estado,
com história ou com uma história repetitiva. Em torno disso, Balandier anuncia a
emergência de outra Antropologia política, começando por fazer uma crítica a trabalhos
anteriores e suas respectivas abordagens.
A antropologia política “está ocupada com a descrição e análise de sistemas
políticos (estruturas, processos e representações) próprios à sociedades designadas como
primitivas ou arcaicas”, e também “ é um instrumento para a descoberta e o estudo das
várias instituições e práticas que constituem o governo dos homens, e sistemas de
pensamento e os símbolos em que são baseados
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”. Também se confronta com o

problema de sociedades segmentárias, sem um poder político centralizado, isto é, que
exprimem uma relação com a máquina política do social em meio a um nomadismo ou
um semi nomadismo acentuado, que são objetos de um velho, mas sempre presente
debate. Essa Antropologia política tratou com distinções epistemológicas falsas no seu
caminho em estabelecer-se, levando em consideração a velha distinção entre sociedades
primitivas e civilizadas. Igualmente, a questão da a-historicidade das sociedades
tradicionais é superada, quando Balandier afirma que “todas as sociedades humanas
produzem políticas e nenhuma delas é resistente ao processo histórico 103”. Tal
afirmação corrobora precisamente o caráter inédito em Antropologia política,
concernente em lidar com a dinâmica social das sociedades tradicionais diante um
problema antropológico que consiste em como inseri-las em uma abordagem que as
trabalhe em meio à história. Assim, de acordo com a exigência de fazê-la uma
antropologia plena, com a Antropologia política torna-se possível o estudo
contemporâneo dos processos que governam a transição do governo tribal ao estado
moderno, do mito à doutrina política e ideológica, o que, portanto, expõe uma
abordagem que vai tratar as sociedades tradicionais inseridas na história, expondo as
conquistas que a Antropologia realizou com Balandier e a concretização de sua
abordagem dinâmica.
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Por conta das mutações das sociedades em desenvolvimento com relação aos
acontecimentos históricos de descolonização que decorreram nos tempos em que a
Antropologia Política foi elaborada (1967), e por tratar-se de um período em que se
observa a formação de novos tipos de sociedades e civilizações, tendo como referência a
problemática já trabalhada em relação ao contato cultural, Balandier observa que: “A
presente situação das ciências políticas exóticas encoraja o exame, levando-se em conta
a natureza dinâmica da situação, das relações entre organizações políticas tradicionais e
modernas, entre a tradição e o modernismo (...)”104.
Com isso, Balandier diz que com os acontecimentos históricos em que a
Antropologia política se viu influenciada ao ser trabalhada, tornou-se possível abordar
as sociedades tradicionais captando o processo histórico de transição do governo tribal
em direção ao estado moderno, ressaltando nas sociedades tradicionais a ressonância do
governo tribal, nos tempos em que o poder mítico se fazia intensamente presente como
estrutura social e política, e sua relação com a modernidade, onde a estrutura social e
política é a do estado. Trata-se de uma notável conquista para a Antropologia que força
a revisão e a crítica de variados problemas que permaneceram pouco trabalhados.
Criticar esses problemas foi o trabalho que Balandier empreendeu em Antropologia
Política.
Balandier diz ser Montesquieu o precursor dessa nova Antropologia política em
debate, pois com ele deu-se uma consistente tentativa de pesquisar a variedade das
sociedades humanas, classificá-las e compará-las, além de estudar o funcionamento
interno das instituições. Com isto, Montesquieu fez uma revolução no método, ao
trabalhar com fatos, leis e costumes e várias práticas de povos da Terra, desenvolvendo
noções de tipos e de leis, propondo uma classificação histórica e morfológica das
sociedades, vistas prioritariamente como sociedades políticas. Igualmente, com os
precursores desta Antropologia política, está Rousseau, intuindo a dimensão histórica e
cultural das então ditas “sociedades primitivas”, quando estabelece um estudo
comparativo entre as sociedades, o que permitiu uma melhor compreensão delas.
Rousseau afirma que a desigualdade e as relações de produção são as forças motrizes da
história. Marx e Engels também contribuíram como precursores quando se propuseram
a descobrir o processo de formação das classes sociais e o estado, com a dissolução das
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comunidades primitivas, e determinar as características particulares de uma sociedade
“asiática”, ou seja, uma sociedade onde a produção se dá precisamente numa estrutura
de classes onde situam-se tensões sociais e uma hegemonia política desigual em torno
das relações e da ordem produtiva. Estes precursores evitaram o debate sobre as origens
dessas sociedades, problema constante na Antropologia anterior a Malinowski, e
concentraram esforços nas formas mais específicas de sociedades e culturas, para
avaliar suas características comuns e o processo geral que contribuiu para sua formação,
focando as estruturas políticas e o processo histórico que acompanhou sua composição.
Henry Maine, outro precursor, revelou a existência de duas revoluções no
desenvolvimento das sociedades: a mudança de sociedades baseadas em status para
sociedades baseadas em contrato. A mudança de organizações sociais centradas em
parentesco para organizações governadas pelo princípio da contiguidade local, que
define a base da ação politica comum. L. H. Morgan mostrou sociedades baseadas na
relação entre pessoas, com relações puramente pessoais, e sociedades fundadas sobre o
território e a propriedade. As ideias desses precursores estimularam um importante
debate de uma Antropologia política, que apenas ganhava seus primeiros contornos.
Segundo Balandier, a revolução crucial na antropologia ocorreu na década de
1930, período de intenso trabalho de campo e de desenvolvimento teórico e
metodológico. O campo político de interesse para a Antropologia foi definido no estudo
do parentesco, dos modelos de relação que regulam estas estruturas, em pesquisas
realizadas no continente africano. Esses trabalhos, “por apresentarem um número de
casos de sociedades claramente diferenciadas, possuem grande valor como estudos
comparativos (...)”105. Assim, a partir de 1945 houve uma rápida intensificação e ampla
realização de estudos de campo sobre as instituições políticas africanas. As questões de
método se tornaram mais específicas quando foram confrontados seus problemas
peculiares: o processo de formação das sociedades com estado, a natureza do estado
primitivo e as formas de poder político em sociedades com um governo mínimo. Os
métodos adquiriram originalidade quando a Antropologia política formulou um projeto
científico com um objeto determinado e objetivos concretos. É o caso do método
envolvido com a questão da evolução a longo prazo da origem mágica ou religiosa do
parentesco, o processo de formação do estado primitivo, a transição de sociedades
baseadas no parentesco para sociedades políticas. Trata-se da abordagem genética,
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contando com obras dos pioneiros até o estudo histórico de W. C. MacLeod´s, A
Origem e História das Políticas e que irá culminar na pesquisa etnológica inspirada pelo
marxismo, em relação a uma concepção dialética da história das sociedades.
A abordagem funcionalista identifica as instituições de sociedades “primitivas”
com base nas suas funções. Para Radcliffe-Brown, o exame da organização política é
um aspecto da organização total do social. Revelam-se aí instituições políticas (o
aparato de parentesco, por exemplo) e instituições multifuncionais que em certas
circunstâncias são usadas com propósitos políticos, como as alianças estabelecidas entre
clãs e linhagens. Segundo Balandier, a natureza dos fenômenos políticos é caracterizada
pelas funções de estabelecer ou manter a ordem social assegurando cooperação interna,
e as relações que garantem segurança ao social ao defender a unidade política.
Há ainda uma abordagem que visa determinar tipos de sistemas e classificar as
formas de organização política, sendo conhecida como abordagem tipológica. Tal
abordagem é uma extensão da abordagem funcionalista. No entanto, Balandier pensa ser
impossível construir uma série de tipos indo dos sistemas com governo mínimo para
sistemas com um estado claramente formado, pois indo de um tipo a outro o poder
político torna-se diferenciado, mais complexo e centralizado. Portanto a oposição entre
sociedades segmentárias, ou com governo mínimo e sociedades com estado centralizado
se torna questionável. A insatisfação com este método decorre do fato de não serem
satisfatórias as tentativas de estabelecer uma tipologia de sistemas fixos, sendo
necessário distinguir entre tipologias descritivas e dedutivas. Outra abordagem, a
terminológica, teria de levar a cabo, segundo Balandier, um estudo sistemático de
categorias e teorias da política indígena, tanto implícitas como explícitas, mesmo com
as dificuldades de tradução. Assim, nessa abordagem a linguística se torna um
instrumento indispensável assim como a sociologia, afinal é necessária uma elucidação
das teorias e ideologias que explicam e justificam as sociedades estudadas.
A abordagem estruturalista substitui a abordagem genética e funcionalista pelo
estudo da política baseada em modelos estruturais. A política é vista em termos de
relações formais que expressam o poder real das relações entre indivíduos e grupos.
Essa abordagem vê estruturas políticas e todas as estruturas sociais como sistemas
abstratos que expressam os princípios que unem os elementos em que se fazem
sociedades políticas concretas. Com o estudo aplicado dessa abordagem num povo dos
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Chade, na África, J. Pouillon trata da presença de elementos comuns e da diferenciação
no arranjo destes, quando se torna possível construir sistemas correspondendo à
totalidade das modalidades de organização sócio-política em um “sistema dos
sistemas”, com o intuito de definir o poder entre as relações clânicas. Assim, descobrese antes as relações internas estruturais de cada organização considerada como sistema e
aí segue-se a uma interpretação das organizações estudadas como totalidade. Os poderes
religiosos e políticos e suas combinações, expressos em muitas formas, variam numa
mesma estrutura ampla e geral. Porém, apesar do rigor da abordagem e da análise
estrutural, Balandier sugere que o sucesso é mais aparente do que real, pois na descrição
de certas situações irreais usa-se a formulação de sistemas em equilíbrio contidos na
estrutura geral.
A abordagem proposta por Balandier lida com a dinâmica das estruturas e dos
sistemas de relações que a compõe, levando em conta incompatibilidades, contradições,
tensões e o movimento inerente a qualquer sociedade. Isto é particularmente necessário
na Antropologia política porque é na esfera política que tais fatores são mais aparentes e
aí a história mais claramente deixa impressa sua marca:
Pretende apontar a dinâmica das estruturas e também os sistemas de relações que
as formam: ou seja, levar em conta as incompatibilidades, contradições, tensões
e o movimento inerente a qualquer sociedade106.

Acrescenta Balandier que este desenvolvimento na antropologia se mostra
necessário ao progresso científico no trabalho de campo, afinal política diz respeito à
competição e confrontos de interesses, o que implica considerar as relações externas e
sua influência nas parcelas que compõe o social. Com a abordagem dinâmica, a
principal preocupação na pesquisa é o interesse crescente de antropólogos com a
história e a historicidade. Assim, diz Balandier, o trabalho de Evans-Pritchard,
Antropologia e História, contribuiu para a reabilitação da história, num debate que será
resolvido somente com uma distinção clara feita entre os interesses do conhecimento
histórico, as formas usadas no desenvolvimento histórico e as expressões ideológicas
que a história se vê envolvida. Elucidar a relação entre os três registros mencionados é
uma condição necessária para o desenvolvimento da Antropologia política, pois eles se
encontram imersos no campo de trabalho e podem ser facilmente confundidos caso não
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se aplique, com o método necessário, a análise de como eles se situam em meio aos
acontecimentos históricos nas sociedades estudadas referentes às parcelas que as
compõe (isto é, o movimento de sua dinâmica social). Assim, Balandier afirma que
“isso é particularmente necessário em antropologia política por que é na esfera política
que tais fatores são aparentes e é onde a história deixa sua marca” 107.
Ao conseguir decentralizar-se universalizando seu pensamento, estendendo-o
aos pigmeus e aos ameríndios, que possuem um mínimo de poder centralizado, e
quebrar a rígida influência que o estado exerceu no pensamento político, a Antropologia
política conseguiu uma importância notória ao atrair para si o crédito de realizar estudos
comparativos das teorias dos sistemas políticos. Em outras palavras, esse avanço nos
estudos, que se tornaram exigência para novas pesquisas a partir da década de 1950,
alterou as imagens usuais, por vezes estereotipadas, examinadas por antropólogos.
Retomando a crítica feita ao funcionalismo, agora concernente à política, o problema
consiste na rejeição dessa metodologia à história e a consideração dos efeitos do tempo
sobre a ordem social. Balandier adverte que os processos políticos se dão no tempo, e
que essa constatação aparentemente óbvia foi amplamente ignorada. Foram
privilegiadas as análises sociais com foco no equilíbrio, na estabilidade, nos arranjos
sociais e na resposta histórica, mas vistos como processos que viriam a confirmar as
teorias do social, o seu modelo funcional, estrutural, com foco nas instituições, ao invés
das transformações e do vir a ser das sociedades na história. Portanto, a abordagem
dinâmica propõe o método de análise diacrônica (simultaneamente à análise sincrônica),
uma interpretação da ação política como desenvolvimento, no qual a sequência do
processo político se realiza em fases diferenciadas. Com essa abordagem da história,
que propôs mudanças essenciais na pesquisa em Antropologia política tanto na
metodologia como no trabalho de campo, Balandier constata que “pode ser visto que a
teoria dinâmica das sociedades, Antropologia política, Sociologia política e História
foram forçadas a unir-se”108.
Ainda integrando a abordagem dinâmica, foi a conquista realizada por Leach
que possibilitou aliar os mitos expressos nas sociedades tradicionais em relação à sua
dinâmica social e o movimento da história correspondente. Assim, Balandier destaca
que
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Leach oferece uma interpretação dos mitos que faz ser possível descobrir seu
significado, sentido político e suas funções. Segundo ele, os mitos integram as
contradições que os homens têm de confrontar, das mais existenciais àquelas
resultantes da prática social; sua função é atenuar essas contradições e torna-las
suportáveis.109

2.3 A História nas Sociedades Tradicionais do Continente Africano.

Em seu livro Antropo-Lógicas110 Balandier vai focar o debate na questão das
sociedades tradicionais que sofrem o impacto do contato cultural frente às sociedades
europeias e que, dessa forma, se vêm numa situação de abertura forçada à história. A
problemática central dessa discussão refere-se a proposições sustentadas por alguns
antropólogos a respeito das sociedades tradicionais imersas no contexto do
colonialismo. A intenção de Balandier é examinar tais suposições, construir uma crítica
e propor a superação desses paradigmas tornando assim possível a construção de uma
Antropologia capaz de abordar os acontecimentos históricos.
A primeira obra a ser analisada é a de C. Lévi-Strauss que, segundo Balandier,
considera as sociedades tradicionais como sociedades da satisfação e do consentimento.
Tais sociedades parecem ter elaborado ou retido uma sabedoria particular que as impele
a resistir desesperadamente a qualquer modificação de sua estrutura. Por serem elas
tidas como produtoras de pouquíssima desordem, escapariam da história, já que não a
experimentariam por não abrigarem desigualdades e embates entre parcelas
politicamente desiguais. Esses fatores fariam com que não vivessem os movimentos
tumultuosos da história, que tem como motor o gérmen conflituoso da desigualdade
social e política compondo o social. De modo explícito, Lévi-Strauss denuncia a
exorbitante importância atribuída à história e sugere que se a recoloque em seu devido
lugar: um modo passageiro da existência da humanidade. Para ele, a humanidade
passaria por três etapas: pré-histórica, histórica e pós-histórica; o terceiro estágio,
desembaraçado da história, tendo-a de certa forma ultrapassado, permitiria chegar a uma
verdadeira quietude estática. Afirma que enquanto as sociedades ditas primitivas
banham-se num fluido histórico, em relação ao qual se esforçam para permanecer
impermeáveis, as sociedades ocidentais interiorizam a história para dela fazer o motor
de seu desenvolvimento. De um lado temos as sociedades “frias”, sujeitas a um modo
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mecânico de funcionamento e de outro, as sociedades “quentes”, em que as
diferenciações entre parcelas ou classes criam energia e desenvolvimento. Enquanto as
sociedades tidas como primitivas produzem reduzidíssima desordem, as sociedades
históricas chegam a realizar em seu contexto o desequilíbrio que as condena à
transformação. Ele também atribui às sociedades primitivas uma propriedade comum
que faz com que se esforcem, consciente ou inconscientemente, para evitar que se crie
entre seus membros a separação que permitiu a arrancada da civilização ocidental.
Podem ser vistas como igualitárias e governadas pela regra da unanimidade, por causa
das técnicas sociais que tem por função eliminar dissensões e criar uma vontade coletiva
como uma expressão política da soberania coletiva sobre a individual. Estariam,
portanto, a salvo, tanto das interferências perturbadoras como dos desvios de
funcionamento, observando que nelas os ritos e mitos, tratos econômicos, normas de
parentesco e casamento podem ser concebidos como pequenas mecânicas que trabalham
de modo muito regular no sentido de evitar e limitar o funcionamento do motor da
história, como gérmen histórico gerador das desigualdades entre as parcelas do social.
Considera a conexão entre a ausência de uma história e a fraca incidência da
desigualdade no interior das sociedades entendidas como mais imóveis, pois, de outro
modo, o afastamento diferencial entre grupos sociais desiguais tornar-se-ia o principal
gerador de desordem, de entropia e, por conseguinte, o fator do vir a ser histórico.
Enfim, Lévi-Strauss trata das sociedades tradicionais como sendo do conformismo e do
consensus, que não dá lugar à divergência de opiniões e à contestação. Assim, elas
dispõem de mecanismos eficazes de resolução dos conflitos, que lhe permitem submeter
todos os fatores de dissensão, exigindo um estado de unanimidade. São elas sociedades
situadas fora da história como sociedades frias, permanecendo a zero grau de
temperatura histórica.
G. Gurvitch, outro autor selecionado por Balandier, se valeria de uma
característica prometeica para abordar as sociedades tradicionais, no sentido de haver
uma interferência do homem para remanejar profundamente as estruturas sociais. A
ordem social estaria fundada e sustentada por autoridades inquestionáveis, descendentes
de sábios ancestrais, próximos da sabedoria no exato momento da gênese social.
Seriam, portanto, autoridades portadoras da discursiva e das verdades da ordem,
supostamente atribuídas ao sagrado. Tais sociedades não toleram e nem recebem as
investidas humanas de remanejar profundamente as estruturas sociais, pois a tradição
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abole a simples ideia de revolução. Considera ainda que há uma insuficiência do
indivíduo o que o impede de tomar consciência das possibilidades que lhe permitiriam
agir eficazmente no interior da sociedade; iniciativas desse tipo sempre terminariam
expulsas, orientadas para o exterior, na direção de sociedades vizinhas. Em outras
palavras, é o mesmo que dizer que a história está ausente, pois é deportada, já que a
tomada de consciência para as possibilidades de mudança acarretaria sua imediata
transferência para o exterior do meio social, inviabilizando o aparecimento de um
evento histórico. A postura de Gurvitch repete a de Durkheim que pouca atenção dava
a atos individuais, submersos na predominância do coletivo, do social.
Lévy-Bruhl deixa registrado que o desenvolvimento histórico está ausente das
sociedades tratadas pelos etnólogos, pois
O passado de que a memória coletiva é guardiã é restrito; falta-lhe profundidade;
torna-se uma micro história mais do que uma história no sentido em que nós a
concebemos. O quadro de fundo é o reino do mito e, por consequência, “o tempo
do tempo em que ainda não havia tempo111.

Por conta disso, “a ordem das coisas não pode ser transformada: ela se ajusta ao
projeto dos mitos”112, já que conforme esta interpretação o tempo mítico anula o tempo
histórico, pois tudo quanto existe procede de um fato primordial e deve ser mantido
como tal por referência ao inicial, sagrado e inviolável, que remonta ao tempo das
origens.
M. Griaule considera essas sociedades conformadas aos modelos implicados
pela carta mítica, em observância à concepção primeva mantida da ordem do mundo e
da ordem dos homens, quando considera que as sociedades realizam o mito, a tal ponto
que qualquer ataque a essa definição é apresentado como perigoso, portador de
desordem e catástrofe.
Em uma posição diferente das já citadas, Marx afirma que a sociedade como
criação dos homens supera seus criadores impondo-se a eles com uma impressão de
transcendência, revelada ao máximo na religião. Por isso mesmo, ele vê a tradição como
uma grande força retardadora que enfraquece os fatores da mudança, não reconhecidos
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como operantes. Entretanto, num contexto de desigualdades políticas e classes sociais,
tais fatores podem funcionar como forças modernizadoras ativando a dinâmica social,
criando um evento revolucionário que pode culminar com a mudança da estrutura
social.
Na antropologia britânica, Evans-Pritchard oferece estudos que mostram que
Certos antropólogos renunciam aos procedimentos convencionalmente
científicos na pesquisa de princípios gerais e leis. É o caso de Evans-Pritchard,
que recorre explicitamente a modelos tomados da história e das disciplinas
clássicas; ele visa mais interpretar do que explicar. Mas isto ainda não
fundamenta uma pesquisa sobre a história (ou sua ausência) no mundo dito
tradicional. A este ponto, mais tardiamente, Evans- Pritchard chega a constatar
que todas as sociedades são o produto de um contínuo processar, de uma
sucessão de acontecimentos específicos e que o passado atualiza-se sempre no
presente.113

Em seu trabalho com os Nuer sudaneses, mostra como as diversas unidades
sociais são, ao mesmo tempo, solidárias e opostas, e como os reagrupamentos e as
fragmentações manifestam o jogo complexo das solidariedades e das oposições. No
caso dos antagonismos e dos conflitos, Evans-Pritchard constata que os modos de
conciliação e de regularização diferem à medida em que os grupos em questão tenham
ou não estreitas ligações entre si, isto é, laços que decorrem do parentesco, da posição
genealógica e da aliança. Se existem essas relações, as parcelas em questão são a mira
de uma série de pressões que levam a um rápido acordo e à conciliação; se essas
pressões não surtem efeitos, entra em ação a hostilidade regulamentada - isto é, o “feud”
(contenda) a fim de restaurar a ordem conturbada. A rixa libera uma violência sob
controle a fim de reformar, por algum tempo, relações sociais pacificadas entre grupos
socialmente distantes e, por isso mesmo, susceptíveis de entrar em conflito acentuado e
perigoso para todos.
S. F. Nadel reconhece que os fenômenos observados em sua pesquisa
etnográfica são o resultado de processos históricos, de cadeias de acontecimentos, mas
enfatiza seu aspecto repetitivo, a lei da recorrência a que esses acontecimentos parecem
estar submetidos. Diz que os fenômenos sociais podem ser considerados quer como de
curta duração quer como de longa duração. Com a curta duração, realizam-se mudanças
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menores que não transformam as estruturas e com a longa duração apreende-se uma
sucessão de estruturas que se substituem umas às outras. Por não procurar no interior
dos sistemas sociais a explicação desses fenômenos, Nadel se acomoda na posição de
que somente o estado liminar das sociedades sem arquivos e sem monumentos duráveis
é que pode ser rigorosamente estudado e conhecido. Desse modo, resigna-se a tratar as
sociedades como se elas estivessem em estado estacionário, negligenciando a
coexistência de relações e de configurações de idades diferentes, por recorrer a uma
psicologia intemporal. Em seu trabalho sobre os Nupe da Nigéria, mostra as formas
históricas, como a que considera a história sobre a forma de monumentos, um passado
objetivado, testemunhos materiais, arquivos e livros, que olha para os homens como
guardiões dos códigos reais, genealogistas, tradicionalistas, cumprindo assim uma
função de conservação, sendo a memória da sociedade ligada aos sistemas de autoridade
e poder. Os homens são simultaneamente os conservadores da história objetiva e da
história ideológica que legitima e justifica o modelo ou modula os comportamentos
sociais. Assim, Nadel mostra a coexistência dessas duas formas, imbricando-se, fazendo
dos Nupes um povo cujo espírito se volta para a história. É do passado mais longínquo,
dos tempos das origens que se situa a intervenção ideológica da história. Enquanto a
outra forma de história se dá a partir do momento que são registrados os acontecimentos
associados à expansão do reino, à assimilação dos grupos estrangeiros, à progressiva
organização da realeza, sendo, portanto, uma história política mais próxima do real.
Demonstra também que a história ideológica das origens é uma verdadeira carta mítica
pela qual a essência do estado Nupe é nitidamente expressa e quase santificada.
Em Malinowski e demais adeptos da escola funcionalista, há uma verdadeira
repulsa a respeito da história, tida como suspeita e rebaixada à categoria de pseudohistória nas sociedades arcaicas. É também tida como inútil em vista de uma teoria da
sociedade e da cultura expressa em termos de necessidades e de funções correlatas.
Malinowski reconhece no corpus dos mitos o equivalente de um verdadeiro código
social, uma definição eficaz das relações sociais, que torna válida a formação existente,
com seu sistema de distribuição do poder, do privilégio e da propriedade.
Meyer Fortes, em sua investigação entre os Talensi de Gana, demonstrou que o
tempo está incorporado na estrutura social, revelando as forças que atuam no interior do
sistema e que contribuem para sua definição, quando não para sua transformação.
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Max Gluckman trata do papel do conflito social e da natureza da inércia social,
ao lado da dialética da ordem e da rebelião, da permanência e da mudança. Considera as
sociedades como repetitivas, reproduzindo suas estruturas de geração em geração e sem
variações significativas. Esta reprodução pura e simples é explicada pela natureza e pelo
funcionamento regular dos instrumentos sociais de que se servem a tradição e seus
agentes, assim como pela impossibilidade de conceber uma alternativa ou formas
diferentes de arranjo para a sociedade. O conflito e a rebelião controlados figuram entre
os meios que permitem sustentar ou revigorar a ordem estabelecida. Sublinhou, acima
de tudo, a função conservadora do conflito e da rebelião que opera no interior das
sociedades tradicionais. Reconhece perfeitamente a dinâmica interna como constitutiva
de toda forma social, mas restringe-lhe a alçada; ela é levada em conta, mas inscreve-se
numa concepção de história que liga as sociedades, objeto da Antropologia, a uma
história sempre denominada repetitiva. Entretanto, sua posição foi modificada ao
recorrer à noção de equilíbrio oscilante para interpretar e explicar a organização de
certos estados africanos tradicionais.
E. Leach recomenda que não mais se tomem as sociedades tradicionais como
universos fechados, situados fora do tempo e correspondendo a sistemas perfeitamente
equilibrados. Seu estudo com os Kachin da Birmânia dá a conhecer uma espécie de
história pendular, que oscila entre formas mais igualitárias e formas não igualitárias da
vida social. Considera também que o dinamismo é inerente à estrutura, que não se
expressa unicamente pela mudança e pelo porvir.
Retomando o argumento da temperatura do motor histórico das sociedades cujo
gérmen seriam as desigualdades e o desequilíbrio de parcelas do social que
impulsionariam o movimento da história por meio dos eventos conflitivos, é possível
também considerar a história tal como se realizou no ocidente, mesmo que tendo como
seu motor as desigualdades políticas, em que também é uma história onde
desdobramentos ocorrem por conta da superação de modos produtivos e políticos, em
um movimento de superação de um antigo padrão que tornou-se obsoleto. Ou seja, esta
superação também é um movimento da história que poderia sustentá-la como seu motor,
já que esse motor diz respeito aos paradigmas que sustentam a ordem no plano dos
saberes que regem a produção socialmente hegemônica e que, portanto, a ordem
necessariamente comporta desigualdades, já que sempre haverá forças conflitantes.
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Então, o motor da história seria composto tanto pelas desigualdades sociais em torno da
produção, como pelas tensões inerentes a uma ordem política sustentada por saberes
hegemônicos que, por serem hegemônicos, também trazem o gérmen da mudança
decorrente de conflitos.

As sociedades históricas progridem de desequilíbrio em

desequilíbrio e mantêm sua força conservando a separação entre dominantes e
dominados.
Diante das proposições desses outros autores, Balandier segue problematizando
a composição estrutural da máquina política ou a máquina de governo situada nas
sociedades tradicionais do continente africano e a sua abertura dramática à história à
medida que são confrontadas pelas sociedades ocidentais, para realizar sua crítica às
diferentes análises e também consolidar um trabalho sobre o feitio dos fundamentos e
das ferramentas etnográficas que comporão a abordagem dinâmica.
Com o fato de se considerar não haver um tempo histórico em meio às
sociedades tradicionais, tal como é entendido no critério do que é a história para as
sociedades ocidentais, o ponto de interesse para Balandier consiste em diferenciar as
sociedades tradicionais na relação entre o mito, a ordem social e política e a história, da
relação entre a ordem política e social, a história e o tempo nas sociedades ocidentais.
Considera-se com as proposições dos autores em questão (Lévy Bruhl, Gurvitch e LéviStrauss) que as sociedades tradicionais trabalham para manter sempre atualizada a
ordem política no social, numa espécie de tempo “congelado”, imóvel, que se sustenta
como ordem imutável, tendo como referência a autoridade exercida pelos
inquestionáveis ancestrais. Por ser impossível modificar a ordem social em relação ao
mito e à autoridade ancestral, supostamente vinculada diretamente ao sagrado, a relação
entre o tempo e a história seria de um eterno presente imutável fixado sobre a história.
Por outro lado, a tensão inerente ao modo de produção das sociedades ocidentais seria o
motor da história e se fixaria como argumento separando a história das sociedades
ocidentais das sociedades tradicionais sem história. Assim as sociedades ocidentais
experimentariam os incessantes movimentos em que a história se redimensiona, tal
como entende, por exemplo, Marx, com sua avaliação do social se desdobrando na
história, por conta das tensões internas que revolucionariam a própria ordem produtiva
e, portanto, a política do social.
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Balandier entende que o trabalho principal das sociedades tradicionais na
relação entre mito, sagrado e história é sanar desordens e qualquer movimento que
poderia colocar em risco a própria existência da sociedade. Como as sociedades
ocidentais foram consideradas inseridas na história, as sociedades tradicionais foram
classificadas como fora ou sem história, e isto se explica em decorrência da relação
entre a ordem social e a história tendo em vista que a produção é estruturada de tal
maneira, que torna impossível fazer irromper desordens e conflitos e assim ocorrerem
eventos que as impulsionassem a desdobramentos históricos. A tensão inerente ao modo
de produção seria o motor da história da perspectiva e dos critérios ocidentais, e se fixa
como argumento que separa a história das sociedades ocidentais das sociedades
tradicionais.
Balandier pondera que
(...) as sociedades ditas primitivas estão na história. Elas têm um passado tão
antigo quanto o nosso; sofreram as consequências dos grandes deslocamentos de
populações e das guerras; conheceram crises e modificações. Porém,
conservaram a capacidade de reduzir qualquer situação que permitisse que a
história viesse a irromper e instaurar-se nelas. Elas se obstinam em conservar seu
estado de equilíbrio inicial.114

Aí já vemos uma alteração substancial diante das proposições de outros
antropólogos: as sociedades tradicionais, mesmo que atadas ao mito que sustenta a
ordem presente, também conhecem a história. Tanto interna como externamente
ocorrem eventos capazes de abalar a ordem social ao se tornarem movimentos da
história. O ponto importante da crítica é a questão de se as sociedades tradicionais,
supostamente inibindo ou impossibilitando as condições em que a história venha a se
manifestar, produzem desordem ou não, acentuada ou mínima. Portanto, mesmo numa
ordem social tida como inabalável, tendo como autoridade antepassados e mitos,
irrompe o germe do conflito que seria o da história. Desigualdades de dentro e eventos
vindos de fora, tais como investidas bélicas de outros povos (sejam eles portadores de
estrutura ou maquinaria política centralizada/estatal, seja descentralizada, seminômade),
e os fenômenos de desordens daí derivados (como a imposição das migrações ou o
refeitio da máquina política que governa a ordem social), podem fazer com que a
desordem gerada no interior da sociedade comprometa sua existência.
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Como Balandier mostra, muitas sociedades no continente africano com forte
aparelho de estado e poderosa máquina de guerra, dissolveram-se e transformaram-se
em outras composições sociais, não só por força do encontro com outros povos, mas
diante das suas próprias desordens internas. 115
A análise a respeito de como as sociedades africanas inscreveram-se na história
é levada a cabo tendo como referência o critério da existência ou ausência de um
Estado, ou seja, de uma autoridade política nitidamente diferenciada e organizada.
Assim, Balandier lembra que: “o aparecimento do Estado - ainda que nem sempre se
possa reconstituir com rigor o processo de seu aparecimento- marca um dos momentos
fortes e de múltiplos efeitos, da história africana”116.
Apesar de muitos estados africanos terem desaparecido, por conta dos próprios
movimentos da história inerentes à situação de contato cultural com as forças
colonizadoras até o momento da descolonização, eles deixaram resquícios de modelos
de organização e definição do poder público que subsistiram. Em certos casos, estes
resquícios afetam os modelos reapropriados no momento da descolonização,
permanecendo como um encrave no interior das unidades resultantes da partilha
colonial. No momento da descolonização, estas sociedades experimentaram o que
Balandier entende por dialética tradição-modernidade, e reatualizaram ou se
reapropriaram de padrões antigos para compor a máquina política desejada. Isso mostra
como as tradições dessas sociedades permanecem influentes a ponto de interferir nos
padrões da estruturação política no momento da descolonização.

A história do

continente africano se atualiza aí, na modernidade, no momento da descolonização,
oferecendo à Antropologia a oportunidade de compreender o trabalho da história e das
ricas tradições culturais.
Para levar a cabo a problemática da ordem social em relação aos desequilíbrios e
as mudanças forçosas e inevitáveis, é preciso lidar com a relação entre o político e o
sagrado. Assim,
O esquema mostra como, no interior de um sistema complexo, o profano e o
sagrado aliam-se, a fim de provocar a conservação das relações sociais
existentes, como o sagrado se coloca a serviço da tradição e da conformidade.
No confronto do sagrado e do histórico, é o primeiro quem procura sobrepor-se.
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Mas o segundo não deixa de interferir, através de um movimento que pode ser
retardado ou dissimulado durante algum tempo.117

Em outras palavras, na história o sagrado sempre trabalha prioritariamente no
sentido de sanar ameaças e manter a ordem íntegra. O sagrado nas sociedades
tradicionais não é mais apreendido como força conservadora que mantém o tempo
histórico “congelado”, apoiado que está na autoridade inquestionável dos ancestrais. O
sagrado, na visão de Balandier, é a própria relação com o profano situada no tempo e na
história para administrar os processos sociais referentes às ameaças de desordem.
Para analisar os processos de funcionamento social com a ordem estabelecida
que contribuem para sua permanência e

assegurem sua relativa reprodução, é

necessário registrar duas ordens de fenômenos: de um lado, os mecanismos
“corretores”, que tentam garantir a conservação ou a renovação do sistema social, e de
outro lado, os procedimentos que permitem controlar, transferir ou banir conflitos que
ameaçam a ordem estabelecida. Tais mecanismos não encontrados apenas no território
africano, como é o caso citado por Balandier de um trabalho realizado na sociedade
neocaledoniana, por autoria de P. Métais, em que a troca prescrita de presentes e dotes
por ocasião dos casamentos intervém na reforma das relações de parentesco e de
linhagem, provoca a renovação das alianças e recria, mediante manifestações de caráter
cerimonial, intensa coesão emocional. Há também o exemplo oferecido pelos rituais de
rebelião ou de inversão social, encontrados em sociedades hierarquizadas, que
fortalecem as estruturas sociais e políticas. O “protesto” ritualmente organizado é
dirigido contra o soberano e os grupos sociais privilegiados, mas não se constitui em
ameaça à hierarquia existente, e segundo Balandier favorece a sua permanência. “A
sociedade é virada ao avesso durante um curto período e sob o controle dos gestores do
sagrado, para em seguida ser recolocada no lugar.”118 Balandier evidencia a diversidade
dos meios utilizados:
Os que permitem limitar os efeitos da usura social, evitando que ela se
transforme em situação de rotina- trata-se da intervenção periódica dos meios de
correção. Os que servem para banir ou desfazer os antagonismos gerados pelos
sistemas de desigualdade e de domínio - trata- se da intervenção das instituições
válvulas de segurança segundo a fórmula do sociólogo Lewis Coser. Os que
contribuem para converter qualquer prática que ameace a ordem social em fator
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de reforço - é o que se passa, frequentemente, por ocasião dos processos
instaurados para denunciar e reduzir as práticas de feitiçaria.119.

Outro bom exemplo da ritualização tendo como fim a manutenção da ordem é o
caso da guerra regulamentada entre aldeias dos Beti da região ocidental da Costa do
Marfim:
Ela se conformava a princípios severos quanto à escolha do lugar da luta, quanto
à realização de um acordo sobre a natureza do assalto, etc. Envolvia exigências
rituais. Não visava nem a destruição do adversário, nem a busca de vantagens
materiais – pois o vencedor paga uma indenização por adversário morto em
combate – e nem a modificação das relações sociais. O objetivo reconhecido é a
restauração, pela violência controlada e ritualizada, da ordem transtornada. A
designação de um culpado, à medida que o sucesso das armas designa sem apelo,
resulta num acordo que permite o retorno a essa ordem provisoriamente
perturbada. Vê-se, portanto, que a violência social, com instituições que
asseguram sua “domesticação”, só se libera sob condições – com controle do
sagrado – a fim de ser novamente contida e submetida ao sistema existente.120

Os exemplos citados relativos a mecanismos de manutenção da ordem dizem
respeito a sociedades que estão comprometidas num permanente combate contra a
desordem que elas geram e pela entropia que as ameaça. Balandier esclarece que
Todos os sistemas políticos tradicionais fundamentam a legitimidade na
continuidade e reforçam, periodicamente, seu caráter sagrado, reatualizando o
momento de sua gênese. Eles mantém rigorosamente a ilusão de escapar do
movimento, da mudança, do processar histórico e contribuem para instaurar uma
forma de historicidade que dificilmente toma consciência de si mesma, para
produzir a imagem de sociedades que se abismam na repetição. Até os
antropólogos foram vítimas das aparências, pois identificaram esses
121
procedimentos com a realidade.

O trabalho de Balandier é justamente estabelecer a distinção entre os
mecanismos rituais para sanar a desordem, relacionados com a própria ordem social
com sua máquina política correspondente, e os mitos fundados na origem das tradições
que trabalhariam socialmente para manter o tempo social como um eterno presente
imutável. Colocado de outro modo, o caráter atemporal da história em relação ao mito
fundador se dissolve e torna-se argumento ultrapassado quando os próprios rituais,
articulados com o mito das origens (o sagrado), trabalham com as ameaças de desordem
119
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oriundas dos eventos que são eventos da história. Os trabalhos de antropólogos, sobre os
quais Balandier dirigiu sua crítica, não puderam notar que os mitos, que sustentam
inquestionavelmente a ordem social, estão também inseridos na maquinaria social junto
aos mecanismos rituais de sanar desordens internas e lidar com investidas externas.
Evidencia-se aí a relação entre os mitos, o social e a história em sociedades tradicionais
no continente africano, que mostra sua imersão e sua abertura à história, decorrente não
só dos eventos próprios às tradições africanas, como também diante das investidas
ocidentais.
Os estudos de Balandier mostram que as formas da linguagem de contestação
das sociedades tradicionais dizem respeito aos embates políticos do presente que
retomam temas e padrões políticos oriundos de outros tempos na tradição. Tais estudos
se mostraram necessários para superar equívocos de antropólogos, tais como: a
eliminação de dados relativos à dinâmica social das sociedades estudadas, para tratar
apenas de informações que reforçam a ideia de sociedades estáveis, não ameaçadas
pelas contradições internas e isoladas no interior de suas fronteiras. Sociedades
preservadas contra os assaltos internos e contra os assaltos externos.
Para uma Antropologia na qual seja possível mudar a imagem comum
caracterizadora das sociedades ditas tradicionais, Balandier apresenta as regras da
conduta científica, trabalhadas e expostas por W. F. Wertheim:
Em lugar de pesquisar exclusivamente os fatores de integração, deveríamos com
a mesma preocupação detectar nas sociedades as tensões e os conflitos
susceptíveis de serem os agentes das futuras transformações, o antropólogo
social e sociólogo devem descobrir os sinais ocultos do descontentamento social
e do conflito entre sistemas de valores, até mesmo nos aspectos mais triviais do
comportamento.122

Balandier finaliza lembrando que em seu livro, Antropologia Política, ele já
destacava que essa nova disciplina
(...) reveste-se, por sua simples existência, de eficácia crítica. Permite que se
modifiquem as imagens comuns caracterizadoras das sociedades ditas
tradicionais. Estas já não podem ser encaradas como sociedades unanimistas, por
consenso obtido mecanicamente, e como sistemas equilibrados, pouco afetados
pelos efeitos de entropia. O estudo dos aspectos políticos leva a apanhar cada
122
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uma dessas formações em seu existir, em seus atos e seus problemas, além das
aparências que ela exibe e das teorias que, para se validar, ela formula.123
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Capítulo 3 – Da situação colonial à relação entre Ordem e Desordem.
No importante texto “A Noção de Situação Colonial”124 (Este texto é o primeiro
capítulo do livro de Georges Balandier, Sociologia Actuelle de l´Afrique Noire.
Dinamique Sociale en Afrique Centrale, Paris, PUF, 1963, 2. Ed. A primeira edição é de
1955) Balandier

fala sobre a abordagem dinâmica generativa, mostrando como a

conjuntura onde se dão os eventos históricos aponta para o futuro, isto é, a composição
das estruturas sociais futuras dependem da conjuntura presente. Trata-se da regeneração
do social das sociedades colonizadas que viveram eventos conflituosos e que após a
independência colonial deverão construir no futuro uma estrutura política inédita.
Balandier privilegia na sua abordagem os eventos que dizem respeito ao processo
histórico que é movido principalmente pelo germe da desordem inserido nessas
sociedades, e que se concretiza com a descolonização. O aspecto generativo da
Antropologia, em uma abordagem dinâmica, diz respeito, portanto, às novas estruturas
sociais que irão emergir, após passarem pelo processo histórico conflituoso.
Em seguida, em seu trabalho “A Desordem”125 o objetivo é situar o problema da
irrupção da desordem nas sociedades tradicionais do continente africano e nas
sociedades ocidentais europeias. Balandier vai também mostrar

como alguns

sociólogos complementaram sua crítica como precursores perante a ultrapassada função
que a sociologia exercia, proferindo o discurso da ordem como estado social inevitável e
desejado. Balandier também ressalta a importância da relação entre a ciência moderna
com as sociedades que, segundo ele, trabalham com mecanismos de sanar as desordens
próximas do que é entendido como o paradigma termodinâmico, mas que não são
necessariamente sociedade ocidentais. Seu interesse é aproximar a cosmogonia dessas
sociedades em relação à história, mostrando como elas atuam por meio de mecanismos
eficazes no sentido de regenerar a ordem social. Em outras palavras, trata-se de
relacionar essas sociedades com o paradigma termodinâmico para compreender como
elas lidam com a ordem e a desordem no sentido de promover eficazes reorganizações
sociais com a ordem, consolidando-se minimamente e mantendo o equilíbrio social. O
paradigma da termodinâmica é a sua referência inicial para estabelecer uma
124
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antropologia capacitada ontológica e epistemologicamente a trabalhar a dinâmica social
tendo como foco a ordem e a desordem. Mais adiante, o objetivo é mostrar como
Balandier trabalhou os rituais em sociedades no continente africano e no México, no
sentido de mostrar como os rituais relacionados aos mitos são mecanismos
indispensáveis para as tradições lidarem com a história, e assim, manter sempre próxima
e íntegra a relação entre a gênese social, a importância mítica no social e sua relação
com a história com a concretização da ordem e seu equilíbrio perante a ameaça sempre
presente da desordem.
Em “A Noção de Situação Colonial” o problema do colonialismo aparece como
uma conjuntura histórica de urgência imposta à observação dos cientistas sociais em
decorrência do crescimento de novos nacionalismos e das reações induzidas pela
descolonização em sociedades tradicionais do continente africano. Tratando-se de um
contexto histórico que envolve a dinâmica social na sua mobilidade interna ou
doméstica, e na sua mobilidade externa ou internacional, a situação colonial tem de
necessariamente ser encarada como um complexo, que é uma visão que abrange tanto as
dinâmicas interiores e exteriores simultaneamente126. Com essa exigência, será feita a
crítica a outros trabalhos referentes à situação colonial e a problemática inserida no
contexto para propiciar a superação de certos componentes destes outros trabalhos de
etnografia e etnologia, abrindo com a antropologia uma via inédita que prepara a
instauração de uma antropologia dinâmica. No entanto, a exigência mais séria para a
antropologia com Balandier (ou seja, a antropologia generativa), é constatar que tais
arranjos de forças em embate no social em meio ao contexto e conjunturas históricas
referidas, constituirão em direção ao futuro a formação de sociedades autônomas, que
passarão pelo processo de re-originação (passando por novos inícios em meio a um
processo em que serão refeitas, ou seja, o processo em que experienciarão uma nova
gênese) em decorrência da dinâmica social presente, necessariamente conflituosa. Esta
elaboração da dinâmica social está de acordo com a perspectiva da abordagem
dinâmica, em que há uma relação indissociável entre a formação política das
sociedades, o gérmen de desordem que elas “nutrem” por conta de suas desigualdades
políticas internas (embates desiguais entre parcelas que compõe o social), a relação
entre o social e o político no sentido de trabalhar ativamente os rituais designados a
sanar as desordens, fazendo com que a ordem se reproduza. O ápice da radicalidade
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política e social que se dá quando as sociedades se veem num ponto dramático do
processo histórico em que a ameaça de desordem tornou-se intensa demais, portanto,
acarreta uma inevitável situação em que se dá uma nova originação social. O que é
importante neste processo é que outra gênese da estrutura política do social somente é
possível de ser compreendida graças à relação entre o social e a desordem inserida em
meio a este como germe. Esta exigência já é uma retomada do problema de uma
antropologia dinâmica diante de outros trabalhos na antropologia que serão submetidos
à sua crítica (Balandier) para se concretizar tal abordagem, tendo como referência o
contexto histórico das colônias europeias no continente africano em direção à
descolonização.
Segundo Balandier, a situação colonial deve ser abordada como se tivesse
ocorrido uma “cirurgia social” em sociedades que se encontram em um “estado de crise
latente”127. A noção de cirurgia diz respeito ao aspecto radical que permeia o contato
cultural, como o encontro entre sociedades e tradições distintas, cuja característica
principal é a desigualdade política em meio a um encontro conflituoso. A referência é
pois ao

colonialismo, mais precisamente ao caráter político e econômico do

colonialismo levado a cabo por meios militares, aliado a empreendimentos que visam o
lucro, à expropriação de riquezas e a consolidação de uma economia administrada por
senhorios coloniais. Tais forças realmente desferiram um “golpe cirúrgico” no sistema
produtivo da economia nativa. As sociedades tradicionais comportavam uma dinâmica
social que pressupunha desigualdade e embates políticos internos desiguais nos tempos
pré-colonialismo e a vinda dos europeus colonizadores acentuou essas desigualdades e
também posteriormente contribuiu para uma divisão desigual, acentuada em relação ao
domínio dos meios produtivos, da terra para habitação e do acesso à ação política pelas
vias jurídicas hegemônicas. Tal desigualdade constata-se no comentário de historiadores
(L. Joubert e R. Kennedy) que Balandier cita, quando se: “(...) mostra como o
isolamento dos povos colonizados foi quebrado pelo funcionamento de uma história
sobre a qual eles não tinham nenhum poder”128.

127
128

Op. Cit. P.109.
Op. Cit. P. 108.

72

Com essa colocação entende-se que os povos não tinham nenhum poder sobre
essa história, que diz respeito ao fato de que os colonizadores chegaram ao continente
africano e em seguida se consolidarem como senhorios politicamente hegemônicos
sobre a população nativa. Senhorios africanos e parcelas dos povos vinculados a eles,
propiciaram uma articulação econômica com os senhorios europeus, e a hegemonia
política sobre outras parcelas do social composta pelas populações submetidas, tanto a
senhorios africanos como europeus.
A situação colonial se explica como um conjunto de empreendimentos
econômicos, acompanhados de um sistema administrativo e econômico encarregado de
assegurar a “paz colonial”, isto é, a ordem em relação a condições políticas
concretamente muito duras. Portanto, a situação colonial é entendida como uma ampla
investida expropriadora e empreendedora de riquezas materiais e naturais, uma
exploração econômica, acompanhada de um controle político que consiste em cooptar a
aristocracia nativa para trabalhar para os interesses colonizadores e operar o
recrutamento de mão de obra vinculada às necessidades da grande economia. Assim, a
situação colonial é definida por Balandier como
(...) a dominação imposta por uma minoria estrangeira, “racial” e culturalmente

diferente, em nome de uma superioridade racial (ou étnica), cultural e
dogmaticamente afirmada a uma maioria autóctone materialmente inferior. É um
relacionamento entre civilizações heterogêneas: uma civilização de maquinismo,
de economia poderosa, de ritmo rápido e de origem cristã impondo-se sobre
civilizações sem técnicas complexas, de economia atrasada, de ritmo lento e
radicalmente “não cristãs”; o caráter antagônico das relações que ocorrem entre
as duas sociedades se explica pelo papel de instrumento a que está condenada a
sociedade dominada; a necessidade, para manter a dominação, de recorrer não
somente à força, mas ainda a um conjunto de pseudo justificações e de
comportamentos estereotipados, etc129.

De grande interesse ao antropólogo, dirá Balandier, aparece na situação colonial
como o que é entendido por “fator interno”: o impacto das forças externas implicado nas
estruturas sociais das sociedades submetidas 130. Assim, no contexto de tensão
característico da situação colonial, por conta deste impacto das forças externas,
aparecem processos de adaptação e recusa das forças estrangeiras, condutas inovadoras
nascidas da destruição dos modelos sociais tradicionais e que, embora tenham sido
129
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destruídos, serão retomados para mais adiante comporem uma nova estrutura social
num outro contexto, através do processo de descolonização. Houve pontos de
resistência levados a cabo por colonizados, o que corresponde na abordagem dinâmica o
que Balandier entendeu por dialética tradição-modernidade, pois os temas e os meios
levados a cabo pelos eventos históricos de resistências reatualizarão as próprias
tradições no continente africano no bojo dos acontecimentos históricos. Essa noção
refere-se à volta de temas, substratos culturais, padrões políticos oriundos das
sociedades tradicionais em suas longas e milenares tradições que permanecem
“guardados”, mas que em casos como esses, de independência política e colonial,
aparecem nos discursos revolucionários e na mobilização coletiva. É quando também o
imaginário é atualizado, transformando-se em movimentos e práticas sociais concretas
com um forte poder mítico.
De igual importância à observação do antropólogo é a gama de discursos com
caráter de inautenticidade como princípios sucessivamente defendidos e relacionados à
prática entre a missão civilizatória aliada à utilidade expropriadora de riquezas,
fórmulas de responsabilidade civilizatória, que chegando a uma ruptura no ápice da
tensão social que revela as contradições exprime, segundo Balandier: “(...) senão a
hipocrisia que justifica através de princípios humanitários uma exploração pura e
simples”131
Portanto, o antropólogo deve se voltar com especial interesse à situação colonial
em decorrência de seu caráter de inautenticidade. Isso possibilita abordar o aspecto da
dinâmica social como o das forças em embate, como permite também lidar com
movimentos que acionam o imaginário coletivo, a imersão nas sociedades tradicionais
milenares que, tanto como as sociedades europeias modernas, também reatualizam sua
tradição, cujos componentes permanecem culturalmente “guardados” e que podem ser
retomados no contexto colonial como temas principais que compõe os eventos políticos.
A atenção a ser dada à situação colonial acompanha no processo histórico uma
doutrina

incerta

forjada

pelos

colonizadores

europeus,

acompanhada

de

comportamentos inautênticos e ligada a uma imagem estereotipada dos nativos.
Balandier suscita com sua exigência uma sociologia capaz de dar toda a atenção a essas
131
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ideologias, que se referem à dinâmica social. Tais ideologias também se relacionam
com os discursos e eventos contestatórios de emancipação política do colonialismo, pois
exprimem o embate que há entre as forças colonizadoras e os submetidos à sua
hegemonia.
Outra exigência indispensável para um estudo concreto das sociedades
colonizadas é situá-las numa dupla história: os encontros da combinação variada dos
povos que a história confrontou, misturou e a influência europeia que trouxe consigo
forças indissociáveis e solidárias entre si no contexto de colonização: a ação
econômica, a administrativa e a missionária 132.
No estágio adiantado do processo histórico do colonialismo, ocorrendo
simultaneamente a industrialização e o consequente impulso de expansão imperialista
dos meios produtivos tecnocráticos, tal processo foi levado a cabo sempre próximo de
finalidades econômicas, que levaram a investimentos em equipamentos produtivos, ao
lado dos direitos necessários adquiridos para assim tais forças poderem administrá-los
como forças politicamente soberanas. Vê-se que sempre houve um estreito laço
existente entre o crescimento do capitalismo e a expansão colonialista. A influência das
sociedades maquinizadas e produtivas segundo as leis ocidentais da concorrência
impactaram de tal forma as colônias que estas sofreram uma degradação de suas
economias tradicionais quando as massas nativas se viram numa situação de pobreza,
como massas condicionadas ao emprego ou ao desemprego na condição de
trabalhadores assalariados.
Com a colonização e mais adiante a vinda dos meios técnicos produtivos como
processo histórico articulado ao colonialismo (que se deu em certas nações e sociedades
africanas, nem sempre idêntico em todas elas) houve a decomposição da propriedade
fundiária, no modelo tradicional, para uma despossessão fundiária, que a análise
sociológica tratou como um problema de proletarização forçada e desenraizamento, de
acordo a influência marxista dessa abordagem. A ruptura do antigo padrão produtivo,
fundiário e econômico, tradicional das colônias, acarretou também a :“(...) constituição
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de uma burguesia de origem agrária que nasceu, como o proletariado, do contato com a
civilização ocidental e do enfraquecimento dos valores tradicionais” 133
Balandier mostrou como Malinowski limitou-se a apontar como o colonialismo
destruiu a unidade econômica da família (mesmo não havendo, de fato, qualquer
semelhança entre o padrão europeu e africano de “família”), com predomínio de valores
sociais econômicos do ocidente e danos às hierarquias tradicionais. Acercando-se
justamente do ponto que interessa a Balandier , pode-se dizer que o problema da crítica
a Malinowski é situado na sua consideração da história vinculada ao método sincrônico
da abordagem funcionalista. História, do ponto de vista da crítica de Balandier, é o
movimento e a pressão de forças desiguais e em conflito que formam um amplo
complexo, o da situação colonial, onde tais forças se encontram e tensionam-se tanto
numa dinâmica interna como em uma dinâmica externa. Esse movimento por sua vez
compõe as condições embrionárias onde está inserido o germe da desordem que
impulsionará o processo histórico em direção a uma futura estruturação social
dependente da dinâmica social presente. Para Balandier a atenção do cientista deve
dirigir seu foco para privilegiar: “em contrapartida, fenômenos importantes como os
novos modos de agrupamentos (incluindo os partidos políticos e os sindicatos), a
aparição de classes sociais ou pseudo-classes, a natureza e o papel do proletariado(...)”
134

. Já que esses eventos dizem respeito ao processo histórico em que a dinâmica social

real experimentará o ponto radical da tensão em meio aos eventos, e será forçada a
abrir-se historicamente para uma nova estruturação do social.
A exigência de considerar a situação colonial como um só complexo, um
conjunto, um sistema, explica-se com a integração da sociedade colonizada e a
sociedade colonial. Segundo Balandier, a noção de crise se encontra no centro das
preocupações concernentes ao conjunto. A completude no estudo das ideologias que
nortearam a ação colonialista refere-se ao estudo da administração política ao consolidar
as colônias de exploração, que se inseriram no próprio coração das sociedades
colonizadas. Balandier mostra ainda que o trabalho administrativo não se confunde com
a ação econômica somente:
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A pacificação que a administração impunha, as trilhas e as estradas que abria
com uma mão-de-obra prestatária serviam inicialmente aos interesses das
companhias e dos fornecedores de mão-de-obra. O imposto que cobrava e
obrigava o nativo à busca de numerário, abandonava-os aos compradores de
produtos. Os recrutamentos de mão-de-obra que efetuava, alimentava as
construções e empreitadas; a regulamentação que estabelecia quanto aos salários,
às condições de trabalho e quanto à circulação de homens e de mercadorias,
favorecia as explorações locais.135

Com o aumento crescente do número de funcionários e a multiplicação dos
serviços, o caráter evidente que se sobrepôs na análise de Balandier é o do controle
político situado na hegemonia política desigual, na produção cujo funcionamento
acarreta laços internos de poder com a colônia, no circuito do mercado mundial. Tal
destaque na situação colonial se confirma, considerando o que Balandier coloca: “seja
qual for a doutrina adotada, as relações de dominação e submissão existentes entre
sociedade colonial e a sociedade colonizada caracterizam a situação colonial”136.
Tal constatação, ao lado de outra que pensa ter a influência europeia resultado
na opressão do fundo cultural autóctone (trabalhada por G. d´Arbousier em Les
Problemes de la Culture,137 “coloca o antropólogo em guarda contra a tentação de
considerar os contatos culturais ou a interpenetração das civilizações agindo de maneira
quase mecânica”138. Essa tentação não é inofensiva, pois quando a ciência ao trabalhar a
história realiza a projeção de sua própria estrutura científica conceitual sobre a dinâmica
social real, o resultado pode acarretar conclusões que podem, inclusive, servir de
maneira eficiente aos poderes politico e economicamente hegemônicos, anulando
qualquer expressão ética em seu trabalho, no sentido de propiciar uma crítica ou uma
avaliação real, isto é, uma integração entre a antropologia com a história. Trata-se de
um risco real e com uma gravidade potencial perigosa. Um exemplo de uma integração
equivocada entre antropologia e história, seria a antropologia inserir-se cabalmente no
projeto imperialista tecnocrático e produtivo, e assim eximir-se de qualquer crítica,
exprimindo um discurso “pragmático”, ou seja, que visa demonstrar que sua integração
é “neutra”.
Em outra direção, Balandier avalia ser importante considerar que
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Por outro lado, insiste-se sobre o que há de arbitrário regendo a partilha entre as
nações coloniais e os recortes administrativos. Estes últimos conduziram à
fragmentação de importantes etnias, à quebra de unidades políticas de alguma
envergadura ou à constituição de reagrupamentos artificias.139

Esses fatos ocorreram em relação ao aspecto mais terrível ou insondável do
colonialismo, que é como as próprias elites aristocráticas, os senhorios locais das
sociedades tradicionais no continente africano articularam-se ao mercado colonialista e,
ao “abrirem as portas” para os senhorios e empreendedores europeus, forçaram uma
divisão social desigual, com parcelas amplas de populações submetidas a um regime
expropriador de trabalho escravo ou (posteriormente) assalariado. A subordinação
política de parcelas amplas dos povos nas sociedades do continente africano, sua
fragmentação e a quebra de suas unidades políticas, explica-se como uma decorrência
das desigualdades e crises que intensificaram-se quando os senhorios africanos
partilharam a hegemonia política com os senhorios europeus.
O foco nesses fenômenos que unem a tomada da problemática política a
movimentos sociais que remetem à tradição das sociedades africanas se justifica pelo
fato de que “é em parte, contra essa desfiguração política que os nacionalismos
nascentes reagem”140. Isto é, considerando que o equilíbrio político das sociedades
colonizadas foi profundamente transformado quando as forças colonizadoras
modificaram a estrutura política forçando o deslocamento da figura do chefe, o que fez
da sociedade uma estrutura política sem sua “cabeça”, no sentido em que eram
anteriormente administradas pelo seu chefe local. Tal modificação se deu por que os
chefes locais tiveram que ser integrados no conjunto do sistema administrativo
controlado por europeus, vendo-se diante de uma situação de submissão aos chefes
arranjados pela ocupação europeia. O fato de o equilíbrio político das sociedades
organizadas ter sido profundamente transformado com a instalação dos chefes oficiais
sob a influência europeia impulsionou os nacionalismos. A emergência dos
nacionalismos será então por excelência o evento privilegiado na abordagem dinâmica,
afinal o germe da desordem já se encontrava inserido nessas sociedades, o que estaria na
origem do processo de independência e do ressurgimento de uma outra sociedade.
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Balandier mostra iniciativas de povos colonizados que expressam a vontade de
reagrupamento e consolidação de seus movimentos sociais: reinvindicações dos Ewé
(África negra do oeste) em unificarem-se, já que estavam separados entre os dois Togo.
Tentativas de federalismo tribal no sul do Camarões, desejo de reagrupamento
manifestado pelas igrejas negras Kimbamgistas nos dois Congo e em Angola, de caráter
sincrético. Portanto,“tais problemas submetem a antropologia moderna a uma rude
prova; ela se encontra(...) no coração da realidade social mais atual”141
Levar em conta os aspectos raciais dos problemas inerentes ao contato cultural
para Balandier implica em jamais poder minimizá-los, seja por uma visão homogênea
dos grupos nativos, seja por uma visão conciliadora ignorante das implicações políticas
entre as forças do contato. Também não se pode considerar que os eventos referentes
aos grupos nativos culminariam numa independência na qual as tensões raciais estariam
eliminadas. Ao contrário, Balandier mostra que o racismo na situação colonial, na
abordagem dinâmica, consiste em tomar os fenômenos de contra aculturação, como
uma reação ao mesmo tempo cultural, racial e política diante dos colonizadores, e
também diante das políticas conciliadoras que cooptam líderes africanos. A relação
entre líderes locais e colonizadores serve muito bem como exemplo da crítica de
Balandier à modernidade: um processo de estruturação de classes nas sociedades
nativas, compostas em função da hegemonia política daqueles que administram as
máquinas e os meios produtivos tecnológicos próprios à modernidade europeia, e coloca
as sociedades nativas em relação à modernidade ocidental numa condição de
dependência política. Aparece então como foco de interesse a Balandier os movimentos
sociais tais como as igrejas negras, os messianismos negro-africanos de caráter
sincrético e as transformações e os arranjos clandestinos trazidos para instituições e
grupos tradicionais. Nesses eventos houve um reforço das particularidades étnicas e
também a fusão de grandes grupos étnicos unidos de forma mais ou menos durável em
meio às formas de protesto. Interessa a Balandier avaliar como tais movimentos se
deram.
Por haver uma constante alteração em relação aos grupos e instituições que
compunham as sociedades tradicionais em sua hierarquia e estrutura política, as diversas
relações sociais nas estruturas em que funcionavam foram alteradas ou destruídas.
Simultaneamente, houve o aparecimento de novas estruturas em função da situação
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colonial e das conjunturas sociais relacionadas. Portanto, apareceram novas estruturas e
instituições marcadas por um caráter de ambiguidade, pois estavam vinculadas às
sociedades tradicionais no continente africano, mas na realidade funcionam para manter
amplas parcelas dos povos que as compõe em dependência e submissão política às
forças coloniais. Em muitos casos as sociedades permaneceram, mesmo após a
descolonização, diante de embates políticos conflituosos, podendo ser dito que a ordem
“estabilizada”, na realidade, era uma ordem ainda repleta de antagonismos e embates
conflituosos no que concerne à soberania política sobre os meios produtivos e a
administração da terra. Ou seja, mesmo com a descolonização, houve sociedades em
que o processo de articulação entre o capitalismo vinculado ao colonialismo se estendeu
à implementação dos meios produtivos da tecnociência, compondo no social o que
poderia ser avaliado como um divisionamento político como embate entre classes
sociais. Em meio ao processo de estabelecer a produtividade com as forças da
tecnociência, ocorreram eventos revolucionários para transformar a estrutura dessa
ordem produtiva. Observa-se que as estruturas ambíguas e em embate podem coexistir e
dar às inovações como discursos e mobilização social revolucionária características ao
mesmo tempo tradicionalistas e modernas. O fato das sociedades estudadas no contexto
colonial encontrarem-se em crises intensas, fará com que a abordagem do social
proposta por Balandier perceba ali uma “posição privilegiada”142 para ser levada a cabo
com seu trabalho.

Balandier refere-se ao trabalho realizado de uma perspectiva

dinâmica do social que privilegia as crises como ponto de referência ao trabalho
etnológico. Pois o germe de uma futura ordem social está ali presente. Assim, Balandier
afirma
Tais crises colocam em causa a quase totalidade da sociedade, tanto as
instituições quanto os agrupamentos e os símbolos sociais. Os desajustamentos
constituem saídas que permitem que a análise se insinue e apreenda não só os
fenômenos de contato entre sociedade dominante e sociedade dependente, mas,
ainda, permitem compreender melhor esta última dentro de suas formas
tradicionais, ao mostrar certas fraquezas características ou certas estruturas e
representações coletivas irredutíveis.143
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Balandier privilegia as crises que afetam tanto as sociedades tradicionais e as
sociedades modernas, como a sociedade global onde estão inseridos os circuitos de
comércio e riquezas (no contexto colonial e de descolonização), sempre sob a condição
de se abordar a situação colonial como um conjunto ou um complexo, pois as crises
fornecem e constituem múltiplos pontos de vista a respeito dessa totalidade com as
relações fundamentais que ela implica.
A relação do mito com a tradição num contexto de contato cultural é trabalhada
por Balandier através do conceito de imaginário. O conceito de imaginário na
antropologia dinâmica é visto como indissociável do fato da guerra, seja esta uma luta
de classes ou uma guerra colonialista. Assim, com o germe da crise e a conjuntura
histórica conflituosa, os temas que ressoam no imaginário coletivo vêm à tona, o que
permite que, analisando-os de uma perspectiva dinâmica, se possa acompanhar como se
dá o processo de superação histórica dos eventos conflituosos, a imersão dos temas que
ressoam no imaginário nesse processo, e o desenvolvimento histórico em direção à
consolidação de outra estrutura política no social, impulsionado socialmente e
miticamente pelos temas de relevância no imaginário coletivo. Portanto, o conceito de
imaginário tem de ser captado numa indissociável relação com os acontecimentos
históricos.
A visão europeia das sociedades “sem história”, isto é, vivendo numa repetição e
uma mesmice imutáveis, foi claramente combatida por Balandier, que constata:
O processo de descolonização teve consequências imediatas sobre a prática
científica própria à antropologia social e à sociologia das sociedades nãoeuropeias, sobre a representação clássica desta categoria de sociedades. Ele
desestabilizou os hábitos, suscitou o pudor terminológico (no que se refere a
qualificativos como “arcaico”, “primitivo”, etc.) e introduziu a dúvida quanto ao
alcance atual do empreendimento antropológico. De repente as sociedades
estimadas estáticas ou congeladas na repetição se abriram à mudança ou à
revolução; reencontraram uma história; cessaram de pertencer à ordem da
passividade e dos objetos. 144

Balandier diz haver um esforço qualitativo em certas pesquisas, como a de
Evans Pritchard, The Sanusi of Cyrenaica (Os Sanusi de Cyrenaica), capaz de integrar o
movimento da dialética tradição-modernidade entre tribos de beduínos ao movimento da
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história, como a integração a grupos nacionalistas com forma, caráter religioso e de
eficácia unitária ao agrupar coletividades. Tal esforço seria o de inserir as noções de
antagonismo, tensão, conflito, ambivalência nos esquemas interpretativos que abordam
as sociedades tradicionais, já que esse movimento bem sucedido de inserir estas noções
à ciência antropológica contribuiu para o nascimento de uma teoria social ao mesmo
tempo mais dinâmica e mais crítica. Isso se explica pelo fato de os Sanusi terem
conseguido situar-se diante da história em relação a antagonismos, tensões e conflitos, e
fazerem desta situação o impulso para a renovação ou o surgimento de outra estrutura
social, que implica uma ordem futura correlata ao presente em que se dão os embates
conflituosos. Neste caso, houve uma transição de uma sociedade com nomadismo
acentuado que se viu forçada a se recompor, e assim formou-se como grupos de caráter
religioso estruturado com uma eficácia unitária.
Pelo fato de a situação colonial ter se modificado rapidamente, a necessidade
imposta à análise social é a de apreendê-la historicamente, isto é, datá-la, examiná-la até
o momento de sua supressão, pois assim se relaciona a dinâmica social em meio a seus
embates e ao processo histórico, que permitiria avaliar como se desdobrou o processo e
como as estruturas sociais são renovadas, recriadas. Balandier conclui que
Analisando a noção de situação colonial, mostramos como as mesmas crises
sofridas pelas sociedades colonizadas constituem várias saídas que nos deixam
ver não somente os fenômenos de contato e de dominação, como também as
antigas estruturas destas sociedades.145

Através da abordagem dinâmica pode-se avaliar o caráter heterogêneo de toda
sociedade que sempre revela elementos como sequelas de sua história que coexistem de
maneira mais ou menos contraditória, mais ou menos eficaz nos tempos modernos. O
estudo das estruturas sociais onde se manifestam as contradições existentes entre os
diversos princípios de estruturação e de organização, permite conhecer as
incompatibilidades e as discordâncias, os conflitos de interesse e os tipos de estratégia
às quais podem recorrer os grupos e os indivíduos.

145

Op. Cit. P. 130.

82

Balandier relembra a importância da afirmação de F. Boas: “não é suficiente
saber como são as coisas, mas como elas se tornaram o que são”146. Para Balandier é
necessário inscrever o processo de perceber como as coisas vêm a ser o que são num
movimento dialético, que aborde também os procedimentos graças aos quais as coisas
permanecem provisoriamente o que elas são e que revele as forças que lhe imporão
novos arranjos, forçando a imersão no processo histórico que em sua radicalidade (no
ponto ápice da tensão entre parcelas e grupos sociais, onde a iminência de uma
recriação do social é inevitável) inéditas estruturas sociais emergirão. Essa abordagem é
entendida como estudo diacrônico e relacional das sociedades tradicionais, a qual
prepara com urgente necessidade a instauração de uma antropologia e sociologia
dinâmicas. Portanto, aí se dá a imersão da antropologia social nas

sociedades

tradicionais africanas em uma relação de afinidade científica e enriquecimento mútuo,
sugerindo um futuro promissor para a antropologia social.

3.1 – O movimento ordem/desordem.
Por conta do fascínio que exerce a desordem, a turbulência, a desorganização e o
inesperado, há em vista do trabalho de Balandier “A Desordem”147 uma via do estudo
científico que se direciona inevitavelmente ao caos. Balandier afirma: “trata-se agora de
produzir uma descrição diferente do mundo, onde a ideia do movimento e de suas
flutuações prevalece sobre a das estruturas, das organizações, das permanências” 148.
Entendemos como o essencial no trabalho de Balandier, em A Desordem, o
contexto histórico em que a ciência viu-se forçada a redirecionar e fundamentar
novamente seus estudos a respeito das “leis” físicas ou cosmológicas que sustentaram o
pensamento ocidental por séculos. Tal crítica culminaria, no limite, em uma revisão e
superação da ontologia dominante, isto é, da suposição de haver um necessário e
inequívoco repouso e retorno à ordem, como condição necessária para o equilíbrio
social. A ontologia a ser superada goza de uma condição dominante em relação a certas
leis fundamentais sobre as quais a ciência se fundamentou, e que foi dominante até a
146
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mudança de paradigma com a termodinâmica (ou seja, da ontologia dominante com
Newton, até a mudança de paradigma com a termodinâmica, e daí em diante, a mudança
de paradigma com a relatividade). A necessidade do estudo científico abraçar uma nova
ontologia força os cientistas a se voltarem para o caos, ao invés de manter como
pressuposto necessário o estado de ordem. Há uma mudança para que seja possível
apreender o imprevisível e torná-lo compreensível. Essa necessidade tendo sido
consolidada decisivamente, com a ordem não constando como fato e estado necessário,
considerado de antemão ou mesmo como objetivo futuro, o estudo do imprevisível
torna-se fundamental, já que este saber é o único capaz de não só propiciar outro
entendimento da ordem, como a ordem a partir de tal fundamento só será possível em
dependência do sucesso conquistado diante o imprevisível. Nesse sentido Balandier diz:

O segundo termo da minha fórmula – a incerteza – exprime tanto o surgimento
do inédito sob os ímpetos da modernidade como o risco, para o homem, de se ver
em posição de exilado, de estrangeiro ou de bárbaro dentro de sua própria
sociedade, na medida em que a incompreensão do que está em vias de se fazer
afasta-se do conceito de uma civilização contemporânea, onde ela só identifica o
caos e o absurdo.149

Assim, a compreensão do inesperado e do imprevisível torna-se necessidade
essencial, e o caos e o absurdo não mais permanecem situados marginalmente em
relação à ontologia dominante. Com essa necessidade se buscará diretamente no caos e
no imprevisível as condições para a compreensão concreta e científica da ordem e da
desordem. Está aí, então, a relação entre o estudo social antropológico com a
necessidade de apreender o que está em vias de se fazer.
Considerando que a problemática central do trabalho de Balandier é a relação
entre a ordem e a desordem como problema situado diante das sociedades tradicionais
do continente africano e das sociedades ocidentais europeias, sendo que o problema
necessariamente abrange tanto os mitos como a ciência, a antiga e formal separação
entre ciência e mito é avaliada. A questão que o orienta diz respeito à relação da ciência
diante a função que é propriamente a do mito, ou seja, dar um sentido e apresentar uma
visão de mundo. Então, a ciência será suspeita de portar um mito secreto ao efetuar seu
trabalho conferindo inteligibilidade ao universo. Apesar de conferirem legitimidade ao
mito, os cientistas modernos separam-se em duas vias distintas que não devem se
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confundir nas tentativas de acesso ao real. Balandier vai dizer que a certeza da divisão
se enfraquece, retornando à história da ciência à consideração do mito científico hoje,
tendo como referência o debate da teoria quântica, que implica uma influência social da
ciência análoga à importância do mito, ao menos se considerarmos o impacto político
no social referente ao paradigma quântico (observado através da instalação de
máquinas, políticas sociais de comunicação, e o poder político descentralizado, pois
efetuado através das máquinas da comunicação, porém tão incisivo quanto o mito em
sua influência diante do social, embora, naturalmente, não se comparem diretamente).
Balandier cita Ilya Prigogine e Isabelle Stengers que trabalharam com a
semelhança e a diferença entre ciência e mito, que os aproximaram e os dissociaram.
Sua citação diz respeito à necessidade de compreensão da natureza do mundo em
relação aos mitos, cosmologias e a ciência, embora o pensamento científico se afaste da
interrogação mitológica submetendo-se aos procedimentos da verificação e da discussão
crítica, tendo nestes critérios os diferenciais em relação ao mito. Diferente da ciência, o
mito através do discurso impõe-se pela autoridade, dispensando a interpretação e a
explicação150.
Tendo como objetivo estruturar e dar sentido ao universo sensível como a
expressão da busca difícil do segredo da origem, a unidade que o mito dá a essas
operações confere-lhe sua permanência e sua onipresença. Entretanto, este não é um
único momento da história do conhecimento já que as formas do pensamento mítico e
as formas da racionalidade científica desenvolvem-se sobre dois planos diferentes,
sendo que o sentido do mito coloca-se ao lado ou no interior do que dele pode dizer o
pensamento racional científico. E então Balandier pondera:

Neste texto, meu objetivo é tratar a lógica enquanto forma de dar ao mundo uma
unidade, uma ordem, um sentido primordial; é compreender como a criação, a
partir de um caos inicial, impõe incessantemente o jogo duplo das forças da
ordem e da desordem, e dos símbolos pelos quais operam.151

Aparentemente, poder-se-ia considerar que o objetivo de Balandier diz respeito à
importância do mito ao conferir sentido e ordem política no social, por conta de sua
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força relacionada à importância de uma sabedoria situada nas origens. Entretanto, o
interesse de Balandier é mostrar que há uma relação entre o paradigma da
termodinâmica e a maneira como certas sociedades recorrem ao caos, diante da
iminente crise referente à ameaça da desordem, para promover seu reequilíbrio social,
que pode em muitos casos acarretar uma nova gênese social. O foco aqui é privilegiar a
ciência e estabelecer a relação entre a dinâmica social, a ameaça de desordem, a
recorrência ao caos para abordar o social através de uma via científica da
termodinâmica que se objetiva a partir do saber advindo do caos, a estabelecer um
padrão para o equilíbrio e a ordem social. Esta aproximação da ciência diante da ameaça
de desordem que ronda permanentemente as sociedades diz respeito ao problema central
que Balandier enfrenta, já que pretende trabalhar sobre a questão de como as sociedades
lidam com a ameaça da desordem em relação ao paradigma da termodinâmica.
A relação entre mito e ciência permeada pelas tradições africanas e também por
outras (Astecas/México, por exemplo), se dá com o interesse de estudar a entropia como
uma obsessão permanente, assim como a perda da energia referente à ordem e a ameaça
de desordem. O estudo da entropia será então privilegiado diante da autoridade mítica
inabalável, para aproximar o debate da ciência moderna, em meio à superação de
paradigmas, com a maneira como as sociedades lidam com a relação entre história,
mitos e ritos com o fim de ou reoriginar o social estruturalmente (uma nova gênese) ou
manter a ordem reproduzindo-se, ainda que tal movimento da história se passe em uma
firme relação com os mitos e os ritos. A relação entre mito, rito e as tradições
etnograficamente citadas será tratada na próxima sessão.
Por conta de haver interpretações do mundo em algumas sociedades em que há
uma certeza irrefutável na destruição do universo em cataclismos, em que mundos são
criados e destruídos, a antropologia é atraída por um interesse em estudar nessas
sociedades o momento em que elas vão se reoriginar, ou, aproveitar a condição de
destruição e ameaça iminente de desordem para se estruturarem novamente. Diante
deste interesse, a antropologia transforma-se em entropologia (focada no estudo da
entropia). No caso dos Astecas, civilização de referência ao estudo com a entropologia,
é graças à serpente emplumada que a raça dos homens atuais surge, afinal, essa serpente
nasce com o sacrifício de sangue realizado com a destruição do último sol (havendo
quatro sóis já arruinados, integrando uma cosmogonia que pressupõe mundos criados e
destruídos, em que o sol do atual e presente mundo também está ameaçado de ruína) em

86

que pôde erguer-se das suas ruínas. De acordo com a perspectiva que trabalha
socialmente a entropia: “nada do que existe é estável e assegurado de permanência, tudo
está condenado à degradação longa e lenta”152.
Portanto, no caso dos Astecas, a destruição de um dos sóis em ruínas é, quanto
ao estudo social da entropia, um movimento histórico (onde se conjugam
simultaneamente mitos e ritos) em que o excesso e a perda da energia com a morte dos
antigos sóis é reaproveitada, e esta energia, através do sacrifício, é reempregada para
fazer nascer a serpente emplumada, sendo, portanto, uma nova gênese do social. Esse
desperdício, acúmulo, reaproveitamento e gênese social através da energia que dá forma
a uma figura mítica situada na origem (a serpente emplumada), é o aspecto científico do
estudo da antropologia social. Mostra ainda a antropologia situada diante das ciências
modernas, em que se dão as mudanças de paradigmas, precisamente onde é discutida a
relação entre a superação da ontologia newtoniana, em meio ao debate da
termodinâmica, com o trabalho de Balandier ao direcionar a antropologia à
consolidação do paradigma ordem/desordem. A avaliação social da dinâmica, no caso
dos Astecas, é a relação que Balandier estabelece entre o processo histórico onde está
inserida a entropia e a iminente destruição da ordem social.
Para colocar à observação a relação entre mito e ciência nessa perspectiva que
privilegia a entropia, a lei inexorável da criação apresenta-se quando o Cosmo engendra
sua própria destruição, a energia se esgota no calor da vida e o tempo se desagrega a
ponto de atrair o fim do futuro. E então para remediar, diminuir ou retardar a
degradação, tudo deve ser programado e concorrer à salvaguarda energética: é preciso
criar uma nova energia, recarregar o universo e com ele, a sociedade, quando a máquina
do mundo deve ser alimentada de energia vital, isto é, de sacrifício humano com o
sangue humano posto ao sacrifício. Definindo a entropologia (o estudo do social pela
antropologia focada na entropia):

A descrição do mundo pelos Astecas é concebida- ao contrário da descrição que
a maioria dos mitos e a ciência longamente propuseram- segundo as categorias
de economia estrita das forças, da irreversibilidade de um tempo, que chega a seu
esgotamento junto com todas as coisas, e o fim de uma ordem em um caos criado
por cataclismo, sinalizando o término de um ciclo. Trata-se de uma
termodinâmica cósmica não denominada: a certeza do reino da entropia que se
traduz em degradação qualitativa, desaparecimento das diferenciações, em perda
de energia eficaz. A história dos homens é a história de uma luta permanente e
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trágica contra esse processo.153

A ciência moderna explica seu domínio atual em relação à produção (de
máquinas, mercadorias, serviços, saberes) influente sobre a cultura em que há partilha
social desigual econômica e politicamente, por conta de seu sucesso instrumental
oriundo de um progresso técnico que não prescindiu das desigualdades ao longo do
processo produtivo e histórico em que se consolidou. Tal processo se deu com o seu
legado mercantilista, colonialista/expansionista, no tempo em que os senhorios
vinculados aos empreendimentos de riquezas naturais e materiais, acompanhados da
empreitada colonial, financiaram a pesquisa científica vinculada às finalidades
produtivas e técnicas bem concretas e administradas que o acompanharam, buscando
autonomia e independência perante os poderes eclesiásticos e ministeriais ainda
dominantes. Balandier explica então o que se passou com a ciência em meio aos
poderes teológicos/eclesiásticos/ministeriais, também vinculada a problemas referentes
à soberania política e econômica sobre a terra e os meios produtivos:

Os movimentos da natureza são desse modo assimilados aos da máquina,
particularmente ao relógio que representa a ordem do mundo em sua perfeição;
um mecanismo construído segundo um plano que seus elementos dominados
realizam, homólogo de uma natureza autômata - de uma máquina universal –
cujo Deus é o relojoeiro. Na medida em que a física não está ainda desligada de
uma metafísica, a prática experimental e teórica não está dissociada de uma
teologia. O homem mecânico compreende e conhece, pelo exercício de sua arte,
a obra divina.154

Sabemos que essa autonomia se intensificou e a relação entre os senhorios, a
pesquisa científica e a produção de saber voltada à fabricação de máquinas com uma
finalidade produtiva concreta culminou nas revoluções industriais, cuja mudança
revolucionária esteve situada na relação entre os senhorios da produção agrícola (e os
senhorios da produção urbana) sobre a terra, vinculados à administração dos meios
produtivos, ou, o domínio sobre os meios produtivos/máquinas, em relação a uma
pesquisa científica e acadêmica que passou a sustentar a hegemonia destes senhorios
tanto juridicamente quanto politicamente em meio às sociedades europeias correlatas,
compondo um outro social integrado por suas parcelas em embate. Balandier vai tratar
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da ciência no momento em que ela sofre riscos por conta de sua própria potência
expansiva e seu domínio relacionado aos meios produtivos, inclusive inseridos na
cultura. O mito foi então lançado para um passado abolido ou para um exterior em
direção às sociedades tradicionais além dos limites europeus.
A ciência moderna se tornou aliada, no plano dos saberes, à produtividade
tecnológica não sem experimentar reviravoltas que concernem a mudanças de
paradigmas. Por conta da produção tecnológica aliada à produção do saber que, embora
vinculada a meios produtivos concretos e os senhorios, que gozam de hegemonia
política sobre outras forças, trabalham para manter a produção e experimentam efeitos
acentuados de incertezas. A ciência concretizou sua aliança com as tecnologias da
comunicação no mundo moderno, e essa aliança proveu a Balandier a possibilidade de
aproximar sua condição no mundo moderno ao paradigma da ordem/desordem. Essa
relação se explica pela condição social em relação à produtividade que a ciência se
encontra, isto é, situada numa produção que depende e se faz por desigualdades
políticas no trabalho, nos domínios produtivos dos saberes e dos meios técnicos,
integrada a um movimento de progressivo caos que acompanha as sociedades e culturas
contemporâneas por conta da própria natureza política que envolve a produção em que a
ciência vê a si mesma como hegemônica diante o social. Apesar de seus efeitos oriundos
das máquinas que trabalhou para fabricar, exercendo influência decisiva na vida civil
das populações, essa influência que se tornou incisiva no social ainda carrega perigosas
desigualdades necessárias a essa produção e que por isso também é acompanhada de
incertezas. Portanto, a relação entre a ciência moderna e o social só pode aproximar-se
do paradigma ordem/desordem.
O paradigma ordem e desordem vai ganhar objetividade no estudo de Balandier
nesta relação entre a ciência moderna e a civilização ocidental moderna, com a ciência
podendo ser apreendida no movimento de transformação do acaso em organização ou
em um mundo em que a criação da ordem procede da desordem por desorganizações e
reorganizações sucessivas, cabendo à antropologia com seu interesse científico no social
desvendar como se dá a reestruturação social a partir da iminente ameaça de desordem.
Retomando o problema da mudança de paradigmas na produção científica dos
saberes, que naturalmente se estende até a produção de máquinas e tecnologias, o
relógio na sua relação entre ciência e a imagem abrangente de um cosmos onde vinculase Deus associado à máquina relógio, é substituído pela máquina a vapor. De mecânica,
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a natureza passa a ser termodinâmica, acrescentando a isso que o modelo da máquina a
vapor relaciona-se a uma transformação do calor em movimento, que se efetua com um
desperdício irreversível, onde se revela a obra de um poder ao mesmo tempo criador e
destruidor. Assim, Balandier coloca:

De mecânica, a natureza passa a ser termodinâmica. A mudança do modelo de
referência é fecunda de novas metáforas empregadas na definição do homem e
da sociedade; tal mudança conduz a uma avaliação (de grandes consequências)
das concepções de ordem e desordem, e dos estados de equilíbrio. Um princípio
dominante rege as novas configurações do pensamento científico: o princípio da
entropia. 155

E também,
Se o universo é interpretado conforme esse modelo (termodinâmica), só pode ser
a manifestação de uma evolução que marcha no sentido de uma crescente
entropia: a energia do mundo é constante, a entropia do mundo tende para um
máximo (Clausius). Os processos naturais caminhariam no sentido de um estado
de equilíbrio, onde nenhuma geração de entropia pudesse mais se produzir.
Cosmologia trágica anunciadora do fim, da morte absoluta.156

A partir de agora, a natureza e o mundo não são mais considerados sob o aspecto
de uma ordem no centro da qual trabalha a desordem, mas sob o aspecto inverso, isto é,
o das turbulências, dos movimentos de aparência errática como referência decisiva. O
projeto não é mais estabelecer a sequência ordem, desordem, ordem, mas de interrogar a
desordem ou o caos enquanto tal, independentemente de seu suporte, de tornar o
imprevisível compreensível e, se possível, ulteriormente, previsível. Trata-se então de
um processo histórico imerso na ciência em que se vai da harmonia newtoniana (onde a
ordem é o pressuposto como estado final, sempre garantido e desejado como tal) à
ordem escondida no caos, que implica um estroçar das representações do mundo
vigentes e remete a uma multiplicação das questões mais que das respostas, à
identificação de possíveis mais que a capacidade de formular uma explicação
verdadeira. Assim a produção científica de saber e também de máquinas e tecnologias
encontra-se numa situação paradoxal diante o paradigma termodinâmico que se estende
ao social, e que precede também os efeitos da ciência sobre o social com a instauração
do paradigma da relatividade: “o conhecimento científico encontra-se em uma situação
paradoxal: na medida em que está armado de meios sem precedentes, seus resultados
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parecem mais parciais e mais precários que antigamente”157.
Visto que a ciência no mundo moderno encontra-se em uma situação inédita, já
que ela não mais oferece a produção de um discurso que conforta e estabiliza as
sociedades em torno de uma imagem do pensamento universal e abrangente (como a
que foi composta pela crença no progresso, no conforto e prosperidade vinculados ao
domínio das tecnologias sobre a vida humana), assiste-se de fato ao nascimento de uma
nova ontologia, cujos princípios podem ser apresentados da seguinte maneira:

Todo ser é uma organização; esta, enquanto lugar onde ordem e desordem se
entrecruzam de forma indecifrável, e se ligam por hierarquias emaranhadas, é
geradora de novas maneiras de ser. É sobre essa turbulência incessante do
mundo, sobre essa história ao mesmo tempo destrutiva e construtiva, que os
teóricos do caos dedicam toda sua atenção.158

Por conta da mudança de posição das ciências sociais frente às sociedades
ocidentais, de um tempo em que promoviam o governo esclarecido de sociedades
através da produção dos saberes aliados a uma discursividade que integra esta produção
assim como também funciona no ministério de instituições com suas política próprias, a
ideia de uma sociedade enquanto totalidade estabelecida na permanência começa a ser
recusada. As pretensões a todo entendimento global das sociedades por formulações
teóricas unificadoras passou a ser desencorajada já que a tentativa de reduzir a
complexidade social para o simples, no sentido de promover um discurso do social bem
sucedido para finalidades exercidas através dos ministérios (como o estado do bem estar
social, por exemplo, ou, a crença na paz efetuada através das políticas da ordem), ou
mesmo, vinculado a políticas sociais (como por exemplo, os discursos que promovem
políticas agrárias, urbanas, jurídicas quanto à administração da terra e os meios
produtivos inseridos), se tornou um modelo de efetuar políticas e um padrão científico
abalado por uma mudança que estabelece, no entanto, que o múltiplo prevalece sobre o
singular, o aleatório sobre o determinado, e a desordem tomando o lugar da ordem.
Balandier explica que isso se dá por conta da necessidade a um novo nascimento
em que as ciências sociais estão condenadas, pois as sociedades já não são mais as
mesmas em relação ao seu próprio movimento e suas próprias mudanças, onde suas
desordens acabam por impor outro diálogo com o social a fim de torná-lo mais
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inteligível. Assim, quaisquer que sejam os discursos ou trabalhos promovidos pelas
ciências sociais, terão de levar em conta que “a desordem está sempre em jogo, o que
traz insegurança, ou, se preferirem, vulnerabilidade. As antigas sabedorias já o sabiam,
chegaram a isto por outras vias”.159
Portanto, o trabalho de Balandier ao apresentar o lugar da desordem na
abordagem ao social,

Inscreve-se no projeto de construir uma sociologia dinâmica, geradora, fundada
sobre uma dupla experiência: a das sociedades tradicionais submetidas à prova
de grandes transformações, e a das sociedades da modernidade onde predomina
o movimento e a incerteza.160

A explanação do trabalho de Balandier fundamenta-se por conta da história
presente que desempenha um papel de descobridor, quando manifesta configurações
sociais subvertidas, reorganizações a caminho, surgimentos do inédito que quebra a
ilusão da longa permanência das sociedades, que cada vez mais tomam o aspecto de
uma obra coletiva jamais acabada e sempre buscada, mostrando mais nitidamente os
efeitos das relações externas, do meio ambiente, sobre os acomodamentos das
sociedades: “A dinâmica interna e externa estão hoje indissociáveis” 161
As sociedades ocidentais têm na sua relação entre ciência, política e economia,
setores como os das ciências e das tecnologias de aplicação e o da comunicação das
informações. Vemos que por o social não ser mais administrado e posto a funcionar
politicamente por conta de discursos amplos e unificadores, o que temos então, de setor
em setor, são temporalidades diferentes, que geram discordâncias, desajustamentos que,
quanto mais se acentuam mais os desequilíbrios se multiplicam e intensificam a
consciência de um estado de desordem e crise. Assim, a relação entre sociedades conduz
a um enfrentamento fundado globalmente sobre a desigualdade de poder. No conjunto
dos fatores envolvidos na relação entre as sociedades, há a exasperação contemporânea
de um estado normal, produzido pela conjugação das dinâmicas interna (o movimento
de dentro) e externa (o movimento que resulta das relações com o de fora). Portanto, em
toda sociedade, a ordem do conjunto é apenas aproximativa, sempre vulnerável, e por
isso mesmo, geradora de incerteza.
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A consideração do jogo das temporalidades foi mal recebida pelas teorias sociais
que prevaleceram durante décadas, considerando que as sociologias do equilíbrio e da
mudança não conseguem mais dar conta da complexidade das sociedades e dos
movimentos que dela são indissociáveis. Nesse sentido, para Balandier, há que se
colocar os problemas de outra maneira, tomando como exemplo as reviravoltas em
todas as sociedades associadas às noções de crise e mutação. As formas operam em
mutação e transformação, acompanhadas da incerteza inserida em uma crise global,
com tal mutação e transformação, revelando-se como propriedades escondidas de toda
sociedade. Balandier constata que as sociedades se concebem enquanto uma ordem
aproximativa e sempre ameaçada em graus variáveis conforme seus tipos ou formas,
como produto das interações da ordem e da desordem, do determinismo e do aleatório.
A realidade social escondida resulta de uma produção contínua e jamais acabada.
A unificação da sociedade, sendo sua busca constante, se dá através de um jogo
das aparências que mascaram as rupturas e os desajustes que a compõe com uma
coerência interna (a unificação como meta), mas em que a sociedade acabada e
unificada pode ser entendida através dessa busca como uma mera construção de
aparências e representações. Tal unificação poderia inclusive também surgir como uma
antecipação nutrida pelo imaginário, no sentido de sua busca ser impulsionada pelos
temas que o compõe.
Balandier diz que à época da produção industrial acompanhada da expansão das
técnicas produtivas, após se dar diante da revolução inglesa e francesa, apontando para a
atual modernidade, vê na vontade de Saint-Simon como artesão de uma renovação
intelectual a necessidade de uma resposta por meio da ciência a uma dupla crise: a das
nações europeias desorganizadas, e a das ideias mal relacionadas com o
desenvolvimento científico e industrial, trazendo ainda viva a ferida do acontecimento
revolucionário. No entanto, há no contexto pós-revolucionário um apelo à organização
da sociedade futura, semelhante ao que hoje incita à aceitação da modernidade, havendo
analogias entre a época de Saint-Simon e a atual. Tais analogias dizem respeito ao
nascimento de uma sociedade radicalmente nova e sua futura concretização, quando em
seu tempo era a da sociedade da indústria e hoje a da informação e da comunicação. Há
a convicção de que o período transitório mantém uma falsa ordem que mascara os
dinamismos que criam um regime ou sistema em vias de se fazer. A referência a SaintSimon feita por Balandier se explica na afirmação do primeiro de que o conhecimento
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novo só pode ser o das mutações sociais, dos tempos de ruptura e de transição. Tal
afirmação se refere à passagem que a revolução francesa inaugurou e que deve
encontrar sua saída na formação da sociedade industrial. Portanto, não existe
restauração, mas criação, quando o estado transitório entre uma sociedade e outra é o de
crise, e há elementos opostos coexistindo em uma ordem sem duração em que a ruptura
deve ser produzida sob a avalanche de uma necessidade impossível de contrariar e
geradora de uma forma social radicalmente diferente. Depois da ruína do edifício
mantido durante a transição, ou seja, sua redução à desordem, uma nova organização
social aparecerá. A desordem só intervém como condição para o nascimento de outra
sociedade em circunstâncias históricas excepcionais. A filiação de Marx a Saint-Simon
explica-se quando Marx qualifica de reveladores e aceleradores os períodos
revolucionários, e em sua concepção de sociedade reconhecida em estado de
desequilíbrio permanente, em razão de suas contradições e conflitos de classe. Neste
caso a desordem é constante e está contida pelo fato da dominação de classe, até o
momento em que a intensificação da luta de classes consegue efetuar uma reviravolta na
estrutura.
Com Augusto Comte, a abordagem do social retém a concepção do sistema e a
exigência do recurso ao método dinâmico, definindo a sociedade pelo acordo entre
diversos sistemas (que rege a divisão do trabalho e que determina um tipo de
organização social, que permite a instituição do poder político). Estando sempre em
movimento, seu equilíbrio permanece precário: todo antagonismo entre os elementos
que os compõem acabam por provocar sua degradação, quando os germes de destruição
o ameaçam por dentro. As contradições se multiplicam e a degradação alimenta mais
uma vez a necessidade de mudança. Balandier diz que

Augusto Comte vê na contradição, no âmago dos sistemas - e entre eles - a lei
da dinâmica social, mas de uma dinâmica que opera em média ou longa duração
e cuja força transformadora resulta, principalmente, do desacordo entre as ideias
e a organização social. Ele se situa nas fileiras de Condorcet, que faz da história
inicialmente uma história do espírito humano, e não nas de Saint-Simon que,
162
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Durkheim confere autonomia às representações coletivas por sua capacidade
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criadora, observando-as principalmente nos momentos de efervescências, pois são
geradoras de mudanças. Assim atribui a essas efervescências a qualidade de principal
fator do desenvolvimento social. O interesse de Balandier aí se explica pelo fato de que
Durkheim introduz a temática ordem/desordem, mesmo sem designá-la dessa maneira.
O método de Durkheim, diz Balandier, é gerador, pois a sociedade se produz sempre e
deve ser considerada em ação:
Cada um dos níveis sociais obedece a temporalidades diferentes que criam
discordâncias, depois incompatibilidades. É a partir desta constatação que
Durkheim elabora sua teoria das crises, que não são vistas como acidentes da
história, mas como fases inevitáveis que de certa maneira marcam o futuro das
sociedades.163

Aí há a intuição de uma termodinâmica social que mascara uma mecânica social
associada à ordem instituída, prescrita e obtida pelos efeitos das sanções, isto é, dos
acordos sociais164.
A ciência não pode escapar à dificuldade de pensar agora a desordem e de se
refazer, ao mesmo tempo, pois o que aparecia antigamente como desordem impõe-se
progressivamente como um novo estado de coisas. Uma nova etapa científica mais
crítica começa, cujo destaque está sobre as dinâmicas sociais e culturais, sobre as
formas e as etapas do desenvolvimento e da modernização. Balandier então diz que

O paradigma ordem/desordem, inspirado pela teoria científica atual, orienta as
interpretações da sociedade que privilegiam seja a auto-organização (modelo
biológico), seja a tendência a uma maximização da entropia (modelo
termodinâmico). Jean-Pierre Dupuy relaciona as primeiras em sua pesquisa sobre
um novo paradigma, do qual é o difusor, advogado e protagonista. O pensamento
dominante é o da autonomia do qual Francisco Varela e Henri Atlan são os
principais iniciadores; este pensamento atribui ao real a capacidade de engendrar
por si mesmo a ordem e o sentido, do olhar do observador interior ou exterior ao
sistema considerado. A formulação científica foi anteriormente mencionada; a
retomada será aqui muito simplificada: a criação se nutre da desordem, o
aleatório (as perturbações) faz parte da organização, a desordem se inscreve
naquilo que se define como ordem. A liberdade parcial, o aparecimento do novo
e sua estabilização relativa, o determinismo limitado, encontram assim sua
importância.165

Considerando que as sociedades estão sempre inacabadas e só existem sob a
ameaça permanente de sua própria destruição, os estados de desordem crescente não
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passam de estados de probabilidades crescentes. A sociedade, sistema aberto, pode ter a
capacidade de encontrar do lado de fora o que contribui para manter sua ordem,
considerando que o tempo sendo levado em consideração enquanto grandeza
irreversível, base de toda a termodinâmica, não o é enquanto constituinte da sociedade e
de sua dinâmica. O que levaria a perceber sob outros aspectos as relações complexas,
emaranhadas da ordem e da desordem. Para Balandier, as ciências da sociedade não têm
de imitar, pedir emprestado, transpor conhecimentos, mas definir sua própria escolha, a
mais apropriada ao conhecimento da sociedade, não em sua generalidade e sua
eternidade, mas em seu lugar, seu momento e seu movimento:

Nesta perspectiva situa-se a importância da desordem, manifesta em toda
sociedade e em todo tempo; com a quase certeza que nenhum poder poderá
aboli-la por uma polícia das coisas (racionalidade inteiramente dominadora do
mundo), uma política dos seres (governo absoluto e total), uma política das
ideias (despotismo da conformidade).166

O policiamento generalizado a que Balandier se refere diz respeito a uma
aplicação social dos saberes científicos em que os poderes vinculados à ciência que
promovem políticas sociais estariam reféns exatamente do que não compreendem e não
podem lidar, ou seja, que a dominação da ciência sobre as políticas sociais, de acordo
com a natureza dessa dominação, já exposta, por trazer sempre uma tendência de
ameaça constante ao proferir o germe da desordem simultâneo à sua influência social ameaça inclusive à sua hegemonia - acabaria por implementar equivocadamente um
policiamento generalizado. Essa contradição notável explica não só o interesse de
Balandier em trabalhar a antropologia social com o paradigma ordem/desordem, como
este paradigma se concilia muito bem no estudo de sociedades que aplicam sua
hegemonia política pelos meios da ciência, mas que simultaneamente trazem à tona um
perigoso risco de desordem conforme a própria natureza de sua dominação.
.
3.2 - Mitos, Ritos e a Desordem.
Para se consolidar como saber verdadeiro, o mito tem de tratar da origem,
remeter à temporalidade de um tempo fundador durante o qual uma ordem social se
forma. Referindo-se a uma realidade primordial, que preexiste em uma misteriosa
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profundeza e que se traduz por signos e imagens, o mito ajuda a consciência na
descoberta de um processo teogônico e cosmogônico (criação do cosmos com ordem e
uma multiplicidade relacionada entre signos e símbolos). Visto como uma marcha para
o futuro, o movimento do progresso social em relação à autoridade vinculada ao
discurso mítico das origens, tal movimento contém como condição referente ao próprio
mito a necessidade de se travar uma luta renhida com a desordem, pois há um perpétuo
reequilíbrio necessário ao social, sendo a desordem um componente que funciona como
fermento para a civilização, estando sempre diante da ordem ora como fermento ora
como componente de uma situação envolta de luta para estabelecer o equilíbrio social.
A necessidade de se considerar uma luta para estabilizar a ordem advém da
própria discursiva mítica, já que na tradição africana no Mali, sobre a qual Balandier
voltou-se como exemplo, os casais gêmeos e andrógenos criados por Deus nas origens
exprimem uma condição de revolta, em que um dos gêmeos volta-se contra uma criação
que não participou, impaciente de possuir sua gêmea e ambicioso na sua rivalidade com
Deus. A justificação mítica nessa permanente luta para reequilibrar a ordem diante ,a
desordem inevitável, espelhada no próprio mito das origens, é entendida pelo fato de
que Deus não aniquilou a raposa, a raposa sendo uma figura que simboliza a
transgressão, a febre incestuosa, obsessão da reprovação, exercendo uma influência
perturbadora. Apesar de temida e ridicularizada, é reconhecida como elemento
indispensável nos rumos do mundo. Assim, estando a figura representativa da desordem
inserida na própria carta mítica das origens, estabelece-se a relação entre uma remota
tradição com uma lição advinda de sua própria mitologia, que observa a importância e
fala da necessidade de reconhecer o lugar da desordem no social. Tal relação entre o
mito e a gênese, seguida da importante correspondência política relacionada, ou seja, a
da estruturação da própria sociedade tendo como referência os ancestrais vinculados ao
sagrado, oferece miticamente um padrão muito propício ao estudo da antropologia
social, já que no que seria a própria essência política que sustenta o social, nela há
implicado o germe da desordem. Não por acaso, essa referência tradicional, no caso a
do Mali, serviu muito bem o propósito de Balandier já que seu estudo aborda o social
em seu constante empenho em manter a ordem estabilizada ritualmente, a partir da
ameaça da desordem e, portanto, a relação entre antropologia e mito propicia o estudo
da ordem e a desordem em meio às tradições buscadas no trabalho A Desordem, como
uma retomada da antropologia em relação à(s) tradição (ões), redescobrindo a
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modernidade. O redescobrimento da modernidade perante o assunto/tema e o interesse
de estudá-la diante das tradições, define-se na colocação de Balandier: “Já defini a
modernidade por meio de uma fórmula: o movimento mais a incerteza” 167.
Considerando o estudo da desordem no meio social pela antropologia, análogo à
necessidade que outras ciências se viram frente a frente, ao ter de redirecionar suas
pesquisas, é possível apreender como se dá o trabalho antropológico do social:

Esta luta renhida é considerada necessária, porque o movimento (o progresso, a
marcha para o futuro) é concebido “como um perpétuo reequilíbrio, e a
desordem como um fermento da civilização.168

Então o mito que tem sua procedência no caos, ligado às origens, consegue
impor um sentido de autoridade inabalável quando estabelece a relação entre o caos, a
gênese social e a ordem. Entretanto, a história que frequentemente é o movimento
dinâmico entre as estruturas ordenadas inseridas no social, em sua produtividade e
ordem legal, experimenta igualmente o problema da necessidade de uma liberação
dessas estruturas endurecidas para poder levar a cabo o movimento criador que
possibilitaria um renascimento da vida social. O tempo da suspensão do tempo histórico
é então uma aproximação do tempo caótico, referente às origens,

(...) quando os homens transformam a esperança em ruptura com a ordem
estabelecida, convertem um presente vivido, assimilado à desordem e ao mal, em
um futuro portador de uma nova e desejada ordem. Tempo de nascimento do
mundo ou tempo de espera de uma nova sociedade.169

No social, tomando como referência as tradições africanas do Mali e da Etiópia,
há relações complexas e misteriosas com a desordem, quando a tradição irá exercer seu
trabalho subterrâneo, marcando os lugares onde a desordem se situa, e identificando as
figuras que a encarnam e colocando-a em ação sob as máscaras da feitiçaria. Este é um
exemplo no qual Balandier aproximará analogamente o fenômeno vinculado às
sociedades africanas para pensar na modernidade como as sociedades lidam com o
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“fermento” constante da desordem. Nas sociedades africanas, a desordem pode se
traduzir em ordem por meio do imaginário, da simbólica e das práticas ritualizadas. E
assim, portanto, quanto às tradições, “Todas chegam à conclusão de que a ordem
pressupõe riscos e está sempre a se refazer” 170.
Outra questão relevante relaciona-se ao fato de que em tempos de desordem a
confusão e a instabilidade diminuem o peso da ordem pré-estabelecida, fermentam o
novo e abrem caminho a uma liberdade nova e fecunda, e a desordem torna-se criadora
e os períodos de transição são vistos como os tempos que fazem recuar as fronteiras do
impossível ao longo dos quais se realizam as rupturas e os avanços. Assim, Balandier
diz:
A história está longamente marcada por essas manifestações que tomaram a
forma de revoltas ou revoluções fundadoras, ou de inovações religiosas, que
engendram primeiro uma liberação e uma recriação no imaginário e acabam por
171
transformar o real.

Esse tempo histórico que vive o momento da incerteza - em certos casos, total atinge no social sua relação com o caos criador-destruidor teria de ser observado, de
acordo Balandier, na relação entre mito e história, pois

É pelo mito conjugado ao rito que a transformação deve se efetuar, se realizar ao
mesmo tempo enquanto teogonia e politogonia a fim de dar um outro curso à
história, um caminho que traga em si o sentido e a ordem diante do que os
172
homens, confusamente se puseram à espera.

No contexto social africano, a relação entre o mito e a ordem ocorre da seguinte
forma: quando a morte aparece como uma vitória da desordem ou um atentado ao fluxo
da vida associado à impureza, há o rito funerário que visa o restabelecimento de um e o
desaparecimento do outro. Salientam que ordem e desordem são indissociáveis e
referem-se à longa experiência das tradições em lidar com essa passagem da desordem
para a ordem,
A seca, a epizootia, a epidemia, a esterilidade, a feitiçaria e o conflito insidioso
em vias de generalizar-se, são os geradores dos ritos; espera-se que estes ergam
obstáculos a um mal cujo contágio, real e simbólico, ameaça criar uma
170
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desorganização generalizada.

Há também uma relação do mito e o social em que o mito funciona em direção a
novos começos, rompendo com a história vigente no sentido de chegar à história
desejada. A sociologia, no caso, estuda a relação entre a história e as expectativas,
profecias, messianismos e prelúdios revolucionários. Diferente de um mito das origens,
este mito se inscreve em um tempo histórico que permite conjugar ruptura e
nascimento. Seguindo este exemplo, na região congolesa africana, os temas de liberação
aparecem com Simon Kimbangu, que retém sua relação fundamental estabelecida com
os ancestrais, que é a garantia de uma aliança propícia ao nascimento de um mundo
libertado da lei estrangeira (colonizadores) e colocado em ordem. Ataca as
manifestações da desordem generalizada, como a feitiçaria, o trabalho oculto que força
a todos uma vida de permanente ameaça. Tornado agente de um movimento místico e
social, diante da intervenção das forças colonialistas, ele é preso, condenado e
deportado. Com isso, sua força simbólica aumentada pelo martírio concorre para o
crescimento do mito, relacionada à temática do contexto histórico que é a liberação
frente aos colonizadores. Kimbangu se torna referência original como ponto de partida
para novos tempos. Balandier assim explica a relação entre o mito e a história em
referência ao caso:

(...) Kimbangu está essencialmente identificado na sua qualidade de salvador,
surgido de uma desordem que ele converterá em ordem, pela graça divina, da
qual se beneficia sem nenhuma mediação. A desordem está reconhecida nas
misérias impostas pela dominação estrangeira, na degradação dos costumes
agora em diante sem regras (sem “mandamentos”), propiciadora do aumento das
manobras de feitiçaria, na corrupção do poder indígena e da autoridade. A
cupidez sem limites e a sexualidade selvagem são as figuras principais da
desordem; o sexo e o dinheiro a designam bem como a feitiçaria ( a
insegurança). A espiral de desordens conduz inelutavelmente ao caos, às
catástrofes e às revoltas, que destruirão o mundo mau e pouparão os adeptos da
nova fé; e, no final, à fundação do “reino” no interior do qual tudo e todos
174
encontrarão um lugar justo.

No entanto, Balandier dirá que a história pratica a ironia já que uma vez
conquistada a independência, a quimbanda (estrutura política, mítica, religiosa
vinculada à Kimbangu) se torna, no Zaire, um poder eclesiástico, político e econômico,
173
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onde há a instituição de uma ordem que não realiza a esperança sonhada ao longo dos
anos de efervescência fundadora.

Neste mito, como em todos de igual fatura, é da transfiguração de um homem
(parcialmente assimilado a Deus, a um deus ou a qualquer outro poder) que se
dará a transfiguração da história, a abolição de uma era e o aparecimento de
outra era. É a passagem de uma desordem, pintada de ordem e mantida pela
força, em uma verdadeira ordem. A figura original é um poderoso operador
simbólico; tudo se exprime e se dá no espaço do sagrado: na origem, uma eleição
divina que designa o momento da ruptura com um mundo, que o mal destrói;
depois, uma aceleração do processo destruidor durante o qual os sofrimentos do
fundador anunciam a catástrofe final; enfim, a criação de uma nova ordem, sob a
aparência de um novo reino, onde o acordo dos homens entre si e com o universo
se realizará. Imagens de forte carga afetiva reforçam o corpo do mito, os
acontecimentos revelam sua verdade, práticas rituais e solidariedades o mostram
em ação. É pelo mito conjugado ao rito que a transformação deve se efetuar, se
realizar ao mesmo tempo enquanto teogonia e politogonia a fim de dar um outro
curso à história, um caminho que traga em si o sentido e a ordem diante do que
os homens, confusamente, se puseram à espera175.

Quanto aos ritos, diante a ordem social com as desordens inerentes sempre a
trabalhar desregramentos, Balandier afirma que

A desordem trabalha muitas vezes escondida, o poder a impede ou contraria seus
objetivos; a teoria social também, ao impor a conformidade a uma ordem cuja
degradação nada poupa (inclusive a natureza) nem ninguém, fazendo do rito um
instrumento das regularidades ou um corretor dos defeitos da ordem.176

Sempre lidando com o problema da possibilidade constante e iminente de
desordem, o rito, como por exemplo, no caso da iniciação masculina em sua passagem à
vida adulta, funciona através de uma mímica ritual do parto de homens. O simbolismo
realizado refere-se à morte da infância vivida no mundo das mães e do nascimento à
maturidade e ao mundo social, quando se ajustam à sociedade que os acolhe. A iniciação
ritual provoca a interiorização da ordem própria à sociedade, fazendo com que cada
geração nova contribua para a conservação da ordem. Ao contrário, a morte aparece
como uma vitória da desordem, quando o rito funerário visa o restabelecimento de um e
o desaparecimento de outro. A morte será então tratada de maneira regulamentada para
que não se torne um agente de desordem que vagueia entre os vivos, mas ao contrário,
175
176

Balandier Op. Cit. P. 29.
Op. Cit. P. 33.

101

que seja um poder benéfico que age em proveito deles. Assim, só o trabalho simbólico e
ritual pode converter o negativo em positivo, o defunto temido em ancestral propício. A
coletividade faz dos ritos funerários a ocasião de uma verdadeira renovação.

Os Dogons do Mali, já mencionados, fazem explicitamente de funerais notáveis
uma ocasião para lembrar os fatos primordiais e fundadores, de manifestar uma
continuidade resultante da conformidade, para reavivar as normas e as relações
sociais mais importantes. Em uma época crítica, quando a morte exerceu sua
ação diluidora e tornou manifesto o trabalho das forças de destruição, a
dramaturgia litúrgica reúne a totalidade dos participantes em uma ação que
exprime a permanência e o poder da ordem social.177

Diante da desordem, por meio do rito, os conflitos, os males são
temporariamente transformados.

O rito não age nem como um meio de repressão, nem como um exutório; capta
as energias que se desprendem dessas situações para convertê-los positivamente.
Faz do que é provocador de confrontos, de ferida social e de degradação
individual, um fator de reconstrução e coesão. Se existe um desejo nestas
circunstâncias, é „o desejo de dominar as divisões arbitrárias criadas pelos
homens, de superar por um momento- „dentro e fora do tempo‟- as contingências
materiais que separam os homens e os desarmonizam com a natureza.178

Assim,
Os períodos de interregno, ou de vacância do poder detido pelos soberanos das
sociedades tradicionais, abrem frequentemente uma crise ao mesmo tempo
simbólica e efetiva. É um tempo de desordem e violência, de suspensão da
norma, de agressão e de confusão; quando a força geradora da ordem perdeu seu
apoio, o corpo real se torna inoperante, e o caos se estabelece por meio de ações
miméticas e de múltiplas transgressões. Parece então que a ritualização age no
sentido inverso: é preciso deixar o campo livre à desordem, para que a ordem
reavivada surja de uma sociedade provisoriamente falsa, pervertida,
aparentemente desgovernada. Com a entronização do novo soberano, o rito é
recolocado sobre seus pés: ele ordena com mais força, enquanto a Lei retoma um
novo e muitas vezes rude vigor; o rito se conclui através de um ato sacrificial ou
comunitário recombinando coesão e conflitos sociais.179

Balandier descreve o ritual que expõe como se dá a reatualização da ordem
passando pela desordem:
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No universo congolês, particularmente entre os sukus do Médio-Congo, no
Zaire, a iniciação real que conduz à investidura requer o isolamento, a desaculturação, o abandono a uma espécie de selvageria e às violências, a retração
de toda ordem, antes que o personagem soberano seja ritualmente construído e
investido da força do poder. A ordem deve, nele, vencer a desordem para que ele
possa, na sua função, salvaguardá-la. O imaginário e a dramatização ritual fazem
surgir deste enfrentamento uma energia nova, capaz de tudo manter segundo sua
ordenação e de assegurar o fluxo da existência.180

O papel do mito e do rito é, portanto, lidar com a desordem em vez de eliminála, já que nenhuma sociedade pode se livrar de toda desordem. Por exprimir uma difícil
relação com o passado, a tradição impõe uma conformidade resultante de um código do
sentido partilhado coletivamente gerando continuidade. Consolida valores que regem
condutas individuais e coletivas, transmitidos através das gerações,

Afirmam as permanências pelas quais o mundo se estabelece em seu sentido, sua
ordem e inalterabilidade. São os dispositivos de negação da história, do
movimento gerador de desordem e de mudança; são os meios de simulação de
uma ordem imutável, fundamental, que o curso dos acontecimentos pode apenas
mascarar.181

Há várias formas de manter a tradição, diz Balandier:

O tradicionalismo fundamental visa a manutenção de valores, de modelos, de
práticas sociais e culturais enraizadas; está a serviço de uma permanência, do que
se supõe constitutivo do homem e da relação social, conforme o código cultural
do qual ele é o produto e o conservador. O tradicionalismo formal, que não
exclui o anterior, utiliza as formas mantidas cujo conteúdo foi modificado;
estabelece uma continuidade de aparências, mas serve a novos objetivos;
acompanha o movimento sempre preservando uma relação com o passado. O
pseudotradicionalismo corresponde a uma tradição reelaborada, intervém durante
os períodos onde o movimento se acelera e engendra grandes reviravoltas;
permite dar um sentido ao novo, ao inesperado, à mudança, e de domesticá-los
impondo-lhes um aspecto conhecido e tranquilizador. Ele arma a interpretação,
postula uma continuidade, exprime uma ordem que nasce da desordem.182

Neste sentido, vê-se como o trabalho da tradição não está dissociado do trabalho
da história. Mas a tradição só mantém uma relação adequada com a história se os ritos
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sagrados trabalharem em direção aos movimentos que geraram a desordem e que dizem
respeito à história. Com isso Balandier reafirma a importante associação entre a
Antropologia e a História como uma metodologia de destacado valor para o
entendimento e a explicação da complexa relação entre a ordem e a desordem.
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Considerações Finais
Bronislau Malinowski, em seu livro The Argonauts Of The Western Pacific
contribuiu para o aperfeiçoamento da Antropologia, insistindo na importância do
trabalho de campo e na relevância da utilização de um método que orientasse o estudo
sistemático dos fenômenos culturais. Seu importante trabalho sobre o povo trobriandês,
guiado pela visão funcionalista, revelou ao mundo a riqueza da sociedade nativa, sua
organização, suas habilidades, visão de mundo, conhecimentos e religião.
Na introdução dessa obra ele afirma ser importante evitar a companhia dos
“brancos” e conseguir plena integração na sociedade estudada, aprender a língua nativa
e com isso realizar um mergulho profundo nesse estilo de vida e de pensamento.
Malinowski logrou sucesso em penetrar em todos os setores da vida social. Entretanto
sua grande omissão foi a de não se interessar pelos “bancos” que estavam na ilha. Eram
colonizadores os “brancos” a que ele se referia ou missionários. Ambos voltados para a
obtenção de mão de obra barata para a coleta de pérolas ou interessados em capturar a
alma dos “selvagens” e torna-los cristãos. Duas investidas que certamente tinham
reflexo na organização tradicional da vida.
Em seu livro póstumo, The Dynamics of Culture Change, Malinowski deixa
evidente sua maneira de encarar o fenômeno colonial e se propõe a realizar uma
Antropologia Aplicada voltada a diminuir o sofrimento infligido às sociedades africanas
colonizadas e facilitar a missão civilizadora da Grã-Bretanha, sua pátria adotiva.
Cerca de três décadas mais tarde, Georges Balandier traz à luz seu estimulante
texto “A noção de situação colonial” no qual mostra a perda da autonomia dos povos
colonizados e sua submissão aos colonizadores, que detém o monopólio político e
econômico na colônia. Daí em diante, Balandier segue tecendo críticas às abordagens
funcionalista e estruturalista, que ignoram o fenômeno colonial, ao mesmo tempo em
que refina suas análises, formulando conceitos heurísticos que evidenciam as
contradições vividas por colonos e colonizados.
De sua obra imensa, foram selecionados quatro livros (Antropologia Política,
Antropolo-lógicas, As dinâmicas Sociais. Sentido e Poder e A desordem. Elogio do
Movimento) em que, num crescendo, Balandier demonstra a importância da História
para a Antropologia. Não só a história do povo estudado, mas igualmente a
consideração do contexto histórico que compõe o cenário nacional e internacional. A
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dinâmica social passa a ser avaliada tendo como referência principal o aspecto
conflitivo interno, entre as parcelas do social, e também a dinâmica externa entre as
sociedades no continente africano e as sociedades europeias. Para enfatizar o aspecto
mais importante da conquista da Antropologia , isto é, a relação entre a etnografia, a
etnologia e a história Balandier afirma:
“Sem as perspectivas da história e sem a constante afirmação de uma exigência
crítica, o estudo dos processos de mudança social se tornará enfadonho na repetição
e acabará perdendo toda e qualquer significação científica183”

As sociedades do continente africano são definitivamente inseridas na História,
cabendo à Antropologia estudar o processo de transição da estrutura política tribal ao
estado moderno, da autoridade política do mito à doutrina ideológica. Trata-se de
avaliar o processo de como essas sociedades viveram a transição de uma estrutura
política para outra, de coletar o material observado com o intuito de recompor
processos de estruturação e mudança das formas jurídicas e políticas.
Balandier conseguiu mostrar que não só o germe da desordem se encontra
inserido no mais íntimo das estruturas políticas das sociedades tradicionais, como
evidenciar que o discurso mítico, supostamente situado nas origens, está em relação
direta com as estruturas políticas que sempre vivenciam eventos históricos de investidas
bélicas externas de outros povos. Inclui-se aí também como eventos históricos que
suscitariam possíveis desordens aqueles oriundos do interior do social em decorrência
de contradições. Com isso, mostrou que a estrutura política do social, conectada à
autoridade sagrada e mítica das origens, na realidade lida o tempo todo com problemas
referentes ao profano inserido no social. Mostrou que há relação direta entre essas
autoridades e a estrutura política relacionada com rituais e mecanismos muito concretos
que funcionam no sentido de atenuar ou dissolver a ameaça de desordem. Assim, as
sociedades tradicionais abrem-se à história e devem ser abordadas em relação à sua
estrutura política principal (a autoridade mítica originária) com eventos históricos,
mostrando como o sagrado e o profano se relacionam justamente pela necessidade
incontornável de lidar com a história, diante das ameaças sempre iminentes de
desordem.
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Todos os sistemas políticos tradicionais fundamentam a legitimidade na
continuidade e reforçam, periodicamente seu caráter sagrado, reatualizando o
momento de sua gênese. Eles mantém rigorosamente a ilusão de escapar do
movimento, da mudança, do processar histórico e contribuem para instaurar uma
forma de historicidade que dificilmente toma consciência de si mesma, para produzir
a imagem de sociedades que se abismam na repetição. Até os antropólogos foram
vítimas das aparências, pois identificaram esses procedimentos com a realidade184.

Com a abordagem dinâmica generativa consolidada, Balandier vai tratar dos
desdobramentos e mudanças de paradigmas na ciência para compreender como ela se
tornou hegemônica no ocidente, mas principalmente ressaltar que esse domínio,
simultâneo a uma oferta de meios e recursos tecnológicos sem precedentes, oferece
simultaneamente uma perigosa iminência de desordem como uma ameaça constante.
Assim, Balandier expõe como o paradigma da ordem/desordem diante da
dinâmica social das sociedades ocidentais, ao superar os antigos paradigmas, teve de
voltar- se a uma situação inédita: focar o caos, o imprevisível e o aleatório como
condições necessárias de antemão referentes a esse paradigma. O paradoxo consiste
em observar que, se o caos agora é imprescindível diante da nova ontologia, os efeitos
da dinâmica social e as iminentes possibilidades de desordem oferecem sintomas de
uma dinâmica social caótica: parando nisto, ficaríamos com uma situação próxima a
um réptil mordendo ou perseguindo sua própria cauda. Porém, focar o caos não se
resume meramente abordar o aspecto caótico do social: consiste em forjar ferramentas
de trabalho para captar a dinâmica social, no sentido de avalia-la e ao menos apontar os
eventos que possivelmente resultariam em desordens sociais.
Como ao acessar o caos seria possível forjar ferramentas de avaliação da
dinâmica social nas sociedades ocidentais? A resposta consiste na avaliação
estritamente política que Balandier realizou em relação ao domínio político que as
forças da ciência exercem no social. A conclusão dessa avaliação remete ao problema
mais essencial e negligenciado no ocidente: a ciência com suas forças só podem ser
hegemônicas nas sociedades do ocidente por conta de contradições no seu processo
produtivo (precisamente, relações política desiguais no processo produtivo, como no
trabalho). Assim,
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Inscreve-se no projeto de construir uma sociologia dinâmica, geradora, fundada
sobre uma dupla experiência: a das sociedades tradicionais submetidas à prova de
grandes transformações, e a das sociedades da modernidade onde predomina o
movimento e a incerteza.185

Estabelecer a relação da desordem e as sociedades ocidentais, tendo a desordem
como um fermento que impulsiona o desenvolvimento social (ou, a reoriginação do
social) só poderia ser possível abolindo as contradições elementares do processo
produtivo. Nesse sentido, as sociedades ocidentais oferecem mais intensamente uma
dinâmica social autodestrutiva do que uma dinâmica em que as crises e o fermento da
desordem

impulsionariam

desdobramentos

históricos

que

acarretariam

uma

concretização íntegra das estruturas políticas do social. Por terem relegado o mito a
esferas marginais ou simplesmente o terem anulado de sua importância política, as
sociedades ocidentais não poderão se beneficiar dos desdobramentos históricos no
sentido colocado, já que:
É pelo mito conjugado ao rito que a transformação deve se efetuar, se realizar ao
mesmo tempo enquanto teogonia e politogonia a fim de dar um outro curso à
história, um caminho que traga em si o sentido e a ordem diante do que os homens,
confusamente se puseram à espera.186

Situadas perante suas contradições internas nos fundamentos mais básicos de sua
produção, as sociedades ocidentais vêm-se incapacitadas de propiciar e se valer de uma
riquíssima criatividade observada nos mecanismos rituais de regeneração social das
sociedades tradicionais no continente africano. Sendo, pois, sociedades do domínio
político efetuado por máquinas e tecnologias oriundas da produção científica, essas
sociedades estão na realidade estagnadas em suas contradições básicas e apesar de
muito eficazes produtivamente vêm a si mesmas incapazes de desdobramentos
históricos referentes às forças plásticas tão características dos mecanismos rituais, em
que sempre são bem sucedidas diante a necessidade de consolidar a ordem novamente.
Limitadas perante esse potencial criativo, as sociedades ocidentais possivelmente se
verão forçadas a retomar a importância dos mitos em relação à predominância da
ciência. Afinal, apesar de ser eficaz produtivamente, a ciência não oferece a
criatividade plástica ritual para a reoriginação do social. Tal dificuldade poderia
revelar por si só a iminência de um inédito desdobramento histórico nas sociedades
ocidentais, quando a ciência superaria suas contradições elementares e se abriria ao
185
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mito: possivelmente, somente aí o ocidente seria capaz de forjar tanto ritualmente como
cientificamente mecanismos que, ao acessarem o caos, seriam bem sucedidos em uma
inédita metamorfose do social. A iminente crise de potencial autodestrutivo sem
precedentes pode muito bem forçar as sociedades ocidentais a tal desdobramento
histórico, cuja realização ofereceria para nós não só um futuro social e histórico inédito,
como uma inédita relação da Antropologia com a dinâmica social das sociedades
ocidentais. Nesse caso, a Antropologia passaria a realizar um trabalho de aprendizado e
sabedoria perante o caos, quando, acessando-o e através dele, a desordem como ameaça
seria reduzida, e a dinâmica social seria composta por uma produção que já aboliu
contradições elementares, sendo pois uma produção que alimentaria uma ordem social
relacionada a um contentamento generalizado. Afinal, a ciência não mais estaria
vinculada, contraditoriamente, à desordem, mas à consolidação de uma ordem que
responde à satisfação social livre do pesadelo dos conflitos desordeiros.
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