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RESUMO 

 

   O presente trabalho vem a ser uma contribuição à educação no Brasil, no sentido de 

identificar carências manifestas da sociedade como um todo, no que concerne a reflexões 

mínimas sobre nossa condição de espécie, sobretudo, como seres sociais diversos por 

definição. Dou relevo à relação do senso comum com as ideias de evolução e de cultura, 

assim como discuto sobre a necessidade de indicar saídas criativas para se pensar os espaços 

sociais das Ciências Sociais. Desenvolvi a imagem conceitual de móbiles educativos, para, a 

partir deles, criar, através de protótipos de projetos em educação, possíveis experiências 

esclarecedoras de conceitos fundamentais da Antropologia, como etnocentrismo, alteridade e 

relativismo cultural. 

 

Palavras chave: Móbiles educativos,distribuição social dos saberes,homo sapiens sapiens, 

disposição para. 
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Introdução: 

    Venho participar do crescimento1das ponderações sobre formas de aproximar conceitos 

fundamentais da antropologia ao cotidiano popular e à educação infantil. A presente pesquisa 

resultou na proposição de se fazer atualizar, por parte dos cientistas sociais e profissionais da 

educação, a necessidade de se refletir sobre como arranjar, no dia a dia da população 

brasileira2, princípios conceituaisde relativismo cultural, alteridade e etnocentrismo. Como a 

Antropologia pode ir além do contorno acadêmico? Como ela pode ser representada na 

sociedade brasileira como um campo de saberes propriamente dito, sendo conduzido por 

canais formais e informais em que possa ser imiscuída no senso comum? 

   O intuito primário dessa proposição é o de, através de representações lúdicas de histórias em 

quadrinhos3 e da linguagem do presente trabalho, afetar referências simbólicas estabilizadas 

de sujeitos participantes da prática educacional. Esse fazer didático-educativo, num primeiro 

momento, será realizado pelo professor de Sociologia no ensino médio4, que, trabalhará o 

conceito de cultura e, no mesmo movimento didático-pedagógico, apresentará a antropologia 

como um possível prisma para a observação e interpretação crítica da vida social. 

    Meu objetivo secundário é fazer com que seja estimulado o extravasamento da 

institucionalização da Antropologia, multiplicando seus meios de atuação. Desenvolvi, para 

tais fins, a imagem conceitual de móbiles educativos5, e, a partir deles,produzi, 

exemplarmente, protótipos para a educação em sua concepção formal e também informal, nos 

quais, a criatividade dá novas possibilidades às metodologias de ensino consagradas. 

Privilegio a imaginação e o lúdico para guiar a feitura deste trabalho monográfico, sendo ele 

próprio, numa intenção metalingüística, um móbile educativo. 

   Selecionei esses conceitos pontuais da área das Ciências Sociais por considerá-los 

necessários para a complementação do significado do conceito de cultura. Pois, observei, nos 

estágios em práticas de ensino que realizei, o quão esvaziado se encontra o conceito de cultura 

e seus desdobramentos no entendimento de diversidade cultural ao serem trabalhados no 

                                                           
1 Utilizo o termo “crescimento” a partir de uma abordagem pautada no corpo de conceitos de Tim Ingold, como 

“autopoiese” e “fazer crescer”, principalmente. 
2 Embora a localização da discussão seja pertinente a sociedade brasileira, mais especificamente, do estado do 

Rio de Janeiro, como a unidade de referência cultural é o “pensamento ocidental” que é ponderado aqui, 

podendo abranger outras sociedades que sejam ocidentais ou ocidentalizadas.  
3 Há dois protótipos de histórias em quadrinhos apresentados no capítulo dois. Histórias que desenvolverei no 

artigo monográfico na conclusão do curso de licenciatura. Na seção “Professor pesquisador e vise e versa” 

coloco como princípio fundamental do trabalho do cientista social integrar as duas práticas. 
4 A intenção final é desenvolver um projeto de educação presente em toda a vida escolar, possibilitando o 

contato com os saberes antropológicos desde a mais tenra idade, se possível, antes da alfabetização. 
5 “Móbiles educativos” é uma imagem conceitual, que criei para ser articulada aos outros conceitos e ideias 

presentes nesta monografia. Na subseção quatro da introdução defino esta imagem conceitual e a forma como ela 

nos servirá para a leitura da monografia. 
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ensino médio. Entre outras experiências acadêmicas, como a atuação em dois projetos de 

monitoria pelos departamentos de Antropologia e de História da UFF, somo às influências 

que me conduziram a pensar a importância de se trabalhar mais aprofundadamente o conceito 

de cultura, a realização de um intercâmbio universitário de um ano na Universidad de 

Granada, experiência que configurou, sobretudo, uma oportunidade de observar outra 

modalidade de ensino e de sociedade igualmente carente em relação ao esclarecimento 

mínimo sobre a o conceito antropológico de cultura de cultura. Tais experiências e 

ponderações vêm a formar as bases para a feitura do presente trabalho. 

   Estive presente no colégio estadual IEPIC6 em quatro incursões de pesquisa: no primeiro 

semestre de 2013 realizei um trabalho de campo na área da Antropologia Visual com os 

alunos surdos7 do colégio8, no segundo semestre de 2014 realizei o primeiro estágio em 

prática de pesquisa e ensino pela licenciatura, no primeiro semestre de 2016 iniciei uma 

participação no ambiente da cozinha do colégio durante uma ocupação e no segundo semestre 

de 2016 realizei um estágio pela terceira prática de pesquisa e ensino. Dessas experiências em 

ambiente escolar, pude obter noções fragmentadas que venho sintetizando na forma de 

relatórios e protótipos de projetos. 

   As principais referências conceituais e teóricas para gerar o argumento central desta 

monografia, foram escolhidas a partir de uma espécie de equação entre as bases conceituais 

adquiridas até a conclusão do ciclo básico das Ciências Sociais e as subseqüentes experiências 

acadêmicas e, principalmente, não acadêmicas, pelas quais passei ao longo dos sete anos do 

meu percurso acadêmico até então, ou seja, entre o segundo semestre de 2009 e o segundo 

semestre de 2016. São elas, o conceito de autopoiese, de Tim Ingold e, enquanto corpos 

teóricos, o materialismo histórico9 e o relativismo cultural. 

 

                                                           
6 Instituto de Educação Professor Ismael Coutinho, colégio de Niterói. Foi a primeira escola normal (formação 

de professores) do Brasil, data de 1835. Esta escola é uma instituição bastante complexa. Agrega o curso normal, 

um projeto de educação GRIOT, um núcleo de estudos para deficientes auditivos, além de ter diversos projetos 

de extensão da UFF articulados ao seu funcionamento. Porém, toda essa multiplicidade não indica 

necessariamente a eficiência dos projetos vinculados a instituição, fato que pude verificar em minhas vivências 

no espaço escolar.  
7 Prefiro o termo surdos à deficientes auditivos. Por minha experiência de campo na disciplina os surdos 

geralmente preferem não fazer o sinal de deficiente, preferindo o de surdo. 
8 Pensei nos recursos audiovisuais como ferramenta para a produção de reflexões obre a educação para surdos. 

Devido a privação do uso da câmera no colégio, redirecionei a pesquisa ao processo de aprendizagem das 

LIBRAS por alunos ouvintes na APADA, Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos.  
9 Utilizo o materialismo histórico de modo não dogmático. Tanto o vocabulário marxiano, quanto os autores 

marxistas que estão presentes no trabalho, são empregados de forma adaptada ao conceito de autopoiese e outras 

reflexões antropológicas que não estão em consonância com uma ótica materialista. 
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   Eu me proponho neste artigo a lançar um olhar crítico sobre essa noção de "fabricar a história". [...] 

devemos parar de pensar a produção como um processo de fabricação e considerá-la, antes, como um 

processo de crescimento. Em suma, gostaria de desenvolver a ideia de que a história não é tanto um 

movimento no qual os seres humanos fabricam a sociedade, mas um movimento no qual os seres 

humanos se fazem crescer, uns aos outros. (INGOLD, 2006, p. 18) 

 

   Os humanos são causa e conseqüência do mundo, ou deveria ser dito, “do universo”? A 

unidadeexistencial, que serve de referencia habitacional para a humanidade, depende da 

criatividade humana. Em outras palavras, pode-se dizer que os humanos são os únicos seres 

que chamam a si mesmos de humanos. Somos uma espécie que vive através de sua 

criatividade. Criamos nossas lógicas culturais e alguns entre nós, gostam de acreditar que 

estamos “dentro” delas e que somos criados exclusivamente por elas. Uma de nossas criações 

foi a invenção de nós mesmos. 

 

1 O mundo precisa de Antropologia10 

   Era uma vez a Antropologia. Nascida no cerne da ordem da sociedade ocidental moderna do 

no século XIX, pode ser considerada uma área de conhecimento que veio a ser um ponto de 

inflexão no pensamento ocidental. Institucionalizada como ciência, geralmente filiada a 

Política e a Sociologia, a disciplina antropológica é um campo de saberes que ainda encontra 

pouca aderência ao senso comum. 

 

   O que seria um mundo sem antropologia? Na verdade, a antropologia nem sempre existiu; trata-se 

de um fenômeno relativamente moderno, um produto da história ocidental. A Grécia antiga tinha seus 

poetas, filósofos, artistas, médicos, sacerdotes, mas não havia antropólogos. Entre os gregos, a 

antropologia não existia sequer como assunto, por uma incapacidade geral de reconhecimento do 

Outro. [...] Se foi assim que a antropologia nasceu a mesma fórmula ajudará a predizer seu fim. 

Apoiando-nos em uma ideia de que a antropologia é conduzida por um desejo de conhecer e entender 

a alteridade, nós podemos postular que em algum momento no futuro, em um mundo que aprendeu a 

lidar com a diferença, a disciplina irá desaparecer. O sucesso da antropologia pressupõe sua própria 

dissolução. (MAFRA, 2007, p. 152) 

 

                                                           
10 O título desta primeira seção da introdução é uma referência ao livro “O Mundo precisa de Filosofia”, de 

Eduardo Mendonça. Obra que compõe a linha argumentativa da primeira seção do presente trabalho, juntamente 

com o artigo “Um Mundo sem Antropologia”, de Claudia Mafra, Antropolítica, no. 22, em 2007 e do texto 

“Sobre a distinção entre evolução e história”, de Tim Ingold, publicado como artigo, traduzido pela professora 

Glaucia Silva,em publicação da revista Antropolítica, no. 20, em 2006. 
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O olhar antropológico, lança sobre a vida social uma série de questionamentos, mediados pela 

operação de estranhamento da “realidade” cultural. É a Universidade a instituição que esses 

sujeitos chamados antropólogos passam para serem considerados “profissionais formados”, 

passando pelos mais exóticos rituais até alcançarem os postos superiores dentro do ermo 

espaço social da academia. Os membros da “sociedade ocidentalizada contemporânea” pouco 

sabem o que fazem esses profissionais. E uma parte dos antropólogos, que normalmente estão 

trabalhando na área da educação, se propõem a trabalhar em prol do reconhecimento social de 

suas práticas profissionais. 

   A Antropologia tem um grande potencial educativo, o tipo de reflexão que ela pode gerar 

toca em diversos fatores morais e éticos, no que concerne ao exercício do respeito entre as 

diversas formas de diferença sócio-cultural.“Minha esperança é que tal aproximação se torne, 

eventualmente, tão mundana e comum que as pessoas deixem de necessitar da antropologia 

como uma disciplina institucionalizada.” (MAFRA, 2007, p.165). 

 

2 Eixos: 

   A disposição a seguir é uma forma de orientar a leitura dos elementos epistemológicos que 

compõem o texto. Não há, propriamente, uma separação compartimentada entres os capítulos 

do presente trabalho. Cada eixo reúne um determinado conjunto de ideias que se recombinam 

a cada capítulo. 

 

2.1 Eixo Epistemológico: 

   O tema deste trabalho monográfico pode ser chamado de “projetos em antropologia para 

educação”, “levando os conceitos antropológicos para fora da academia” ou “popularizando o 

relativismo cultural”, etc. Minha principal preocupação, no sentido de compreender o trabalho 

é responder o “por que” da realização dele. Sendo assim, defino de modo simples a razão e a 

motivação para realizá-lo: há uma necessidade manifesta na educação formal e informal, de 

incorporar aos princípios primordiais das sociedades humanas, como um elemento moral, a 

capacidade de relativização cultural, a desenvoltura no lidar com o “outro” de modo a 

respeitar as diferenças entre os universos simbólicos em jogo. 

   Identifico, no pensamento ocidental, um condicionamento a formação de dicotomias para se 

classificar a realidade. Vejo essa tendência como diretamente relacionada à separação entre 

natureza e cultura nos esquemas de pensamento da sociedade ocidental moderna. Talvez, seja 

o fator que enrijeça a distância entre a noção de homem e de natureza, derivando dessa 

concepção, estão as noções pejorativas de evolução e de cultura utilizadas no senso comum. 
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Outro fator que vem para compor o pensamento ocidental é a sua própria definição de unidade 

cultural, ou seja, a sociedade moderna ocidental foi assim delimitada em oposição ao não 

moderno, uma categoria própria da historicidade ocidental, a história diacrônica e ao não 

ocidental, uma categoria geopolítica ou cultural, digamos, o oriente. 

   Evidentemente, para que seja compreendida a forma como a sociedade ocidental se 

relaciona com a ideia de natureza mais aprofundadamente, seria necessária uma ampla 

pesquisa, que levasse em consideração fatores mais minuciosos sobre a composição da 

cosmologia ocidental moderna. A dialética hegeliana seria um dos pontos centrais para uma 

possível análise filosófica. A ponderação de fatores políticos e econômicos entre as religiões 

que participam do ocidente, assim como a multiplicidade de reorganização das categóricas 

espirituais através da relação com outras matrizes religiosas seriam fundamentais para um 

maior entendimento do ocidente. Porém, ater-me-ei a pontos relacionados às questões de 

“natureza e cultura” e “pensamento ocidental” a partir de pensadores como Vesentini e Ingold 

para verificar as possibilidades de encontrar, em articulações entre eles, pontos nodais para 

indicar reflexões sobre a criação de práticas educativas, formais e informais, que ajudem a 

dissolver noções sedimentadas pela cosmologia ocidental relacionados a ideia de natureza. 

 

2.2 Eixo Lúdico 

   Argumento que, os conceitos de relativismo cultural, etnocentrismo e alteridade devem ser 

apresentados na idade mais tenra possível e de forma lúdica. Apresentar esses conceitos, entre 

os quatorze e vinte e quatro11 anos é um momento tardio para que, pela primeira vez, sejam 

trabalhados princípios de relativização cultural? Essa capacidade deve ser trabalhada em todo 

o processo de aprendizagem, participando da constituição intelectual e moral dos sujeitos? O 

combate à acumulação de juízos de valor e de preconceitos, pelo menos no que toca às 

questões sócio-culturais ao longo da formação dos sujeitos é a minha preocupação maior. Pois 

o processo de aprendizagem normativo e formal, apesar de levar em conta o conceito de 

diversidade cultural, não esmiúça o conceito de cultura e a forma como ele se articula a ideia 

de sociedade como um fator inerente a nossa espécie12. 

                                                           
11 Faixa etária média que compreende o início de segundo grau para alguns sujeitos e o início da vida 

universitária para outros. 
12 O livro didático “Girassol saberes e fazeres do campo”, autorizado pelo MEC a ser trabalhado no quarto e 

quinto anos, é voltado para a educação no campo, tem, de fato, uma abordagem que leva em consideração, ideias 

a respeito da diversidade cultural no Brasil. Porém privilegiam a ótica ocidental de arte e cultura sem relativizá-

los, sem demonstrar que essas definições são provenientes de um determinado olhar que delineia arte e cultura 

como conceitos. E é este um dos tipos de trabalho que faltam estaremincorporados à linguagem dos livros 

paradidáticos e didáticos e na educação infantil. 
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   Foi pensando em formas de abordagem, formas de alcançar diferentes faixas etárias e nichos 

sociais, que desenvolvi propostas de móbiles educativos, que trazem em si, conceitos e ideias 

referente aos conceitos de etnocentrismo, alteridade e relativismo cultural. Minha principal 

abordagem é a de estimular a produção de histórias em quadrinhos reproduzidas em livretos 

ou almanaques. 

  Estes livretos viriam para acompanhar os livros didáticos do segundo grau na forma de uma 

trama, uma história em quadrinhos, que desenvolveriam seus enredos entre o primeiro e o 

segundo ano do ensino médio. No terceiro ano os alunos terminariam a história. Há a também 

a intenção de estimular a produção de versões independentes na forma de almanaques, 

podendo ser utilizados por qualquer pessoa ou instituição de ensino que adote a proposta de, 

através destes materiais, apresentar os conceitos antropológicos. 

 

2.3 Eixo interdisciplinar 

   Segmentar as áreas de conhecimento em disciplinas desde a educação escolar é um grande 

equívoco em qualquer projeto na área de educação? Seja qual for a resposta, a educação no 

Brasil carece de projetos interdisciplinares tanto no âmbito escolar quanto universitário. Uma 

vez fragmentados os saberes, como um esquema classificatório que se reproduz em diversas 

instituições de ensino, esquematicamente também, vão se formando as categorias mentais 

sobre os conhecimentos.  

   Os saberes são relacionais e demandam contextualização para que sejam críveis e, 

consequentemente, assimilados. Pois a escola ainda é considerada como um problema no 

cotidiano das camadas populares e igualmente é pouco desejável, como ambiente social. Foi 

vivenciando o dia a dia do colégio IEPIC que pude rememorar um comentário muito comum 

em minha educação escolar e verificar, inclusive, não ser um comentário presente somente na 

escola particular, “Eu odeio a escola!” é uma expressão muito comum entre os alunos dos 

colégios brasileiros. Há muitos fatores errados no funcionamento das escolas no Brasil e na 

sua elaboração institucional no mundo ocidentalizado contemporâneo. Um dos fatores que 

destaco é a fragmentação dos saberes, em específico os saberes das ciências humanas e 

biológicas.  

   Venho propor a intensificação do diálogo entre os professores e pesquisadores da Biologia e 

da Antropologia. A dicotomia “homem natureza” está profundamente arraigada na visão de 

mundo ocidentalizada. Tal visão de mundo deve ser repensada? Utilizo, em parte, do 

vocabulário marxiano, assim como a noção de espécie das ciências biológicas, buscando 

fundir as noções de homem biológico e homem social. Pois, é na metalinguística que reside a 
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intencionalidade dos fazeres educativos. Trabalho, portanto, com uma linha de raciocínio que 

atravessa transversalmente questões geopolíticas referentes a liminaridade entre Biologia e 

Antropologia. 

 

3 Teorias e autores principais 

   Há uma aparente contradição entre as bases teóricas que norteiam as reflexões e propostas 

centrais desta monografia. O conceito de Tim Ingold de autopoiese e a ideia de transformação 

presente no materialismo histórico pressupõem noções de agência aparentemente 

contraditórias.  

 

A concepção de história proveniente de Marx, e que se encontra com força nos escritos de Godelier, 

está fundamentada sobre a noção de transformação: supõe-se que, transformando a natureza externa 

ao longo do processo de domesticação, os seres humanos transformam sua natureza interna e, desse 

modo, construíram, eles próprios, uma história da civilização. Inversamente, proponho que 

concebamos a história como um processo no qual os seres humanos não são tanto transformadores do 

mundo, mas, principalmente, atores desempenhando um papel na transformação do mundo por ele 

mesmo. A história é, em síntese, um movimento de autopoiese. (INGOLD, 2006, p. 20) 

Embora as noções de transformaçãoe autopoiese pareçam ser antagônicas, uma não elimina a 

outra. Ser parte do mundo, ocupando um papel horizontalizado em relação ao “resto” dele, 

não elimina o fato de sermos seres sociais. Ser participante de uma história social integrada à 

história natural não exclui a responsabilidade das ações de nossa espécie para com o resto das 

entidades presentes no mundo. Sermos sujeitos históricos (Freire, 1987) tampouco nos 

destaca da história natural. Pois a história, vista como uma só, como a “história total”, é 

preenchida por ações, humana ou não humana. E mesmo uma “não história”, na qual não 

sejam elencados agentes e fatos históricos, ocorre, existe. Fazendo a si mesmo ou não, o 

universo está ocorrendo e o homo sapiens sapiens realiza ações dentro nele, não fora dele. É 

justamente no mesmo movimento de negar o protagonismo de nossa espécie na “história das 

coisas”, que nós os homo sapiens sapiens devemos promover ações mais conscientes em 

relação ao “todo”, humano ou não humano. 

 

 

4 A definição de Móbiles educativos 

   Móbile é um objeto suspenso. Pode servir como adorno, sendo considerado um objeto 

decorativo ou uma obra de arte em três dimensões. Sua conotação mais ordinária é a de 
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brinquedo infantil suspenso sobre o berço. É pensando nos trabalhos artísticos de Alexander 

Calder13 e no conceito de Tim Ingold de autopoiese por vezes colocado como crescer, 

crescimento ou fazer crescer, que vejo o desenvolvimento de objetos educativos, abstratos ou 

materiais. Móbile educativo é uma disposição para a educação. No caso deste trabalho: 

propostas de práticas educativas voltadas para promover a assimilação de princípios presentes 

nos conceitos de relativismo, alteridade, etnocentrismo e de cultura segundo a Antropologia. 

   Os móbiles educativos funcionam como difusores de saberes e condicionados a conceitos 

antropológicos ou não, eles atravessam as formalidades institucionais e instrumentalizam os 

sujeitos históricos para apontarem saídas criativas para dinamizarem a construção de uma 

sociedade mais igualitária e pautada em princípios éticos inerentes as referências morais das 

ideias fundamentais da Antropologia. São potência, movimento criador e através deles pode 

ser proporcionada a liberação da criatividade; são caleidoscópios sócio-culturais, servem aos 

professores de ensino médio, aos seus alunos, no âmbito universitário e fora da educação 

formal das instituições de ensino. Assim como, servem a qualquer sociedade humana onde 

haja a possibilidade ou necessidade de inserir ideias com potenciais relativizantes em seus 

sistemas simbólicos, adequando-as a projetos educativos ou imiscuindo-as na gama de 

categorias de alguma comunidade por meio de práticas informais de educação. 

Através dos móbiles educativos, a fluidez das formas culturais passa a assumir uma 

visibilidade maior perante o senso comum. É necessário perceber, para o exercício da 

relativização cultural, a flutuação dos significados ao longo do reordenamento da trama 

social. As sociedades são entidades dinâmicas, que se desequilibram e reequilibram 

constantemente de modo imprevisível, como objetos que rasgam o ar; como, caleidoscópios, 

como móbiles.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13AlexanderCalder foi um artista estadunidense que, entre outras obras, criou diversas esculturas suspensas no ar 

na primeira metade do século XX. O artista dadaísta Marcel Duchamp designou essas esculturas como móbiles. 

Como uma arte cinética, faço analogia aos móbiles de Calder como figuras representativas de conceitos básicos 

da Antropologia para a educação. Vejo a mobilidade como uma característica inerente a cultura e ao processo de 

aprendizagem. Dou maior significado a imagem conceitual de móbiles educativos ao incorporar as ideias de 

desenvolvimento, crescimento, cultura e educação de Tim Ingold. 
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Capítulo 1: Da Filosofia à Antropologia e Educação 

   Era uma bela noite em Mileto14. Um homem a pensar, caminhava só, quando olhou para a 

lua e assim permaneceu neste ato de contemplação. Tanto olhou que caiu em um poço por não 

vigiar seus passos terrenos. Uma lavadeira, que por ali passava, sorriu e caçou do homem 

estatelado no chão com os olhos fixos no céu. 

   Pois bem, desde o surgimento do pensamento filosófico propriamente dito, na Grécia antiga, 

esta história serve para ilustrar a relação que foi sendo forjada entre o senso comum e a 

criação de categorias analíticas para encarar a realidade e construí-la a partir de novos 

parâmetros de abstração. Assim, essa relação se estabelece, como uma oposição, que se 

aprofundou ao longo dos fios históricos do pensamento ocidental. A lavadeira representa a 

maior parte das pessoas, as quais estão estreitamente vinculadas aos saberes associados a fins 

práticos, não indo além de uma realidade lógica imediata das categorias relacionadas aos 

fazeres cotidianos. Enquanto o homem a caminhar, Tales de Mileto representa a disposição 

para “o pensar” de outro tipo de pessoa, que se distinguiria pelo primor reflexivo: o filósofo, o 

qual, com o exercício do intelecto, se propõe a construir sequências lógicas dedutivas a 

respeito de questões relacionadas à origem e à dinâmica do universo, ou, simplesmente, das 

coisas. Nesse sentido, a atividade intelectual, do pensamento, da imaterialidade, da abstração, 

pressupõe um distanciamento das atividades manuais, por exemplo, as quais, o cotidiano se 

preenche de técnicas, fazeres e saberes associados à manutenção material da vida cotidiana 

através da tradição e do “crer” (VERNANT, 1973). O processo de desenvolvimento do 

“pensamento ocidental” construiu oposições e dicotomias, que, como qualquer sistema 

simbólico, nos fornecem significados, mas, na mesma medida, limitam e condicionam a visão 

de mundo dos "humanos ocidentais” 15. A oposição fundamental do pensamento ocidental, 

talvez, seja entre homem e natureza. Como observa Silva (2007, p. 12) a respeito dos pontos 

centrais da obra de Ingold, "A crítica mais constante de Ingold é aquela dirigida às dicotomias 

que estruturam o que vem sendo chamado de ‘pensamento ocidental’ [...]": 

 

   Meu objetivo é mostrar que o debate se dá a partir da dicotomia entre as esferas das relações sociais 

e técnicas, e, mais fundamentalmente entre natureza e sociedade, está apoiado no moderno 

“pensamento ocidental”. Além disso, essa mesma tradição de pensamento, cuja tendência de construir 

                                                           
14 Colônia grega na antiguidade, hoje, Turquia. 
15Segundo o estruturalismo de Lévi-Strauss todos os sistemas simbólicos comportam uma lógica binária 

subjacente a estrutura do pensamento humano. Porém, essa lógica é proveniente da própria forma de classificar o 

mundo, típica do pensamento ocidental. 
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dicotomias é uma de suas principais características, têm feito do intelecto (como propriedade da 

mente) e comportamento (como execução corporal), juntamente com a ideia de que precedendo uma 

ação intencional existe um ato intelectual cognitivo, envolvendo a construção de representações, 

considerações alternativas e formulação de planos. (INGOLD, 1993, apud, SILVA, 2007, p. 12) 16 

 

   A estrutura social do mundo ocidental moderno ou, “sociedade ocidentalizada 

contemporânea” é marcada pela hierarquização dos saberes, através das relações de poder 

estabelecidas pelas, e nas instituições que legitimam a ciência como campo de saber por 

excelência. Enquanto, digamos, a “não ciência”, ou seja, os esquemas de pensamento humano 

que não estão submetidos ao método científico, ou enquadrados nos moldes da “sociedade 

ocidental moderna” 17, como as mitologias, os saberes técnicos e as tradições, ocupariam um 

espaço social inferior, ou secundário, quanto à legitimidade dos saberes. Neste grupo de 

oposições, estão, de um lado, o senso comum18 e do outro, o conhecimento acadêmico. 

Portanto, a educação escolar, ou formal, do mundo ocidentalizado, também reflete a 

padronização de uma mentalidade "européia ocidental moderna", que veio a se impor sobre 

outras lógicas culturais não ocidentais e/ou não modernas, “civilizando-as”. 

 

1 Antropologia, Filosofia e o senso comum 

   As ciências humanas são comumente associadas a duas disciplinas: a História e a Geografia, 

as quais são as mais socialmente reconhecidas. Tanto no âmbito acadêmico quanto no 

currículo escolar, estas disciplinas são pertinentes a áreas que englobam saberes de outros 

possíveis campos de saber. Já a Filosofia tem também um grau significativo de 

reconhecimento social, porém, de forma reduzida ou pejorativa. Expressões como “Você tá 

filosofando demais, vamos ao que interessa!” e “Deixa de filosofar”, são corriqueiras, e de 

uma conotação simplista da Filosofia, atribuindo um significado distorcido a esta modalidade 

de construção de conhecimento. Entre as Ciências Sociais, a Sociologia chega aos ouvidos da 

normatividade como “o fazer do sociólogo”, quando muito, relacionada à imagem de um 

                                                           
16 Trecho do artigo intitulado Da técnica, estudos sobre o fazer em sociedade, de Glaucia Silva, pela revista 

Antropolítica, n 20, primeiro semestre de 2006. 
17 Segundo Bruno Latour, “Jamais fomos modernos”, vivemos uma falácia histórica e fomos convencidos disso. 

Por esse motivo, revezo entre o uso do termo “sociedade moderna ocidental” e “sociedades ocidentalizadas 

contemporâneas”, quando julgo ser adequado cada uso. LATOUR, B Jamais Fomos Modernos: Ensaio de 

Antropologia Simétrica. Rio de Janeiro: Editora 34, 1994. 

18 Eduardo Mendonça nos trás uma das noções a serem trabalhadas a respeito do senso comum. Além de 

Leonardo da Vinci e Gramsci diversos pensadores se debruçaram sobre a ideia de senso comum. Neste trabalho, 

vou defini-lo em discordância com a noção gramsciana de senso comum, e também vou me opor a noção de 

Eduardo Mendonça. 
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professor de Sociologia, distinto dos outros professores, pelo “papo cabeça”. Uma noção vaga 

do que seria o cientista político, acaba sendo confundida com a figura do político. Agora, a 

Antropologia, que sequer é pautada, quando pronunciada em alguma conversa, é vítima dos 

mais esdrúxulos comentários, sendo o mais comum a expressão interrogativa seguida das 

perguntas: “Antropo, que?”, “O que faz esse negócio?”, “Como, Antropofagia?” ou da mais 

esforçada aproximação, “Ah, sim, sei sim. Você trabalha com ossos, né?”. 

   De fato, usualmente, os conhecimentos gerados nas universidades brasileiras e o próprio 

ambiente acadêmico, formam uma espécie de bolha social, ou campo social. Essa esfera 

formal da sociedade brasileira, ainda representa o lado oposto de um abismo. E nesta bolha, 

adentram, majoritariamente19, sujeitos normalmente já abastados, para, ao saírem dela, 

ocuparem colocações formais na sociedade: as profissões socialmente reconhecidas, ou, pelo 

menos, formais. Independentemente do título de “médico” ou “antropólogo”, a pergunta é a 

mesma “o dotô vai querê um cafezinho?”. 

 

Limitar o saber a seus aspectos técnico-práticos é supor que é sempre suficiente saber apenas como 

isto ou aquilo se faz. Mas, antes da questão do como, é necessário colocar a do porquê. E somente a 

Religião e a Filosofia podem dar uma resposta ao último porquê. Que não se diga que o senso comum 

é suficiente para isso: o que chama o senso comum não passa do simples resíduo de ideias filosóficas 

anteriormente difundidas. (MENDONÇA, 1988, p.14)  

 

A definição de Mendonça (p.14, 1988), de que o senso comum derivar-se-ia do pensamento 

filosófico, sendo “resíduo” dele, é hierarquizante. Igualmente, coloca em patamares diferentes 

os fazeres técnico-práticos e a Filosofia, definindo-a como atividade reflexiva, da qual se 

difundem as ideias até chegarem, empobrecidas, ao senso comum. De modo que, para que os 

diversos saberes presentes na sociedade ocidental, mais especificamente, na sociedade 

brasileira contemporânea, sejam socialmente reconhecidos fora de uma escala hierárquica, 

deve ser identificada a forma como se expressa essa hierarquização e os modos de produção 

de conhecimento. 

   Em “O mundo precisa de filosofia”, Mendonça (1988), argumenta que as ideias estão no 

bojo de todas as transformações sociais, que a partir delas o homem é inspirado a pensar a 

sociedade e da abstração, da idealização, gerar novas motivações para criação de um mundo 

diferente. “A história se faz por projetos e ações concretas” (MENDONÇA, p.11, 1988). É 

                                                           
19 Mesmo após as esdrúxulas reformulações que o MEC promoveu no ensino brasileiro, é visível a proporção de 

sujeitos abastados ser maior que a de sujeitos classificados como socioeconomicamente pobres. 
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possível observar a influência do materialismo histórico ou dialético nesta concepção de 

história e de sociedade. Concordo com a necessidade de ação do homem sobre o mundo, mas 

“abro” essa história humana à integração de todo o mundo não humano a ela, fundindo-a a 

história natural. Parto da premissa de que há modificações neste mundo e de que o 

homosapienssapiens20 de fato, age sobre ele, porém, o mundo natural não é simplesmente 

transformado pelo homem, transformando-o também e, o mundo se faz, cresce. 

   Os fazeres humanos e não humanos, dependem de suas relações com o meio social, e 

ecológico, digamos, para que sejam executados. Fora de uma rede de relações, qualquer 

execução de fazeres por coisas no universo perde sua efetividade, funcionalidade e sentido. 

Porém, encarando as transformações sociais como um processo, abre-se a visão materialista 

da história a outros fatores simbólicos nos fluxos e contra fluxos das modificações sociais. 

“Os intelectuais Kaxinawá, indivíduos engajados na ‘exploração criativa da cultura’, são 

incumbidos pelo grupo social de difundirem e recriar aspectos específicos das manifestações 

culturais, introduzindo novos elementos [...]” (MONTE, p.65, 1988). E são vários os fatores 

que contribuem a ocorrência de um único fato social (Weber, 1904)21 

   O mundo ocidental moderno, ao constituir-se enquanto tal passou por diversos processos 

paralelos que reordenaram a vida social. O materialismo histórico é uma interpretação da 

estrutura social, que vê a organização social do mundo moderno e globalizado, como refém da 

lógica economicista, burguesa e capitalista. Ideologias, classes sociais, territórios nacionais 

chamados países, ou seja, as revoluções burguesas o moldaram de tal modo, que a população 

massiva foi esvaziada dos seus saberes tradicionais. Essa população, urbana, materialmente 

pobre, esvaziada de suas condições de emancipação, foi se enquadrando, processualmente, em 

uma classe22 de cidadãos destituídos de saberes, antes úteis, frutos da tradição, saberes que 

foram neutralizados ou, simplesmente, eliminados do cenário urbano e moderno. Pois, já não 

estavam interligados, não participavam, através de relações sociais, de uma rede de saberes 

socialmente reconhecidos. Saberes que perderam sua relevância, que foram asfixiados pelas 

exigências cotidianas da vida urbana moderna. 

 

 

                                                           
20Homo sapiens sapiens, como passarei a, (também)  me referir ao “ homem”. 
21 Inclusive, é válido ressaltar que as próprias relações causais são elaborações humanas sobre o que “acontece”. 

Ao vermos a história das coisas como independentes do ponto de vista do homosapiens sapiens, o universo 

simplesmente ocorre, sem estar inserido em um “acontecimento”. 
22 Classe operária ou proletariado é uma concepção muito reducionista para as ponderações que estou 

formulando. Fatores sócio-culturais mais complexos estão em contínua relação com o “todo”. 
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1.1 As noções de “cultura” e “evolução” de acordo com o senso comum 

   Os termos “cultura” e “evolução” estão presentes no vocabulário cotidiano do português 

brasileiro do início do século XXI. Estão presentes nas esquinas aos domingos, nos programas 

esportivos de televisão, “... hoje o time batalhou muito em campo e demonstrou grande 

melhoria, estamos evoluindo...”, estão presentes na roda de samba, nos discursos políticos, “... 

vamos levar cultura para as comunidades, isso que falta, cultura e educação”. O uso desses 

termos é bastante difundido no âmbito popular. No entanto, o significado atribuído no dia a 

dia, pelos pressupostos do senso comum, os afastam dos seus significados conceituais formais 

ou acadêmicos. 

   Cultura e evolução são os conceitos centrais da Antropologia e da Biologia, 

respectivamente. Suas definições conceituais se encontram no pensamento ocidental e, mais 

especificamente, na sociedade brasileira de modo geral, em uma versão pejorativa de seus 

significados. Um dos objetivos desse trabalho é o de promover a penetração desses 

significados nas camadas mais populares, primeiramente, na sociedade brasileira.Desse modo, 

traçarei uma linha explicativa, baseada em fatos e processos históricos, para apontar as razões 

pelas quais tais usos dos termos supracitados se dão na sociedade brasileira contemporânea. 

   O evolucionismo cultural, escola antropológica que inaugurou a Antropologia, cometeu seu 

“pecado original”, ao sintetizar ideais que tomaram forma no século XIX, como o progresso, 

o positivismo, o cientificismo, a suposta superioridade ariana, tanto mental, quanto social, em 

uma má interpretação do Darwinismo biológico pelos estudiosos das humanidades: o 

darwinismo social foi uma espécie de modalidade da história, que aplicou a historicidade 

ocidental ao termo cultura, definindo o “comportamento” das sociedades através do tempo. 

“Cultura”, vem do idioma alemão, “Kultur”23, traduzido para a língua inglesa, “Culture”. O 

conceito foi cunhado por Tylor, antropólogo inglês, no século XIX, que o definiu assim: “[...] 

cultura, ou civilização [...] é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, 

moral, lei, costume, e outras capacidades e habilidades adquiridas pelo homem como membro 

da sociedade.” (TYLOR, p.80, 2005). O evolucionismo cultural, leva em si um discurso 

imperialista, que influenciou muitos pensadores e conduziu gerações de estudiosos em meio 

às suas especulações racistas hierarquizantes.  

                                                           
23 O romantismo alemão foi um movimento idealista do século XIX, que buscou, entre outras façanhas, definir a 

identidade do povo alemão, dado o contexto geopolítico da época, de formação (problemática e tardia em relação 

a Europa ocidental) do estado alemão. Kultur se referia ao cultivo da terra, onde os camponeses tiravam seu 

sustento. O modo de vida campesino, a lida com a terra, as tradições, os contos populares, passaram a figurar 

uma espécie de mosaico da identidade alemã. Cultivar a terra foi usado como analogia para o cultivo do espírito, 

no caso, do espírito alemão, a nação a identidade; Kultur, logo, “cultura”. 
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   As práticas de exploração do neocolonialismo estavam em consonância com as afirmações 

provenientes do evolucionismo cultural, embasando justificativas “científicas”, que 

retroalimentavam o sistema colonialista. Cultura era algo que progredia, melhorava, se 

aperfeiçoava e, justamente os povos europeus estariam mais avançados, mais “evoluídos”.A 

exploração de outros povos estava legitimada pela teoria evolucionista, protagonizada pelos 

pensadores: Taylor, Morgan e Frazer, principais difusores dessas ideias, ao definirem a 

cultura e o corpo teórico nesses termos. Embora tenham fornecido as bases da Antropologia, 

assim como o cerne do conceito de cultura, metodologicamente, conceitualmente e 

teoricamente, é quase antiético tratar de cultura em termos evolucionistas no meio acadêmico 

atual. 

   O texto, “Raça História”, de Leví-Strauss, define que “Há mais culturas humanas do que 

raças humanas.”(STRAUSS, 1952). 24 e rechaça qualquer possibilidade de que as diferenças 

anatômicas de nossa espécie possam ser consideradas indícios de que sejamos divididos em 

raças humanas e que essas considerações possam voltar a serem parâmetros para a 

classificação de sociedades e culturas em uma associação direta e/ou determinista.  

   Já o conceito de “evolução”, segundo a biologia contemporânea, pode ser encarado como 

modificação através do tempo; mudança e transformação gradativa através das gerações 

sucessivas dos seres sem fins específicos. A evolução se dá mediada pelas relações ecológicas 

entre os seres orgânicos e o meio ambiente como um todo e não resulta numa melhoria, pois, 

não há como ser melhor que uma presa, ou melhor que um predador. As ideias de “melhor”, 

“mais avançado” ou de “superioridade” são categorias proveniente de valorações humanas. 

Somente nós, os homo sapiens sapiens25, espécie social, nos importamos com essas questões 

até onde se sabe26. 

   Os próprios moldes metodológicos que deram enteio ao evolucionismo de Charles Darwin 

foram inspirados em referências culturais do século XIX: estavam em ebulição, na Inglaterra, 

os princípios de competitividade, de mercado livre e progresso. Universo competitivo do 

ambiente natural, onde o mais adaptado sobrevive ao vencer um meio hostil dando espaço ao 

progresso, a melhoria, a superação, foi definido à imagem e semelhança do universo 

                                                           
24 Mais adiante, no capítulo 3 “Homo sapiens ‘sapiens’” vamos desdobrar esse episódio em suas contradições. 

Pois, houve uma reação diametralmente oposta a qualquer juízo a respeito da dimensão da existência biológica 

de nossa espécie por parte da Antropologia social e cultural.   
25 Uso esse termo, pois busco equalizar a noção de humano, sujeito, indivíduo, entidade, ou seja, as 

terminologias das ciências humanas às ciências biológicas.  
26 De fato, até onde se sabe é somente uma pretensão de nossa espécie acreditar que somos o único ser vivo que 

domina a linguagem através de símbolos. 
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simbólico em que vivia o criador da teoria evolucionista, um meio social que vivia a 

revolução industrial.  

   Hoje, o evolucionismo biológico é continuamente reinventado. Estão sendo propostas um 

grande número de alternativas para diversificar a ótica sobre a dinâmica evolutiva 

(DAWKINS, 2007) 27. Portanto, atualiza-se inclusive, que a própria evolução biológica não 

segue um padrão de melhoria ou de uma necessária luta por sobrevivência. Os organismos 

mudam, a natureza se recria simplesmente. Como parte da natureza, estamos em mudança, em 

evolução e podemos atuar nessas mudanças ativamente, conduzindo reflexões a nível 

geopolítico, ético, ecológico, educativo e sociocultural.  

   Uma vez desveladas as ideologias entorno dos conceitos de evolução, cultura e da própria 

ecologia, tornam-se mais ricos e profundos os debates sobre diversidade cultural e meio 

ambiente. Pois há uma inversão de valores no mundo contemporâneo: o status de “Outro” é 

atribuído a ideia de natureza e a integração ao todo é aplicada ao não moderno e/ou não 

ocidental. Em outras palavras, o progresso e a alteridade ocupam espaços sociais de 

significação contrários do ideal para a construção de uma consciência de espécie menos 

antropocêntrica e mais ecológica. Seguimos consagrando o capital como fonte de progresso e 

observando o meio ambiente como algo oposto a nós, como algo a ser domesticado, a ser 

transformado em servos de uma suposta entidade social modernizadora, diacrônica e egoísta. 

 

   O universo vai sendo concebido à imagem da máquina, com o abandono do modelo organicista ou 

antropomorfo. Do cosmos fechado passamos ao universo infinito, e uma grande mudança ocorre 

quando o infinito - que era até então apenas um virtual - invade esse mundo a realidade com que nos 

relacionamos (VESENTINI, 1989, p. 22). 

 

   Vivemos um egoísmo interespecífico e intra-específico, dito de outro modo: o suposto 

advento da modernidade vem formando e aperfeiçoando a distância do homem em relação aos 

outros seres vivos, assim como, a ideia de ocidente e a lógica do capital vêm deglutindo 

outras cosmologias. Neste processo social, vem sendo aperfeiçoado o utilitarismo do 

“homem” em relação à “natureza” e em relação ao próprio “homem”.  

 

 

                                                           
27 Desdobrarei também as ponderações sobre a ideia de evolução a partir da ideia de autopoiese de Tim Ingold. 
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2 Distribuição social dos saberes28 

   Entre os fazeres profissionais dos médicos, engenheiros e advogados, como exemplos de 

profissões socialmente reconhecidas, e o entendimento a respeito destes temas de ofício por 

parte dos indivíduos que estão mais cativos do senso comum, ocorre, evidentemente, uma 

redução drástica da compreensão sobre os conteúdos e fazeres de suas profissões. Vamos nos 

ater a este ponto. Em qualquer sociedade, há uma divisão social do trabalho29.  No caso da 

vida urbana contemporânea, cada cidadão “devidamente civilizado”, realiza um determinado 

trabalho, um fazer específico e alienado. Recebe seu pagamento na forma de um salário, 

custeando sua vida. Pois, não há como todos os indivíduos dominarem absolutamente todos 

os saberes que estão presentes na manutenção de sua vida, principalmente no ambiente social 

contemporâneo submetido a lógica capitalista, onde as mercadorias se confundem com os 

indivíduos, ambientando-os ao mercado, principal “habitat” da existência social dos 

indivíduos de nossa espécie atualmente. Vendemos nossas forças de trabalho, tornando-as 

propriedade do sistema capitalista30. 

   A educação ocidentalizada contemporânea, majoritariamente, subsiste a partir de um viés 

mercadológico, o que reforça a ideia de que vivemos em uma sociedade onde os saberes são 

socialmente mal distribuídos. O exercício do estudo está submetido a uma coerência 

pragmática de valorizar a força de trabalho. Portanto, reordenar a distribuição social dos 

saberes presentes na sociedade ocidentalizada contemporâneaé uma tarefa necessária, para 

que os indivíduos de nossa espécie tornem-se sujeitos históricos que possam se emancipar do 

capital. A quem seria incumbida essa tarefa? De todas as entidades conscientes dela. Como 

reordenar esses saberes? Ressignificando-os. Como promover essa ressignificação? Através 

da educação. Qual educação? Uma educação não dependente de institucionalizações. Que 

educação é essa? Vamos construí-la. Convido aos interessados, que vejam este trabalho como 

um móbileeducativo. “O filósofo, posto em ridículo pelo povo, vivendo entre seus 

pensamentos inofensivos, é na realidade uma potência terrífica. Seu pensamento tem o efeito 

da dinamite. Ele segue seu caminho, ganha homem por homem e toca as massas.” 

(Mendonça, 1988, p.16). 

                                                           
28 Termo que elegi para simbolizar minha preocupação em relação a problemática em que está envolvida a 

educação ocidental contemporânea. 
29 Durkheim, Marx e Bourdieu tratam do tema usando termos semelhantes; “divisão social do trabalho”, “divisão 

do trabalho social” e “distribuição de capital cultural/intelectual”. Permanece a ideia de “divisão”, o que equivale 

a “distribuição” quando coloco a ideia de distribuição dos saberes. Transito pelo vocabulário do pensamento 

marxista, já que o utilizo como um dos pensamentos principais articulados neste trabalho. 
30 Vide Marx e o conceito de alienação. 
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   Para desenvolver a abordagem no âmbito da antropologia e educação, utilizei a ideia de 

distribuição social dos saberes. Por meio dela proponho que vejamos como estão dispostos e 

distribuídos os saberes na sociedade ocidentalizada contemporânea. Pensar os motivos pelos 

quais os saberes estão postos como estão pode nos ajudar a refletir sobre sociedade brasileira 

e, por fim, sobre a educação no Brasil. Onde encaramos um grau acentuado de contradições 

sociais no que concerne a distribuição social dos saberes. Um exemplo das discrepâncias 

nesta organização ilógica de nossa sociedade está na educação indígena. “O domínio da 

escrita em língua portuguesa e da matemática é uma condição entendida como fundamental 

para dar início aos novos papéis” (MONTE, 1988, p.67). 

É necessário relacionar os saberes a vida política e econômica do Brasil. Os povos indígenas 

foram e estão sendo pressionados a deixarem de existir tanto etnicamente, quanto fisicamente 

(CLASTRES, 1974). É também na disputa pelo domínio de saberes que se trava a batalha 

política dos povos indígenas no Brasil.  

 

   A escrita alfabética e numérica, objeto cultural até então desconhecido dos Kaxinawá, instrumento 

da dominação sócio-econômica sofrida nos contatos das primeiras frentes de expansão, passa a ser 

almejada e de fato difundida mais largamente nos últimos quinze anos entre os Kaxinawá do Brasil, 

especialmente pela escolarização dos jovens futuros professores através do Projeto de Educação 

Bilíngue Uma experiências de Autoria. (MONTE, 1988, p.72) 

 

   O Brasil, além de culturalmente muito diverso, é um país repleto de desigualdades sociais, 

tanto de classes sociais, quanto de estratos sociais e foi influenciado pela ideologia positivista, 

além de cientificistas, colonialistas, etc, na sua formação enquanto nação. Como define 

Clastres (1974), a formação dos estados, necessariamente, elimina fatores de diversidade 

cultural, realizando um etnocídio ao impor diversas medidas de reordenamento das unidades 

políticas submetidas a esse processo, limando dialetos, ambiguidades de identidade cultural, 

territorial, etc."Ordem e progresso" está escrito na bandeira brasileira! Mas a que custo?  

 

2.1 As Ciências Sociais enquanto conjunto de saberes socialmente necessários 

   É necessário propor a promoção das Ciências Sociais como um corpo de conhecimento 

socialmente reconhecido? Uma vez gerada maior equalização, identificação, permeabilidade e 

aderência das típicas reflexões das Ciências Sociais na sociedade brasileira como um todo, 

estará a população mais propícia a assimilação das pautas éticas subjacentes ao pensamento 

da Antropologia. 
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   Uma disciplina dedicada a produção de um conhecimento sobre o Outro será redundante em um 

mundo onde a alteridade tenha cessado de ser problemática. Tal afirmação e sua suposta promessa, 

entretanto, somente faz sentido se nós olharmos para a antropologia na sua relação com o mundo. A 

ênfase na autonomia e compartimentalização do conhecimento nas universidades na últimas décadas 

têm-nos feitos ignorar essa relação necessária. [...] explorei uma antropologia que está-no-mundo. 

(MAFRA, 2007, p. 163)  

 

3 Crítica à associação entre os conceitos de “ideologia” e de “cultura” nas seções 

correspondentes nos livros de sociologia do ensino médio: 

   Os livros didáticos de Sociologia do ensino médio autorizados pelo MEC a circularem nas 

escolas da rede pública do estado do Rio de Janeiro tratam do conceito de cultura nas mesmas 

seções correspondentes ao conceito de ideologia. Normalmente essas seções são intituladas 

como “Ideologia e Cultura”. 

   O materialismo histórico, é uma das correntes de pensamento primordiais para observação 

da vida social, é fundamental que os livros de Sociologia abordem o tema e reforcem a 

importância dele para a sociedade, porém, há um viés ideológico materialista mal trabalhado 

nos livros do ensino médio. Ideologia, nesses livros, normalmente, é definida em termos 

leninistas, como conjunto de ideias que orientam os sujeitos em suas visões de mundo. 

Enquanto os conteúdos propriamente antropológicos sofrem uma redução de suas cargas de 

significado. O tratar sobre o teor simbolismo vida cultural, e os desdobramentos das versões 

do conceito de cultura ao longo da história da Antropologia são deixados de lado para darem 

lugar a rasas noções de cultura. 

   As seções correspondentes a cultura estão sempre associadas ao conceito de ideologia e 

causam uma distorção da compreensão de ambos os conceitos. Fato que pude verificar em 

minhas vivências em espaço escolar. 

 

   O conceito de ideologia não vem de Marx: ele simplesmente o retomou. Ele foi literalmente 

inventado [no sentido da palavra: inventar, tirar da cabeça, do nada] por um filósofo pouco conhecido, 

Destutt de Tracy, [...] Para Marx, claramente, ideologia é um conceito pejorativo, um conceito crítico 

que implica ilusão, ou se refere à consciência deformada da realidade [...] (LOWY, 1992, p.12) 

 

  Enquanto o conceito de ideologia, trabalhado nos livros de Sociologia, já foge da noção 

marxiana de ideologia, dando preferência ao Marxismo leninista, no qual a ideologia é 

considerada como formas de pensamento, como conjunto de convicções idealista, 
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pertencentes a qualquer corrente teórica das artes à política, o conceito Cultura, ao dividir a 

mesma sessão da Ideologia, se perde. Normalmente os livros autorizados pelo MEC usam a 

definição clássica de Tylor, cunhada no século XIX.Tal fato pôde ser verificado por mim ao 

estar em sala de aula como estagiário em aulas de sociologia: geralmente, os alunos do ensino 

médio, ao serem apresentados a estes conceitos, não adquirem um entendimento satisfatório 

sobre nenhum dos dois. 

 

4 Pesquisador professor e vise e versa 

   Em minha formação de cientista social, passei a ver nexos fortes, por muitas vezes 

indissociáveis, entre ser pesquisador, como uma definição institucional da Universidade 

Federal Fluminense pela formação de bacharelado e ser professor, no caso, pela licenciatura, 

em seu curso formal para legitimar a prática do ensino de sociologia no ensino médio. Essa 

dupla atuação do cientista social na sociedade me conduziu a adotar uma visão integradora 

das possíveis práticas de minha profissão. 

   Atuar, tanto dentro, quanto fora do cenário formal da educação no Brasil, está no conjunto 

de propostas promovidas pelo presente trabalho, assim como, pensar sobre a dissolução dessa 

fronteira. Sendo uma pesquisa por definição, aponto para a distribuição socialdos saberes 

como problemática a ser trabalhada. Como mais um dos aspectos duplos e integradores, 

recorro ao vocabulário marxiano ao considerar este trabalho como uma práxis a ser exercida 

em diversos âmbitos da sociedade. 

   Que prática se pressupõe? E que teoria está posta aqui? A principal teoria que norteia este 

trabalho é a visão de educação da atenção e de cultura de Ingold. Edifico esta visão de 

educação para, a partir dela, promover a prática de ensino no desdobramento deste trabalho, 

que será a aplicação da imagem conceitual de móbiles educativos na feitura do artigo 

monográfico destinado a concretizar a minha dupla formação de pesquisador e professor. 
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Capítulo 2: Além da institucionalidade: móbiles educativos como instrumentos de 

relativização 

   O modo como as Ciências Sociais geram conhecimento é múltiplo e difuso; atuam em 

diálogo com a sociedade, num câmbio contínuo, sendo a vida social sua área de atuação e seu 

substrato reflexivo. Podem trabalhar com as artes, com as ciências biológicas, atuam na área 

da educação, tanto no âmbito acadêmico quanto no ensino médio31, etc. Além de ser um 

campo de saberes que demanda a interdisciplinaridade, enriquecendo outras áreas do 

conhecimento, as Ciências Sociais extravasam o conteúdo de suas pesquisas, elas se 

caracterizam pela natureza da relação dos cientistas sociais com os objetos que constroem, ou 

seja, a forma como concatenam suas pesquisas implica uma necessária preocupação ética, por 

abordarem temas que “estão no mundo”, sujeitos a influências e afetamentos entre o observar 

e o participar. 

   Desse modo, as Ciências Sociais têm, potencialmente, grande valor para a sociedade por 

poderem fornecer instrumentalização intelectual e conscientização social aos membros da 

sociedade como um todo, como um exercício auto-reflexivo necessário a qualquer sociedade. 

Afinal, os coletivos de nossa espécie vivem em sociedades, cada uma delas com lógicas de 

organização social particulares, as quais comportam múltiplas contradições internas e em 

trânsito contínuo. A vida política, nesse sentido, aponta como um fator inerente a vida social, 

já que somos seres relacionais, nos dispomos em ações coletivas e é nelas que figuram 

disputas morais, econômicas, questões de identidade étnica, em suma, reconfiguramos nossos 

sistemas simbólicos na medida em que nos relacionamos através do tempo. 

   A atuação do cientista social pode ter um posicionamento educativo em sua prática. Somos 

educados pelo campo, por assim dizer, na medida em que tratamos de exercer ponderações 

amadurecidas sobre ele. Porém, por muitos que sejam os projetos de extensão vinculados as 

problemáticas sociais, a Antropologia e as Ciências Sociais carecem de canais, 

institucionalizados ou não, para apresentar-se enquanto campo de saberes, sendo socialmente 

reconhecida como necessária e desejável como tal pela sociedade brasileira.Numa sociedade 

onde os saberes sejam socialmente mais bem distribuídos e compartilhados pelos sujeitos, a 

Antropologia pode figurar como instrumento catalisador de reflexões sóbrias sobre valores 

morais referentes a juízos em relação ao “outro”. As Ciências Sociais, em qualquer cenário 

cultural, podem proporcionar a introdução de valores éticos imbuídos em uma lógica 

                                                           
31 Porque não levar as ciências sociais para o ensino fundamental também? 
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relativista. Pensar a educação como uma prática metalinguística pode nos conduzir pelo 

campo das Ciências Sociais como um terreno sem fronteiras em relação à vida social. 

   Vejo, portanto, no conjunto de ideias de Tim Ingold, argumentos consonantes com a 

proposta de uma educação metalinguística. A partir do texto, “Da transmissão de 

representações à educação da atenção” (2010), que trata do desenvolvimento humano e da 

evolução dos organismos de modo geral, situando-o num sistema dinâmico, em que as 

habilidades não são adquiridas através de conteúdos culturais que preenchem capacidades 

potenciais, busco conduzir a visualização das práticas educativas como parte da evolução total 

da vida. Ingold considera que as habilidades, num sentido amplo, são geradas na experiência 

pela imitação orientada e emergem como novas formas de exercício de determinados fazeres, 

criando, na medida em que tenta criar. Do mesmo modo, a evolução se dá, na própria 

dinâmica de copiar. 

 

Para Sperber, um desenho para a mente é copiado, junto com o DNA do genoma, no momento inicial 

de cada novo ciclo de vida. E este desenho, antes de ser aberto às influências diferenciadoras do 

ambiente, transforma-se magicamente em mecanismos concretos no cérebro, prontos e preparados 

para processar inputs ambientais relevantes. Eu argumentei, ao contrário, que a própria cópia é um 

processo desenvolvimental, que este processo acontece num contexto ambiental, e que só ele fornece 

um elo entre o genoma e as propriedades formais do organismo – inclusive aquelas do seu cérebro. 

(INGOLD, 2010, p.15) 

 

   Os argumentos desse texto são direcionados à revisão da dicotomia entre capacidades inatas 

e competências adquiridas e a distinção entre história e evolução.  O conhecimento se daria 

por uma educação da atenção. A cultura, o conhecimento, ou sabedoria humana não se 

definiria como conteúdo transmitido através de representações geração após geração. Cultura, 

história ou evolução é um processo desenvolvimental com propriedade de auto-organização 

dinâmica. 

 

Meu objetivo é acabar com a oposição entre mecanismos cognitivos inatos e conteúdo cultural 

adquirido, mostrando como as formas e capacidades dos seres humanos, assim como aquelas de todos 

os outros organismos, brotam dentro de processos de desenvolvimento. Isto me leva a um conceito de 

evolução que, embora radicalmente diferente da explicação neodarwiniana ortodoxa, não nos obriga 

mais a reservar um espaço ontológico separado para a história humana. (INGOLD, 2010, p.5) 
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   Cultura e educação ganham sentido próprio nos termos de Ingold, chegando a serem 

considerados sinônimos, assim como a evolução se agrega ao mesmo campo semântico da 

cultura indicando uma continuidade entre o comportamento e pensamento. Vejo a educação 

nesses termos, como um processo relacional e contínuo, portanto, necessariamente 

metalinguístico. Educar está imbuído por uma disposição para, ou seja, em fazer do processo 

a própria atividade. A cultura é parte do ambiente, cultura é natureza, nesse sentido. E este 

meio é forjado, em parte, pelas ações humanas em um processo ininterrupto de reordenamento 

formal e semântico da realidade social e, sobretudo do meio ambiente por ele mesmo. 

      A ideia de fazer crescer, de Tim Ingold (1996), redimensiona a percepção da atuação 

humana sobre o mundo, no sentido de ver uma continuidade do homem em relação à natureza. 

Tal argumento tem força para nos orientar, como analogia, em direção a abrangência possível 

sobre considerar os saberes em uma continuidade não necessariamente institucionalizada. 

Faço uso dessas ideias para identificar os saberes como bens comuns que devem ser mais bem 

distribuídos, formando sujeitos históricos emancipados da lógica do capital. Sujeitos que 

possam apontar saídas criativas para a construção de possíveis sociedades mais igualitárias, 

principalmente no que toca as consequentes desigualdades materiais que se derivam e ajudam 

a formar organizações sociais que perpetuam e produzem a manutenção de uma nítida má 

distribuição social dos saberes. 

   Seria necessário dissolver a fronteira entre educação formal e informal? O conjunto de 

instituições nas quais os sujeitos históricos passam é arranjado de tal modo a tolher ou pelo 

menos limitar momentaneamente suas capacidades de inovação e criatividade.  Estou me 

referindo aos dispositivos formais da educação para tratar da produção de conhecimentos e 

difusão de saberes que atuam nessas instituições, formando-as e sendo produzidas por elas: as 

instituições de ensino no Brasil são majoritariamente reprodutoras da má distribuição social 

dos saberes. 

   Proponho que, para dissolver a fronteira entre educação formal e informal, vejamos a 

educação como algo que está em continuidade com a natureza, como parte dela, como um 

fazer crescer contínuo, ou seja, integrado ao dia a dia. Para isso, é primordial assumirmos 

uma disposição para observar os móbiles educativos já existentes ou de atribuir o status de 

móbileeducativo a circunstâncias vivenciadas e para criar situações-móbiles. Promovendo as 

circunstâncias de interação mambembes a passaportes para uma melhor distribuição social 

dos saberes. Saberes esses que servirão como prismas para a percepção de possibilidades de 

criação de conhecimento e de, através deles, gerar a emancipação dos sujeitos históricos. Os 
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saberes, muitas vezes, estão incrustados em visões de mundo, como no caso da botânica a ser 

tratada adiante.  

 

1 Mil bricolagens 

   São infinitas as formas de reorganização dos símbolos na cultura. Utilizo o termo 

bricolagem32, para fazer uma analogia a forma como a cultura se arranja na ressignificação de 

seus símbolos.  

   O princípio da bricolagem nos serve como ótica para a viabilização de móbileseducativos. 

Como este princípio pode estimular o exercício de estranhamento? Perceber que já fomos 

outros e que há outras lógicas culturais igualmente válidas é a base para se iniciar a 

introdução de conceitos antropológicos, por exemplo, a contação de histórias sobre sociedades 

distantes culturalmente e/ou de épocas passadas é o mais comum recurso didático para atrair a 

atenção dos ouvintes em processo de aprendizagem. A curiosidade e a criatividade podem ser 

associadas, pois são fatores humanos que abrem portas ao exótico. 

   Outros móbileseducativos podem ganhar funcionalidade mais contundente quando baseados 

na ideia de bricolagem. Ressignificar elementos do dia a dia, como a alimentação, a economia 

e as categorias mais básicas da clássica definição de composição étnica do Brasil como 

‘índio’, ‘negro’, ‘branco’, ‘moreno’, ‘mulato’, podem ser de grande eficácia pedagógica. 

É Deveras interessante ler textos de pensadores europeus que tratem da civilização e de 

sociedade ocidental, como no caso do texto “Civilização dos Pais” de Norbert Elias (1980), 

pois certos aspectos da organização social e detalhes comportamentais correspondentes ao que 

se caracterizaria como típico do mundo ocidental e/ou civilizado inexistem ousão sombras 

dele no resto do mundo ocidentalizado, como nos países mais pobres. 

 

É possível discutir se os modelos atuais da educação escolar e universitária são apropriados como 

preparação dos jovens para a vida concreta que lhes espera em nossas sociedades. De fato, em muitos 

sentidos não o são. Mas, dificilmente podemos duvidar da necessidade de se obter um horizonte de 

conhecimento muito amplo e uma capacidade muito diferenciada de autocontrole, de regulação 

afetiva, para poder se sustentar, enquanto adulto, em sociedades desse tipo e para poder cumprir 

funções voltadas para si mesmo e para os outros. (ELIAS, 1980, p.11)  

 

                                                           
32 Leví Strauss também trouxe esse termo para fazer analogia à dinâmica cultural, STRAUSS, Claude Levi O 

Pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1989. 
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   A ‘vida concreta’ é a realidade cotidiana que se impõe aos moradores das favelas 

brasileiras. Todo o cuidado burguês com a questão da individualidade afeta indiretamente o 

desenvolvimento dos jovens da América do Sul ocidentalizados, indígenas, colombianos ou 

cariocas, porém, não são referências do dia a dia. Participam, sim, dessa ‘vida concreta’ a 

violência doméstica, a violência urbana, o universo do trabalho, da vida e da “morte 

concreta”. Por vezes o elemento do estudo está em convivência com essa realidade social 

repleta de “vida adulta”, e não ocupa um espaço especial ou central. É muito comum, por 

exemplo, que a vida sexual se inicie muito mais cedo do que em meios sociais burgueses, 

mais diretamente relacionados com a lógica dos centros ocidentais, dos países ricos, do que 

em boa parte dos estratos sociais brasileiros, a própria gravidez e, por vezes, a constituição de 

uma família ainda na adolescência é signo dessa distinção social. 

A instituição escola é mais um elemento social no cotidiano da massa populacional da faixa 

etária correspondente a infância ocidental. A sexualidade, criminalidade e a própria formação 

de novas famílias se dá fora do controle do estado nos países ocidentalizados mais pobres ou 

das realidades mais pobres de países mais pobres. A tutoria ideológica do mundo rico vem a 

formar versões de um mundo próprio nas camadas mais pobres e médias dos paísespobres, 

repleto de mercadorias e símbolos do capital, retroalimentando uma mentalidade capitalística.  

 

   1.1 História oral 

   A sensibilidade sensorial é fundamental para o desenvolvimento cognitivo humano de modo 

global. No que toca aos sentidos, a vida urbana contemporânea passou a agregar uma 

concentração de operações diárias, para a manutenção da vida cotidiana, relacionadas ao 

aspecto visual. Dirigir um automóvel, utilizar o caixa eletrônico, assistir televisão, usar o 

computador, sobretudo o celular, são exemplos de ações humanas mediadas por tecnologias 

recentes que vêm ocupando cada vez mais espaço na gama de fazer diários. A própria luz 

elétrica é um advento transformador da experiência cognitiva de nossa espécie. A super 

valorização do sentido da visão condiciona os sujeitos a adquirirem orientações relacionadas a 

uma dependência da visualização ocular dos objetos para que possam adquirir status de 

realidade, inclusive os objetos de ensino, tornando a aprendizagem refém da cultura visual 

(BOURDIEU, 1997). 

   Ao pensar a educação indígena como uma modalidade educativa que, usualmente, promove 

a compreensão escrita do português, tal qual a fala do idioma luso e a aprendizagem 

matemática, visando instrumentalizar populações indígenas em seu lidar com a sociedade 

brasileira como um todo, pode-se pensar no movimento contrário: o que, em potencial, pode 
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ser aprendido com as diversas cosmologias indígenas? A história oral é uma delas e pode 

servir de móbile educativo às infâncias ocidentais. 

   Estimular o exercício da escuta através da narrativa de mitos dos povos indígenas do 

território brasileiro, por exemplo, pode ser um método-móbile, uma forma pedagógica de 

trabalhar a capacidade de relativização de lógicas culturais outras para os alunos do ensino 

fundamental e médio, que, em simultaneidade com a experiência auditiva e visual, faz desta 

associação uma atividade imaginativa repleta de conteúdo. O que fornece substrato moral a 

ser trabalhado futuramente quando tocadas as questões étnicas quanto à diversidade cultural. 

 

Mesmo em sociedades sem escrita, nada nos diz que os indivíduos sejam presos a esquemas 

preestabelecidos, classificações primitivas, estruturas míticas. Influenciados sim, prisioneiros não. 

Alguns dentre eles, ao menos, podem se servir e, de fato se servem da linguagem, de maneira criativa: 

eles produzem as novas metáforas, inventam cantos e mitos (...) provocam novas soluções a seus 

enigmas e problemas. (GOODY, 1977, apud, p.65, MONTE, 1988) 33 

 

   Transformar a curiosidade em respeito à diversidade cultural pode vir a ser um caminho 

para apresentar os conceitos de alteridade e etnocentrismo de forma sutil, como uma 

linguagem simplificada, porém não reduzidas, em uma história. As diferenças sociais e a 

forma como foram constituídas poderiam ser trabalhadas de forma didática, estimulando a 

imaginação por meio da audição do uso do corpo e daquele que conta e, principalmente, 

desvelando a multiplicidade que compõe a identidade cultural brasileira. Identidade 

construída e estabilizada por versões concorrentes de um projeto de nação, pautada na 

supressão e redução e tipificação caricata da diversidade cultural no Brasil; as várias nações 

indígenas invisibilizadas e abreviadas à figura do ‘índio’, assim como a ideia de ‘cultura 

negra’ vela a diversidade dos povos africanos que vieram a compor a sociedade brasileira, ou 

da classificação de ‘branco’ europeu a qualquer sujeito com a pele ‘alva’. Enquanto os povos 

indígenas vêm sendo obrigados a se reinventarem para manter suas identidades, tais quais as 

religiões afro-brasileiras, a ‘educação branca’ deveria aprender a assimilar o exemplo de 

capacidade de se recriar para se fazer justa e inclusiva. 

 

   Surgem assim, com a escola e os professores, além dos artesanatos tradicionais, rituais, cantos, etc., 

também as literaturas escritas, mitologias em livros, o teatro como espetáculo, o desenho figurativo em 

papel, as cartilhas, o vídeo e a fotografia indígena, as músicas escritas e o diário de classe. Nestas 

                                                           
33 Trecho do livro “Escolas da Floresta”, de Nietta Monte, citação de Goody, 1977. 
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obras culturais novas, esquemas tradicionais de sociedades orais são produzidos e, ao mesmo tempo 

alterados, numa dialética que expressa a capacidade criativa e reprodutora de toda cultura. (MONTE, 

1988, p.65) 

 

   Seria interessante e reflexivo, ao trabalhar com esse modesto exercício de história oral, que, 

num segundo momento das atividades, o professor de Sociologia do ensino médio34 narrasse a 

história de uma sociedade muito exótica, sendo ela a própria sociedade brasileira, aos moldes 

do famoso texto "Os Sonacirema" de Horace Miner. Tais exercícios lúdicos poderiam gerar a 

inflexão necessária ao estranhamento da visão de mundo ocidentalizada e da própria história 

cultural e organização social do Brasil. 

 

1.2 Botânica e a alienação alimentar 

   A botânica é uma disciplina biológica, mas não está contida nela somente. Botânica é a área 

de conhecimento que compreende, na classificação do sistema ocidental do cosmo, o que se 

refere ao universo das plantas, vegetais, a flora, etc. Os homo sapiens sapiens ocidentalizados 

contemporâneos dividem, basicamente, as plantas grupos, as plantes que servem de alimento, 

as plantas que servem de adorno, as plantas que tem propriedades espirituais/energéticas, que 

protegem ou curam e as que não servem para nada, somente para o dano, as ervas daninhas, 

ou seja, plantas que indesejadas.  

   Em exposição de 2010, na Casa França Brasil, a artista Rosana Palazyan criou uma 

instalação, intitulada “O Jardim das Daninhas”, nela, a artista dispôs um jardim repleto de 

ervas daninhas, buscando ressignificar a posição desses vegetais no sistema ordinário 

ocidental. No Brasil, assim como em vários outros países do mundo capitalizado, o lidar com 

os elementos que estão presentes na nossa alimentação foi diretamente afetado por um 

processo de distanciamento deles. A população urbana, normalmente é refém de uma 

alimentação que é completamente processada ou passa por alguma etapa industrial. Os 

mercados dispõem de vários produtos alimentícios que aparecem como mágica para o 

consumidor final35 embalados pela fantasia testada da publicidade. Produtos processados, 

semi-processados, industrializados, semi-industrializados, orgânicos, etc. Porém não se vê o 

rosto da pessoa que o produziu e tampouco se sebe como o produziu. 

                                                           
34 Por enquanto é a única entrada institucional das Ciências Sociais para a educação até o segundo grau, com 

exceção do colégio Pedro II onde a Sociologia é ensinada desde o oitavo ano. 
35 Aqui já coloco o conceito de fetichismo de Marx indiretamente, para sustenta sua complementaridade com o 

conceito de alienação, porém não vou além deste nível de abordagem. 
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   Agora, imaginemos uma criança a caminhar pelo setor de frutas e hortaliças. Ela conduz o 

carrinho e auxilia a empregada na pesagem dos vegetais. No carinho se encontram, bananas, 

mangas, batatas inglesas, leite e carnes. Ao chegar em casa a empregada prepara a comida, 

serve um prato de arroz, feijão, bife, batata frita e salada, no copo, Coca-cola. No colégio a 

criança aprende, nas aulas de ‘ciência’, que há cinco reinos na natureza, aprende que somos 

onívoros, aprende que somos feitos de 69% de água. Ela bebe água no bebedouro do colégio, 

abre a merendeira preparada pela empregada e encontra um sanduíche de presunto e um 

achocolatado de caixinha. Pela noite, sua mãe pergunta ‘O que você aprendeu hoje no 

colégio?’. É necessário continuar a historinha? 

   Vivemos a carência de conhecimentos alimentares, somos apresentados a um mundo de faz 

de contas. Basta viajar um pouco para termos indícios de que há algo errado em na 

organização social do mundo capitalizado em torno da alimentação. O que não significa que, 

de fato, estejamos dispostos para deixar-nos afetar pelos sinais da problemática social que está 

subjacente a alimentação no mundo contemporâneo capitalizado.   

 

1.2.1 Botânica, relativizando a lógica dicotômica ocidental 

   Proponho que os professores de Biologia e Sociologia façam saídas as ruas dos bairros 

próximos com suas turmas em aulas conjuntas. A etnobotânica é uma área de conhecimento 

que tem muito a acrescentar ao cotidiano infantil. As sociedades capitalizadas 

contemporâneas sofrem um velamento de saberes, em torno do mundo vegetal, entre muitos 

outros mundos possíves. Serviriam essas aulas externas, inclusive, como instrumento de 

relativização da lógica ocidental de classificar a realidade de acordo com dicotomias? 

 No Equador, quando se pede por um “plátano” 36 em uma venda de frutas não há resposta, 

pede-se por um “guinéo” 37, entre os “guinéos” há vários tipos, um deles se chama “banáno” 

38. Cruzando a fronteira da Colômbia, ao pedir um “banáno” em uma venda, nos perguntarão 

de que tipo se deseja, pois “banáno” na Colômbia corresponde a banana em português, ou 

“guinéo” no espanhol equatoriano, “plátano” para os espanhóis, embora haja um tipo de 

“plátano”, que na Espanha se chama “banana”. Um estruturalista levistrossiano poderia se 

desgastar bastante ao tentar classificar essas diferentes apresentações culturais da entidade 

banana. Conseguiria ao final, de acordo com uma classificação binária ir categorizando 

bananas infinitamente. Entretanto, é justamente esse esforço de adequação que venho chamar 

                                                           
36 Banana em espanhol. 
37 Banana no Equador. 
38 Banana prata no Equador. 
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a atenção, a lingüística e a etnobotânica não são submetidas a lógica binária elas podem ser 

aproveitadas pelo estruturalismo, mas não são sempre adaptáveis ao raciocínio dicotômico. O 

pensamento humano não é reflexo do ocidente, nem o ocidente é reflexo do pensamento 

humano, nos compomos para além das dicotomias. E é essencial aclarar esse fato desde a 

mais tenra infância para os membros de nossa espécie. Do contrário, seguiremos lanchando 

achocolatado com sanduíche de presunto e desenvolvendo doenças diretamente relacionadas a 

isso e, sobretudo, continuaremos sendo e tendo empregadas.  

 

1.2.2 Oficina de Geleias 

   Proponho como uma aula prática a feitura de geleias. As geleias podem vir a simbolizar um 

desvelamento da rede de relações em que estão ocultos os sabores adocicados dentro dos 

potinhos de supermercado.  

 

 Nenhum livro de culinária que se conheça vem com instruções exatas a ponto de suas receitas 

poderem ser convertidas assim tão simplesmente em comportamento. Quando a receita me manda 

‘derreter a manteiga numa pequena panela e adicionar a farinha’, sou capaz de segui-la só porque ela 

dialoga com minha experiência anterior de derreter e mexer, de lidar com substâncias como manteiga 

e farinha, e de encontrar os ingredientes e utensílios básicos nos vários cantos da minha cozinha. 

(LEUDAR e COSTALL, 1996, apud, INGOLD, 2010, p. 18)  

 

   Ingold argumenta em “Da transmissão de representações à educação da atenção” (2010) 

Que os fazeres apreendidos devem estar vinculados a uma rede de significados expressos na 

prática, ou seja, que eles ‘estejam no mundo’. Além de demonstrar que uma geléia pode ser 

feita em um tempo de aula e que não há mistérios em sua feitura, observar presencialmente a 

sua feitura, assim como participar dela pode vir a estimular a visualização de outros possíveis 

significados sociais que estejam fora de uma mentalidade capitalística. 

 

 

1.3 Protótipo para uma história em quadrinhos: literatura didática como um móbile educativo 

   Apresento a seguir dois protótipos para histórias em quadrinhos para o público infantil, a 

serem desenvolvidas no artigo monográfico para a minha formação em licenciatura. Os temas 

são alienação alimentar e contato interétnico. Onde trabalharei os conceitos de alteridade, 

etnocentrismo, relativismo cultural e cultura. 
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   Na elaboração de um livreto, primeiramente, na forma de um capítulo: "A Antropologia 

apresentada enquanto Antropologia", a ser incorporado ao livro didático de Sociologia, tanto 

para o ensino médio quanto o fundamental, viso desenvolver essas histórias a seguir 

representadas como protótipos. 

 

1.3.1 História em quadrinhos entre Angola e Brasil     

   Os dois personagens, “Diara” e “Rudá” são pré-adolescentes de Angola e Brasil, 

respectivamente. Eles se encontram na internet por um site de relacionamento. Escolhi pré-

adolescentes por ser uma faixa etária que pode vir a criar empatia por parte de leitores tanto 

adolescentes quanto infantis. Recorri a um ex-aluno de Ciências Sociais da UFF, que hoje 

cursa artes na UFRJ, para junto com ele criar esse protótipo. Diara é de Luanda, Angola e 

gosta muito de música tradicional e percussão. Rudá adora música eletrônica e quer virar DJ. 

Ele é de Niterói, Brasil, estuda inglês e não entende porque Diara quer saber tanto de coisas 

tão antigas. Diara tem a percepção contrária, não entende porque Rudá não estuda Tupi-

guarani, tendo um nome indígena e sendo descendente de indígenas. Rudá usa gel em seu 

cabelo e não vê a hora de ir para os EUA. Esta folha única ,é o primeiro quadrinho, quando 

eles se conhecem pela internet. O final da história será desenvolvido em sala de aula pelos 

alunos ao final de duas semanas: 
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1.3.2 História em quadrinhos geléias 

   As personagens autorais aqui representadas são “O Abacaxi Anarquista”, “O senhor 

Goiaba”, “A Dona Graviola”, “A Uva Argentina”, “O Morango Feminista” e a “Amora” que é 

apenas uma fruta, afinal, onde já se viu uma amora falante? Este protótipo é uma forma de 

criar tipos ideais que vivam a sua trama sempre em torno de uma aventura a respeito da 

educação alimentar. Cada personagem simboliza uma questão social latente na sociedade 

brasileira. Pretendo desenvolver a história conforme seja aplicada a oficina de geleias: 
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Capítulo 3: Homosapiens “sapiens”39 

  Um cachorro latiu para mim e eu sorri para ele. "Latir" e "sorrir" são verbos, ações, 

comportamentos; são ideias, conceitos, classificações da natureza por uma parte dela: os 

homo sapiens sapiens, nós, humanos, segundo a cosmologia ocidental. Pode-se dizer que 

sorrir foi um ato previamente pensado? Latir foi um ato pensado? Caso eu lata de volta, serei 

considerado um cachorro? Quem sabe, perguntando ao cachorro se possa descobrir o que se 

passava por sua cabeça, se ele pensou em latir antes de fazê-lo e se ele quis me elogiar, por 

exemplo. Não há uma prova real entre ontologias. Talvez por isso alguns estudiosos das 

ciências humanas e biológicas dêem mais importância às relações sociais e ecológicas do que 

aos indivíduos e as subjetividades. 

 

   As raízes dessa organização civilizatória - e especialmente dessa concepção pragmática de natureza 

– vêm desde a Grécia antiga. Eles incluem o antropocentrismo, a geometria supervalorizada, a 

natureza - physis - como processo ligado à causalidade do real, etc. e o pensamento judaico cristão (a 

dicotomia corpo-espírito - ou matéria-razão, o homem como criatura privilegiada, a única a ter alma, 

sendo as outras criaturas e coisas apenas complementos, que ele pode utilizar à vontade, o 

enaltecimento do trabalho exaustivo como finalidade da vida e aprimoramento do espírito e sacrifício, 

etc.). Mas o impulso decisivo ocorreu com a revolução tecno-científica dos séculos XVI e XVII, 

ligada ao desenvolvimento do capitalismo. (VESENTINI, 1989, p. 20) 

 

   Não estaríamos em uma relação de continuidade não hierárquica e integrada com todos os 

outros seres vivos? Estaríamos em uma relação de distanciamento em relação a natureza? 

Alguns grupos de nossa espécie poderiam vir a acreditar que somos uma parte destacada de 

toda a vida? Poderíamos vir a crer em uma diferenciação em natureza mesmo, como se a 

experiência humana transcendesse a mundana condição animal? A nossa modalidade de 

ensino, a educação, seria a única forma de se constituir aprendizagem? 

   Ter consciência de espécie é um indício da inteligência, humana ou não humana. Deixarmos 

que questões intra-especificais se sobreponham a grandiosidade das relações ecológicas que 

                                                           
39 O recurso de usar a terminologia das ciências biológicas para me referir ao homem, ou humano, sujeito, 

indivíduo, entidade, foi escolhido para simbolizar a necessidade de integração da visão biológica e social, onde 

um não exclui o outro, além de demonstrar a possibilidade de poder introduzir ao vocabulário das ciências 

humanas, eventualmente, o termo biológico. O segundo “sapiens” se encontra com aspas, para reforçar o 

argumento de que ainda não desenvolvemos uma consciência de espécie, enquanto unidade que está no mundo e 

“sabe que sabe” enquanto grupo. 
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participamos seria uma atitude de prepotência, não? Pois bem, temos características 

particulares enquanto espécie, como a vida política, a linguagem, a estética, a educação, a 

economia, o simbolismo, etc. Entretanto, no que concerne às orientações dos grupos 

dominantes de nossa espécie, somos entidades conscientes da rede de relações ecológicas que 

participamos? Deveríamos nos atentar para a nossa atuação no cenário planetário? Há alguma 

prova de que seríamos especiais? 

   A cosmologia ocidental veio a desenvolver uma ótica fragmentadora das entidades 

presentes no mundo, que entrecruza concepções científicas, tradicionais, modernas e antigas. 

Duas de suas bases lógicas são o totemismo40 e a taxonomia biológica contemporânea, que 

tem como parâmetro a teoria da evolução das espécies. Através da taxonomia arquiteta-se o 

processo de especiação, o qual se dá por dicotomias; em algum momento da história das 

coisas, no caso, a chamada história natural, um determinado grupo de alguma espécie já 

existente, em situação de isolamento geográfico, passa a diferenciar-se geneticamente da 

espécie “original" como consequência de não mais estar em recombinação de eventuais 

características novas surgidas em algum dos dois grupos. Passado o tempo evolutivo 

suficiente para já não haver mais compatibilidade de cruzamento, recombinação, pelo 

acúmulo de diferenciações genéticas entre os indivíduos desses dois grupos, eis a especiação, 

mais um ramo da árvore taxonômica se formou, mais um episódio da história natural 

registrado. 

   De acordo com a ótica ocidental evolucionista, cada espécie só pode estabelecer parentesco 

por algum elo reprodutivo entre os membros de suas espécies, a reprodução é uma realização 

interespecífica. A única exceção se dá em nossa própria espécie. Segundo os ocidentais o 

parentesco, além de ser estabelecido pela consanguinidade, ele se dá, sobretudo, por elos 

sociais. É a partir da estrutura de parentesco, que se pode compreender os aspectos peculiares 

e exóticos do olhar ocidental sobre a compartimentação da natureza. De acordo com o 

pensamento ocidental, cada porção da natureza, cada espécie, pertence, inexoravelmente, aos 

seus elos sanguíneos ou genéticos.  

    Não é admitida, na cosmologia ocidental moderna, que alguns membros de nossa espécie 

tenham parentesco com tucanos, com javalis, onças, serpentes, etc. Seja por afinidade, seja 

por consanguinidade, não poderíamos ser parentes de outros animais. Podemos ser amigos, 

filiar-nos a eles em nosso tempo de vida, porém, seriam amizades mundanas, seriam relações 

                                                           
40 O totemismo seria uma análise complementar a taxonomia. 
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sem futuro evolutivo, a ideia de espécie, segundo a mentalidade ocidental, pressupõe 

isolamento evolutivo. 

   As relações mundanas, que são estabelecidas pelos ocidentais com o resto dos seres vivos, 

ou, pode-se dizer, entidades orgânicas, é igualmente sistematizada em tipos de relação. Há 

seres vivos, vistos como espécies, que foram domesticados e seres que estão em “estado de 

natureza”. Boa parte dos seres vivos que são domesticados passou por um processo evolutivo 

manipulado. Além de serem forjadas condições de controle do desenvolvimento desses seres, 

o próprio cruzamento deles é manipulado. Nossa espécie pratica, ao longo da história das 

coisas, as seleções de quais indivíduos de outras espécies combinarão suas características 

entre si. As motivações de nossa espécie são diversas: forjamos seres para a apreciação 

estética, seres para nos fazer companhia, seres para o trabalho pesado, seres para servirem de 

alimento, etc. 

   É tamanha a tendência do pensamento moderno ocidental a organizar o universo a partir de 

dicotomias, que há uma propriedade mística de nossa espécie: temos uma história própria. Os 

feitos de nossa espécie seriam parte de uma história feita por nós mesmo e para nos mesmos. 

Como se a participação de outras entidades, quando cruzadas com a nossa existência ao longo 

da história fosse utilitária; nós usamos o resto da natureza para construir nossa própria 

história, a história social, a história particular humana. 

   O homo sapiens sapiens, seria a única porção da natureza que a transforma, que faz do 

mundo o palco de suas representações simbólicas, nós transformaríamos a natureza, 

transmutaríamos sua existência em entidades coadjuvantes, como uma propriedade mágica de 

nosso comportamento."É somente para os humanos que se acha necessário distinguir entre 

uma modernidade cultural e uma modernidade anatômica, e entre os respectivos processos 

que levaram a elas” (INGOLD, 2007, p. 20).Ingold critica o pretenso protagonismo do 

humano no mundo orgânico. A ideia de autopoiese dissolve a barreira entre a história natural 

e a história social. O mundo é feito por ele mesmo e o humano participa de sua feitura, atua 

no cenário natural em horizontalidade. O que não nos impede de atuar neste cenário aberto e 

de, inclusive, tomarmos maior consciência de que somos mais uma espécie, no caso, uma 

espécie social que media suas interações intra e interespecíficas por símbolos. 

 

   Pensar a história dessa forma é dissolver de uma vez a dicotomia entre sociedade e natureza, e 

reconhecer que os processos pelos quais as gerações humanas moldam as condições de vida de seus 

sucessores estão em continuidade com aqueles que ocorrem em todo o mundo orgânico. (INGOLD, 

2006, p. 21) 
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   Portanto, a cultura é parte da natureza, é uma característica marcante de nossa espécie41. 

"Em suma, temos duas teorias: uma da evolução para explicar como nossos ancestrais quase-

simiescos se tornaram humanos e uma teoria da história para explicar como humanos - certos 

humanos - se tornaram cientistas” (INGOLD, 2007, p. 20). O homo sapiens sapiens, segundo 

Ingold, participa da história total do mundo e pode modelar sua configuração física e abstrata. 

Ser um agente horizontalizado perante o universo, não impede nossa espécie de estar nele, 

como parte dele e de ser feito por ele. Desse modo, ao admitir que o universo simbólico de 

nossa espécie é parte da natureza, esta, nos fornece indícios de que, embora sejamos 

atravessados por entidades que não podemos controlar ou prever as atuações, podemos agir 

influenciados pela ponderação desses feitos totais. 

 

E se a história social se confunde como mostra Ingold, com a história da produção, de certa maneira é 

a técnica que, para autores como Godelier, garante essa equivalência. É a técnica que permite aos 

homens a apropriação dos espaços ditos naturais e a sua transformação. A preocupação central de 

Ingold [...] é evidenciar como as visões ocidentais de "história" e de "produção" estão carregadas de 

antropocentrismo. (SILVA, 2006 p. 11) 

 

Recuperar a integração de nossa espécie ao mundo natural, pode nos ajudar a rearranjar as 

dicotomias categóricas geradas pelo pensamento ocidental moderno. Introduzo a linha de 

raciocínio as ideias de Bruno Latour, antropólogo que faz uma revisão das categorias da 

sociedade ocidental moderna, conduzindo suas conclusões à necessidade de “ecologizar” 

passando a substituir a ideia de “modernizar 

 

1 Gaia global circus42 como exemplo de móbile educativo 

   O espetáculo “Gaia global circus” é uma forma de fazer com que os conhecimentos 

antropológicos gerados no interior das instituições universitárias extravasem o ambiente 

acadêmico. Vejo uma potencialidade educativa nesse espetáculo, que por meio da linguagem 

corporal, principalmente, conduz o espectador a refletir sobre a maneira como condicionamos 

                                                           
41 Ver a cultura como mais um traço pode nos auxiliar a podermos nivelar nossa ontologia como tão importante 

quanto qualquer outra. 
42https://www.youtube.com/watch?v=8mkNg2nDWmY 
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a vida contemporânea em um cenário social afetado pela emergência de uma problemática 

ecológica. 

   Qualificar o espetáculo “Gaia global circus” como um móbile educativo é uma operação que 

pode ser feita com outros objetos artísticos com potencial educativo. Pois trata-se de pensar o 

modo de encarar o conteúdo. A figura de “Gaia” eleita por Latour nos conduz a deslocar 

paradigmas estabelecidos na contemporaneidade a respeito de quem somos, o que habitamos e 

o que fazemos enquanto grupo social. “Ella [Gaia] es demasiado frágil como para cumplir el papel 

tranquilizador de la antigua naturaleza, demasiado despreocupada por nuestro destino para ser una 

Madre, demasiado incapaz de ser propiciada por pactos y sacrificios para ser una Diosa. (LATOUR, 

p.74)43.  

Latour elege “Gaia” como uma unidade planetária em uma imagem distante das atribuições 

ocidentais tradicionais e também diferente do conjunto de qualidades que se supõe habitar o 

imaginário, não ocidental e/ou não moderno. Ao longo do desenvolvimento do ocidente, pelos 

processos sociais que passamos relacionados a objetivação da matéria, acabamos por 

acumular uma certa prepotência em relação ao “não-humano-ocidental-moderno”. 

 

  O planeta foi completamente unificado e ficou "pequeno" pela primeira vez na história da 

humanidade, mostrando-se como sistema fechado (e não mais aberto ou "infinito") e com limites bem 

tangíveis. A própria fotografia da Terra vista do espaço possui um significado simbólico enorme, de 

clara percepção: ocupamos uma mesma "nave espacial" onde existem condições para a vida e recursos 

que, no entanto, podem vir a ser rompidos (VESENTINI, 1989, p. 17). 

    

   Vesentini vem contribuir para a análise do ocidente e das questões latentes do século XX, 

apontando para o caráter generalizador da questão ecológica, dado que sua causa não tem 

pertencimento a grupos étnicos, a questão de gênero, estratos ou classes sociais. A causa 

ecológica é uma postura de consciência, é uma militância que atravessa as relações sociais 

locais. Bruno Latour, formidavelmente, aponta para o aspecto positivista em que o ocidente se 

aprisionou. Neste ponto podemos ver um reflexo na educação e da educação sobre essa visão 

de mundo, sobre essa cosmologia, digamos. Pois, é sob esse ótica positivista que somos 

apresentados às questões planetárias e biológicas, assim como sobre a condição humana, no 

ocidente. E é sobre essa ótica que abordamos a temática ecológica. Mi argumento (en realidad, 

el de los estudios científicos) es que no existe el efecto zoom: las cosas no se ordenan por tamaño 

                                                           
43 “Ela [Gaia] é muito frágil para cumprir o papel tranquilizador da antiga natureza, muito desprocupada com 

nosso destino para ser uma mãe e muito incapaz de ser forjada por pactos e sacrifícios para ser uma deusa.”  
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como si fueran cajas dentro de cajas. Más bien se ordenan por grado de conexión, como si fueran 

nodos conectados a otros nodos.44 (LATOUR, p. 71)  

Argumenta Latour quanto a ilusão positivista de se poder medir e mensurar escalas na para a 

leitura dos ambientes terrestres. Gaia global circus, trás, através da dramaticidade teatral e da 

dança contemporânea o tipo de indicação para reflexões sobre nossa atuação no mundo. Aulas 

externas, como uma ida ao teatro, seguida de uma discussão sobre o espetáculo retiram o 

aluno do ensino fundamental, por exemplo, da rotina escolar e ajudam a se fazer perceber a 

conexão entre os conteúdos escolares e o mundo efetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44Meu argumento (na verdade o dos estudos científicos) é que não existe o efeito zoom: as coisas não se ordenam 

por tamanho como se fossem caixas dentro de caixas. Mas sim se ordenam por graus de conexão como se fossem 

nós conectados por outros nós.  
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Capítulo 4: Policarpo Quaresma e as formigas 

    Inicio o quarto e último capítulo com uma citação de Tim Ingold retirada do texto “Da 

transmissão de representações à educação da atenção” (2010): 

 

Hutchins compara o navegador humano à formiga, que deve sua habilidade aparentemente inata de localizar 

fontes de alimento com precisão impressionante aos rastros deixados no ambiente por predecessores incontáveis. 

Apague os rastros, e a formiga está perdida. Assim, de fato, estariam os humanos, sem cultura ou história. A 

conclusão de Hutchins é que as capacidades de formiga, também, são constituídas dentro de um processo 

histórico de cultura. Alternativamente, (e resumindo-se praticamente à mesma coisa) poderíamos concluir que as 

capacidades supostamente ‘culturais’ dos seres humanos são constituídas dentro de um processo de evolução. 

Meu ponto é que a história, compreendida como o movimento pelo qual as pessoas criam os seus ambientes e, 

portanto, a si mesmas, não é mais do que uma continuação do processo evolucionário [...] Tendo dissolvido a 

distinção entre o inato e o adquirido, descobrimos que a distinção entre evolução e história também desaparece 

com ela. (INGOLD, 2010, p. 17) 

 

   A obra “Triste fim de Policarpo Quaresma” nos serve como objeto artístico e documento 

histórico, repleto de elementos para a produção de um móbile educativo, no caso, a análise da 

obra. Lima Barreto cria uma personagem que reúne características típicas de um estereótipo 

nacionalista e citadino. Policarpo é um homem de meia idade, morador do Rio de Janeiro, 

funcionário público que serviu às forças armadas do Brasil, aposentando-se como major, 

tendo alcançado um dos sonhos brasileiros: o de obter estabilidade financeira através do 

serviço público. 

 Os estereótipos habitam o senso comum irrestritamente e nos dizem muito, evidenciam o que 

está cristalizado na mentalidade de algum nicho, geralmente popular. Combater estereótipos 

pode ser louvável enquanto motivação do cientista social, por exemplo, sabemos da relação 

dos preconceitos com os estereótipos, estigmas, racismos e etc. Porém, recorrer a estereótipos 

na construção de personagens pode ser exemplar, no sentido de fazer dessa personagem um 

símbolo pedagógico. A trama pode nos trazer lições e reflexões até então inéditas para os 

diferentes tipos de leitor. 

    E qual é o estereótipo do funcionário público brasileiro? O que se poderia esperar da 

relação da personagem com o trabalho? As relações de poder no campo do trabalho, no Brasil, 

são atravessadas pela distinção entre “trabalho” e “emprego” (BARBOSA, 1999). Há uma 

grande carga tributária no Brasil, paralela a enorme proporção da economia informal. 

Somando-se ao fato histórico de haver sido o último país no mundo a dar fim a escravidão, 

não se pode esperar que 128 anos depois da lei áurea, a noção de trabalho no Brasil, não 
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evidencie mínimos traços de negação à esfera formal. Conseguir um emprego pode significar 

não ter que trabalhar. O interessante traço idiossincrático da personagem de Policarpo é o de 

ter constituído uma relação atípica com o trabalho na sociedade brasileira, Policarpo vê no 

trabalho fonte de inspiração, é estimulado pelos desafios da aprendizagem, vendo no esforço 

para se obter resultados positivos a demonstração de sua dedicação ao progresso da nação 

brasileira. 

   Policarpo demonstrava uma devoção fora de série para com a pátria. No decorrer da 

história, a evolução da personagem é pautada pela crescente busca por exaltar as qualidades 

diferenciadas das terras tupiniquins. Tanto se dedicou que seu comportamento começa a ser 

considerado patológico, fora dos padrões; é conduzido a uma instituição total, um manicômio, 

após tentar viabilizar um projeto de lei que institua o tupi-guarani como língua oficial 

brasileira. Após sua alta, já reformado, busca uma vida mais tranqüila, vai viver no campo, no 

interior do estado do Rio de Janeiro. Passa a viver em um sítio, chamado “Sossego” e 

transforma seu abatimento em força motriz para o trabalho na terra.  O trabalho de agricultor 

o revigora, assim como suas convicções nacionalistas. 

 

   De manhã, logo ao amanhecer, ele mais o Anastácio, lá iam, de enxada ao ombro, para o trabalho do campo. O 

sol era forte e rijo; o verão estava no auge, mas Quaresma era inflexível e corajoso. Lá ia. 

   Era de vê-lo, coberto com um chapéu de palha de coco, atracado a um grande enxadão de cabo nodoso, ele, 

muito pequeno, míope, a dar golpes sobre golpes para arrancar um teimoso pé de guaximba. A sua enxada mais 

parecia uma draga, uma escavador, que um pequeno instrumento agrícola. Anastácio, junto ao patrão, olhava-o 

com piedade e espanto. Por gosto andar naquele sol a capinar sem saber? Há cada cousa neste mundo! 

   E os dous iam continuando. O velho preto, ligeiro, rápido, raspando o mato rasteiro, com a mão habituada, a 

cujo impulso a enxada resvalava sem obstáculo pelo solo, destruindo a erva má; Quaresma, furioso, a arrancar 

torrões de terra daqui, dali, demorando-se muito em cada arbusto e, às vezes, quando o golpe falhava e a lâmina 

do instrumento roçava a terra, a força era tanta que se erguia uma poeira infernal, fazendo supor que por aquelas 

paragens passara um pelotão de cavalaria. Anastácio, então, intervinha humildemente, mas em tom professoral: 

- Não é assim, "seu majó". Não se mete a enxada pela terra adentro. é de leve, assim. 

   E ensinava ao Cincinato inexperiente o jeito de servir-se do velho instrumento de trabalho. 

   Quaresma agarrava-o, punha-se em posição e procurava com toda a boa vontade de maneira ensinada. Era em 

vão. O flange batia na erva, a enxada saltava e ouvia-se um pássaro ao alto soltar uma piada: bem-te-vi! O major 

enfurecia-se, tentava outra vez, fatigava-se, suava, enchia-se de raiva e batia com toda a força; e houve várias 

vezes que a enxada, batendo em falso, escapando ao chão, fê-lo perder o equilíbrio, cair, e beijar a terra, mãe dos 

frutos e dos homens [...] Página 110-111 

 

   A lida diária no ambiente rural vai preenchendo expectativas utilitaristas de Quaresma em 

relação a natureza supostamente abençoada do território nacional. É possível observar nesta 
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história a concepção ocidental dicotômica entre cultura e o meio ambiente. Entre o homem e a 

natureza há o trabalho e a transformação do meio para servir a vontade humana. A categoria 

“erva má”, por exemplo, nos trás a forma como são organizados os vegetais, de acordo com a 

área da botânica, na cosmologia moderna ocidental aos moldes brasileiros. Classificados em 

plantas para comer, ou seja como alimentos, plantas para adorno, que cumprem uma função 

estética, plantas de defesa, que teriam propriedades de repelir as energias negativas dos 

lugares onde estiverem localizadas e as ervas daninhas, plantas que só causam dano ao 

cenário paisagístico pretendido. Relação que vem sendo reformulada desde o início da 

invasão portuguesa ao continente americano. 

 

   Quaresma lia; e lembrava-se que Darwin escutava com prazer esse concerto dos charcos. Tudo na nossa terra é 

extraordinário! Da despensa, que ficava junto a seu aposento, vinha um ruído estranho. Apurou o ouvido e 

prestou atenção. Os sapos recomeçaram o seu hino. Havia vozes baixas, outras mais altas e estridentes; uma se 

seguia à outra, num lado instante todas se juntaram num uníssono sustentado. Suspenderam um instante a 

música. O major apurou o ouvido, o ruído continuava. Que era? Eram uns estalos tênues; parecia que quebravam 

gravetos, que deixavam outros cair ao chão... Os sapos recomeçaram; o regente deu uma martelada e logo vieram 

os baixos e os tenores. Demoraram muito; Quaresma pôde ler umas cinco páginas. Os batráquios pararam; a 

bulha continuava. O major levantou-se, agarrou o castiçal e foi à dependência da casa donde partia o ruído, assim 

mesmo como estava, em camisa de dormir. 

   Abriu a porta; nada viu. Ia procurar nos cantos, quando sentiu uma ferroada no peito do pé. Quase gritou. 

Abaixou a vela para ver melhor e deu com uma enorme saúva agarrada com toda a fúria à sua pele magra. 

Descobriu a origem da bulha. Eram formigas que, por um buraco no assoalho, lhe tinham invadido a despensa e 

carregavam as suas reservas de milho e feijão, cujos recipientes tinham sido deixados abertos por inadvertência. 

O chão estava negro, e carregadas com os grãos, elas, em pelotões cerrados, mergulhavam no solo em busca de 

sua cidade subterrânea. 

   Quis afugentá-las. Matou uma, duas, dez, vinte, cem; mas eram milhares e cada vez mais o exército 

aumentava. Veio uma, mordeu-o, depois outra, e o mordendo pelas pernas, pelos pés, subindo pelo corpo. Não 

pôde aguentar, gritou, sapateou e deixou a vela cair. 

   Estava no escuro. Debatia-se para a encontrar a porta; achou e correu daquele ínfimo inimigo que, talvez, nem 

mesmo à luz radiante do sol, o visse distintamente... página 154-155 

 

   Nesse momento da história, Quaresma se depara com um elemento inesperado em seu 

esquema sobre a natureza, as formigas. A saúva é uma espécie de formiga conhecida por sua 

força e foracidade. Seus planos para o cultivo começam a ser diretamente afetados pela 

presença das saúvas em seu terreno. Quaresma não admite estar tendo seus planos 

atrapalhados por um ser supostamente tão inferior ao humano. Conduz seus esforços diários 

ao combate da dita praga. Compra venenos potentes para atacar as formigas de volta. A 

mentalidade militar torna-se um guia para a relação de Quaresma com as saúvas. 
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   Não durou muito essa alegria. Um inimigo apareceu inopinadamente, com rapidez ousadíssima de um general 

consumado. Até ali ele se mostrara tímido, parecia que somente mandava esclarecedores. 

   Desde aquele ataque ás formigas de Quaresma, logo afugentadas, não mais as formigas reapareceram; mas, 

como se lhe tirassem a alma, ficou sem ação e as lágrimas lha vieram aos olhos. 

   O milho já tinha repontado, muito verde, pequenino, com uma timidez de criança, crescera cerca de meio 

palmo acima da terra; o major até mandara buscar o sulfato de cobre para a solução em que ia lavar batata-

inglesa a plantar nos intervalos dos pés. 

   Toda a manhã, ele ia lá e já via o milharal crescido com o seu pendão branco e as espigas de coma cor de 

vinho, oscilando ao vento; naquela, ele não viu nada mais. Até os tenros colmos tinham sido cortados e levados 

para longe! "A modo que é obra de gente" disse Felizardo; entretanto, tinham sido as saúvas, os terríveis 

himenópteros, piratas ínfimos que lhe caíam em cima do trabalho com uma rapacidade turca... Era preciso 

combatê-los. Quaresma pôs-se logo em campo, descobriu as aberturas principais do formigueiro e em cada uma 

queimou a formicida mortal. Passaram-se dias; os inimigos pareciam derrotados, mas, certa noite, indo ao pomar 

para melhor apreciar a noite estrelada, Quaresma ouviu uma bulha esquisita, como se alguém esmagasse as 

folhas mortas das árvores... Um estalido... E era perto... Acendeu um fósforo e o que viu, meu Deus! Quase todas 

as laranjeiras estavam negras de imensas saúvas. Havia dezenas delas ás centenas, pelos troncos e pelos galhos e 

agitavam-se, moviam-se, andavam como em ruas transitadas e vigiadas a população de uma grande cidade; umas 

subiam, outras desciam; nada de atropelos, de confusão e de desordem. O trabalho como que era regulado a 

toques de corneta. Lá em cima umas cortavam as folhas pelo pecíolo; cá embaixo, outras serravam-nas em 

pedaços e afinal eram carregadas por terceiras, levantando-as acima da descomunal cabeça, em longas fileiras 

pelo trilho limpo, aberto entre a erva rasteira. 

   Houve um instante de desânimo na alma do major. Não tinha contado com aquele obstáculo nem o supusera 

tão forte. Agora via bem que era a uma sociedade inteligente, organizada, ousada e tenaz com quem se tinha de 

haver. Veio-lhe então á lembrança aquela frase de Santi-Hilaire: se nós não expulsássemos as formigas, elas nos 

expulsariam. 

   O major não estava lembrado ao certo se eram essas as palavras, mas o sentido era, e ficou admirado que só 

agora ela lhe ocorresse. 

   No dia seguinte, tinha recobrado o ânimo. Comprou ingredientes e ei-lo mais o Mané Candeeiro, a abrir 

picadas, a fazer esforços de sagacidade, para descobrir os redutos centrais, as ‘panelas’ dos insetos terríveis. 

Então era como se bombardeassem; o sulfeto queimava, estourava em tiros seguidos, mortíferos, letais! 

   E daí em diante, foi uma batalha sem tréguas. Se aparecia uma abertura, uma "olho", logo se lhe aplicava a 

formicida, pois do contrário, nenhuma plantação era possível, tanto mais que extintos os das suas terras, não 

tardariam os formigueiros das vizinhas ou dos logradouros públicos a deitar canículos para o seu terreno.  

   Era um suplício, um castigo, uma espécie de vigilância a dique holandês e Quaresma viu bem que só uma 

autoridade central, um governo qualquer, ou um acordo entre os cultivadores, podia levar a efeito a extinção 

daquele flagelo pior que a saraiva, que a geada, que a seca, sempre presente, inverno ou verão outono ou 

primavera. 

   Não obstante essa luta diária, o major não desanimou e pôde colher alguns produtos das plantações que tinha 

feito. Se por ocasião das frutas, a sua alegria foi grande, mais expressiva e mais profunda ela foi, quando viu 
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partir para a estação em sucessivas carretas, as abóboras, os cupins, as batatas-doces, em cestos cobertos com as 

árvores não tinham sido plantadas por ele; mas aquilo não, vinha do seu suor, de sua iniciativa, do seu trabalho! 

   Ele ainda foi ver aqueles cestos na estação, com a ternura de um pai que vê partir seu filho para a glória e para 

a vitória. Recebeu o dinheiro dias depois, contou-o e esteve deduzindo os lucros. 

   Não foi á roça nesse dia; o trabalho de guarda-livros roubou o de cultivador. A sua atenção já um tanto gasta, 

não lhe favorecia a tarefa das cifras, e só pelo meio-dia, pôde dizer á irmão: 

- Sebes qual foi o lucro, Adelaide? 

- Não. Menor que o dos abacates? 

- Um pouco mais 

- Então... Quanto? 

- Dous mil quinhentos e setenta réis, respondeu Quaresma, destacando sílaba por sílaba. 

- O que? 

- Foi isso. Só de frete paguei quarenta e dous mil e quinhentos. 

   Dona Adelaide esteve algum tempo com os olhos baixos, seguindo a costura que fazia, depois levantando o 

olhar: 

- Homem, Policarpo, o melhor é deixares isso... Tens gasto muito dinheiro... Só com as formigas! 

- Ora, Adelaide! Pensas que quero fazer fortuna? 

Faço isso para dar exemplo, levantar a agricultura, aproveitar as nossas terras feracíssimas... 

- É isso... Queres sempre ser a abelha-mestra... Já viste os grandes fazerem esses sacrifícios? Vê lá se fazem! 

Histórias... Metem-se no café que tem todas as proteções... 

- Mas faço eu faço. (Página 163-166) 

 

É destacável a suposição de Felizardo de que a forma como foram cortados os milhos só 

poderia ser obra humana. Ingold observa que o pensamento ocidental divide o comportamento 

do raciocínio. Como se as operações do pensar e as realizações motoras pertencessem a 

campos diferente da ação humana. Assim como o comportamento de outros seres vivos 

fossem motivados por natureza cognitiva distinta do humano. Nossa espécie seria a única a 

pensar e, além disso, o pensar estaria separado do comportamento. Desse modo, a elaboração 

de projetos e da ponderação das formas de efetivação deles, seguida de uma combinação de 

técnicas para a realização desses projetos, seria um indício da veracidade da hierárquica 

classificação homem natureza e da técnica e do conhecimento. 

   Pois bem, as formigas, durante a madrugada, levaram os brotos de milho plantados por 

Quaresma. O fizeram em silêncio, com rapidez e efetividade. Seja como for, a entrada dos 

formigueiros não são colocadas a beira de rodovias, cachorros de rua não passam por vias 

movimentadas sem olhar se há veículos vindo, em suma, os outros seres vivos expressam, 

através de seu comportamento, as suas formas de conhecimento sobre o mundo. 
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   As capacidades de linguagem, aprendizagem, pensamento e cognição humana devem ser 

revistas? Técnicas e saberes tradicionais não científicos devem ser classificados como 

inferiores aos conhecimentos acadêmicos? A tendência do pensamento ocidental a criar 

dicotomias para classificar e compreender o mundo deve ser revista?  

Quaresma passou a respeitar o ‘inimigo’ ao notar sua inteligência enquanto corpo social. 

Porém, a concepção de guerra e de inimigo é uma categoria humana. O humor latente nessa 

parte do texto se dá pela comicidade dos delírios de Quaresma por julgar ter esse tipo de 

relação ecológica com as formigas e por acreditar ser possível estar em guerra declarada com 

as saúvas. Como se a entidade orgânica “formiga” pudesse se sujeitar a uma pretensiosa 

ontologia particular humana. 
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Conclusão 

   A ocidentalização do mundo contemporâneo se deu através de processos sociais (ou 

históricos) iniciados na Europa, gerando a própria ideia de ocidente e engendrando fenômenos 

sociais (históricos, ou econômicos) globais, como o colonialismo e o desenvolvimento do 

capitalismo, que incluíram “etnocídios” e “genocídios” (CLASTRES, 1975). A educação 

legitimada pelo estado burguês, assim como a noção de cultura e evolução se encontram em 

uma situação de carência, principalmente nos países pobres. 

 Uma das características mais fortes das sociedades submetidas à cosmologia ocidental é o seu 

teor altamente etnocêntrico, cientificista e positivista.  Eduardo Viveiros de Castro, no texto 

“Pronomes cosmológicos e o perspectivismo ameríndio” (1996), vem trazer um novo ponto 

de vista, por assim dizer, sobre o conceito central da Antropologia, a cultura. Castro 

argumenta que nem todas as cosmologias das sociedades humanas são altamente etnocêntricas 

por definição. Como muitos antropólogos, Castro inspirou sua teoria e/ou metodologia, para 

desenvolver ponderações sobre a cultura, em seu objeto de estudo. O que ele pode observar a 

respeito das cosmologias ameríndias é que, é inerente às suas lógicas culturais encarar a 

realidade como uma visão parcial por definição, como mais uma perspectiva. Um dos autores 

mais utilizados nesse texto supracitado foi Tim Ingold. Muitos pesquisadores das ciências 

humanas, principalmente, vêm se dedicando a adentrar as questões levantadas pelo 

estruturalismo, concordando ou não, sendo considerados pós-estruturalistas ou não, pós-

modernos, ou qualquer que seja a definição, o que também é muito difícil de classificar. A 

problemática ecológica e muitos dilemas levantados na contemporaneidade vêm se 

desdobrando e gerando novas formas de se refletir sobre a sociedade atual. 

 

Ella permanecerá, no es por Ella por quien debemos preocuparnos; somos nosotros los que estamos en 

peligro. O más bien, en este enigma del antropoceno hay operando una especie de cinta de Moebius, 

como si simultáneamente nosotros la rodeáramos –en tanto somos capaces de amenazarla– mientras 

Ella nos rodea –en tanto no tenemos otro lugar adonde ir. (LATOUR, 74)45 

 

   Autores como Bruno Latour e José Vesentini, assim como Tim Ingold e Viveiros de Castro 

vêm criando novas formas de compreender e dar volume aos debates contemporâneos.  

Voltando a Ingold, autor que mais me inspirei para produzir reflexões sobre Antropologia e 

educação, indico o texto “Da transmissão de representações: a uma educação da atenção” 

                                                           
45“Ela permanecerá, não é por Ela [Gaia] porquem devemos nos preocupar; somos nós os que estamos em 

perigo. Ou melhor, neste enigma do antropoceno há operando uma espécie de cordão de Moebius, como se 

simultaneamente nós a rodeássemos [...] enquanto Ela nos rodeia, desse modo, não temos outro lugar para ir.” 
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(2010) para argumentar sobre a potencialidade educativa nas ideias desse seis autor. Pois ele, 

mais do que o impetuoso Karl Marx, se refere a uma realidade social mais atual, embora as 

reflexões de Paulo Freire e Bourdieu sejam tão sedutoras quanto ao argumento do 

materialismo histórico, para pensar a Antropologia e a sua potencialidade educativa, me sirvo 

desse autor, por considera-lo mais adequado. 

Para a efetividade de qualquer móbile educativo, deve-se associar a ideia de continuidade a 

qualidade metalinguística da educação. Resume-se, desse modo, meu argumento central como 

uma proposta de ação educativa imbuída em uma disposição para, o que obrigatoriamente 

dissolve a necessidade de formalizar a educação para que ela seja legítima.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Referências Bibliográficas: 

    - Obras citadas 

BARRETO, Lima Triste fim de Policarpo Quaresma. Rio de Janeiro: EDIOURO, 1981. 

ELIAS, Norbert A Civilização dos pais. Revista Sociedade e Estado Volume 27 Número 3, 

Setembro Dezembro de 2012. 

INGOLD, Tim Humanidade e animalidade. Niterói: EdUFF, 2007. 

INGOLD, Tim O que é um animal. Niterói: EdUFF, 2008. 

INGOLD, Tim Sobre a distinção entre evolução e história. Niterói: EdUFF, 2007. 

INGOLD, Tim Da transmissão de representações à educação da atenção. 19 Educação, 

Porto Alegre, v. 33, n. 1, p. 6-25, jan./abr. 2010. 

LOWY, Michel IDEOLOGIAS e Ciência Social Elementos para uma análise marxista. São 

Paulo: Cortez, 1992. 

MAFRA, Claudia Um mundo sem antropologia. Niterói: EdUFF, 2008. 

MENDONÇA, Eduardo Prado de O Mundo precisa de Filosofia. Rio de Janeiro: Agir, 1988. 

MONTE, Nietta Lindenberg Escolas da Floresta Entre o Passado Oral e o Presente Letrado. 

Rio de Janeiro: EDITORA MULTILETRA LTDA, 1996. 

SILVA, Glaucia Da técnica, estudos sobre o fazer em sociedade. Niterói: EdUFF, 2007. 

VERNANT, Jean-Pierre. Mito e pensamento entre os gregos: estudos de psicologia histórica. 

Tradução de Haiganuch Sarian. São Paulo: Difusão Européia do Livro, Editora da 

Universidade de São Paulo, 1973. 

VESENTINI, José William Geografia, Natureza e Sociedade. São Paulo: CONTEXTO, 1989. 

 

      - Obras consultadas: 

BARBOSA, Lívia Igualdade e Meritocracia: A Ética do desempenho nas sociedades 

modernas. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas, 1999. 

BOAS, Franz Antropologia Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 

BOURDIEU, Pierre Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 

CLASTRES, Pierre Sociedade Contra o Estado. Porto: Edições Afrontamento, 1975. 

CARMOZINE, Michelle; NORONHA, Samanta Surdez e LIBRAS conhecimento em suas 

mãos. São Paulo: HUB Editorial, 2012. 



55 
 

DA SILVA, Lopes Aracy; FERREIRA, Mariana Kawall Leal Antropologia, História e 

Educação: a questão indígena e a escola. São Paulo: Global, 2001. 

DAWKINS, Richard, O Gene egoísta. São Paulo:EDITORA SCHWARCZ LTDA, 2007. 

DIAS, Arleide; OLIVEIRA Vanessa Girassol saberes e fazeres do campo. Arte. São Paulo: 

FTD, 2014. 

 

ELIAS, Norbert. Mozart, sociologia de um gênio. org. Michael Schröter; trad. Sergio Goes de 

Paula. Rio de Janeiro: Zahar, 1995. 
 

FIELD, Syd Manual do Roteiro. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1995. 

FREIRE, Paulo Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Ed. Paz e Terra, 1987. 

FRANÇA, Cecília Cavalieri O silencioso mundo de Flor. Belo Horizonte: Fino Traço Editora, 

2011. 

FRAZER, James George; MORGAN, Lews Henry; TYLOR, Edward Brunett Evolucionismo 

cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005. 

GARCIA, Arthur Aprenda a desenhar: desenhos infantis. São Paulo: Discovery Publicações, 

2011. 

HARAWAY, Donna A partilha do Sofrimento: relações instrumentais entre animais de 

laboratório e sua gente. Porto Alegre: Horizontes Antropológicos, 2011.  

HAWKING, Stephen O Universo numa casca de noz. São Paulo: Mandarim, 2001. 

LARAIA, Roque Cultura, um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1988. 

LATOUR, B Jamais Fomos Modernos: Ensaio de Antropologia Simétrica. Rio de Janeiro: 

Editora 34, 1994. 

LATOUR, B Waiting for Gaia. Composing the common world through art and politics. 

Novembro, 2011.  

LIMA, Tânia Stolz Os dois e o seu múltiplo: reflexões sobre o perspectivismo em uma 

cosmologia tupi. Rio de Janeiro: Mana vol. 2 n. 2, 1996. 

GEERTZ, Clifford A Interpretação das culturas. São Paulo: - I.ed., IS. - Rio de Janeiro: LTC, 

2008. 

GÓES, Lúcia Pimentel Poetando fruta. São Paulo: Editora Santuário, 1996. 

MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martin Claret, 2010. 

MINER, Horace Ritos Corporais entre os Sonacirema. Cambridge: Winthroop Publishers, 

1973. 



56 
 

MOTIM, Benilde Lenzi; BRIDI, Maria Aparecida; DE ARAÚJO, Silvina Maria Sociologia: 

volume único: ensino médio. São Paulo: Scipione, 2013. 

PUSSETTI, Chiara "As razões do coração: entre neurociências e antropologia das emoções". 

RBSE - Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v14, n. 42, dez. 2015. 

RAMOS, Arthur O Folclore negro do Brasil. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. 

RAPCHAN, Eliane Sebeika Chimpanzés possuem cultura? Questões para a antropologia 

sobre um tema "bom para pensar". Rev. Antropol. vol. 48 no. 1 São Paulo Jan. 2005. 

ROCHA, Ruth O Guarani (Ópera para crianças). São Paulo: Callis, 1995. 

SAHLINS, Marshall David Cultura e Razão Pratica. Rio de Janeiro: Zahar, 2003. 

SEGATA, Jean Os cães com depressão e seus donos de estimação. Anuário Antropológico, 

2011-II, 2012: 177-204. 

STRAUSS, Claude Levi O Pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1989.  

VILA, Martinho da A Rainha da bateria. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2009. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo O Que Ler na Ciência Social Brasileira. São Paulo: 

Cosac & Naify, 2002. 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 

ameríndio. Rio de Janeiro: Mana vol. 2 n. 2, 1996. 

WEBER, Max A “objetividade” do conhecimento nas ciências sociais. Org. Gabriel Cohn. 

Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ed. Ática, 1991. 


	B273    Barreto, Felipe de Azevedo Coronel.

