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Alguns autores têm um papel decisivo na vida de quem trabalha intelectualmente. 

Claude Lévy-Strauss parece ser um deles. Por muitas razões, uma delas, pela acuidade com 

a qual tratou os problemas com que se deparou em suas pesquisas antropológicas. Além 

disso, ao reler o texto abaixo, percebe-se sua sensibilidade e sua preocupação com o que, 

como  estudioso  das  culturas  –  e,  por  isso,  da  humanidade-,  antevia  o  que  estava  por 

acontecer: o processo de globalização, ou de mundialização, como se queira. Ou a extensão 

ao planeta Terra, de uma única cultura, a Ocidental.

Na verdade desde há um século e meio, a civilização ocidental tende, quer 
na  sua  totalidade,  quer  por  alguns  de  seus  elementos-chaves  como  a 
industrialização, a se expandir no mundo; e, na medida em que as outras 
culturas procuram preservar alguma coisa de sua herança tradicional, esta 
tentativa se reduz geralmente às superestruturas, isto é, aos aspectos mais 
frágeis  e  que,  podemos  supor,  serão  varridos  pelas  profundas 
transformações que se realizam. Mas o fenômeno está em andamento, não 
conhecemos ainda seu resultado [Veja-se a data em que foi editado este 
trabalho de Lévy-Strauss: 1976]. Ou então, o movimento de fluxo já está 
chegando ao fim, estando o mundo ocidental prestes a sucumbir, como os 
monstros  pré-históricos,  a  uma  expansão  física  incompatível  com  os 
mecanismos internos que asseguram a sua existência? É levando-se em 
conta  todas  essas  reservas,  que  tentaremos  avaliar  o  processo  que  se 
desenrola diante de nós e de que somos, consciente ou inconscientemente, 
os agentes, os auxiliares ou as vítimas. (LÉVY-STRAUSS, 1976, p. 350).

Embora a extensão do problema e a envergadura do autor a ser comentado sejam grandes o 

suficiente  para intimidar  qualquer  um que  se  disponha a  fazê-lo,  neste  momento,  seria 

interessante recordar alguns aspectos que não podem deixar de ser ressaltados.

 De frase em frase,  podemos perceber quanto este antropólogo e pesquisador de 

vivência tão comprometida com seu sujeito de estudo estava consciente dos riscos que a 

civilização  ocidental  estava  correndo.  Em  seguida,  pode-se  perceber,  pela  data  da 

publicação  da  Antropologia  estrutural  dois (LÉVY-STRAUSS,  1976),  que  muita  coisa 
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mudou e, por razões que podem ser conhecidas, a cultura ocidental desviou-se do destino 

que lhe foi previsto pelo nosso respeitável e querido antropólogo.

Na verdade desde há um século e meio, a civilização ocidental tende,  
quer na sua totalidade, quer por alguns de seus elementos-chaves como a  
industrialização,  a  se  expandir  no  mundo  (LÉVY-STRAUSS, 
1976,p.350).

Em seu hábito de pesquisador e acadêmico,  expressa o que estava sendo observado por 

todos aqueles que se interessam pela vida das nações, pelas culturas e, em especial, pela 

própria cultura ocidental, da qual fazia parte. Não só ele, mas outros disseram o mesmo 

(LATOUCHE, 2000, pp.62 e 63 /GOLDSMITH,2001). Não se está, então, falando algo de 

tão novo.

Na seqüência do parágrafo, entretanto, um alerta preocupante: como conhecedor das 

culturas (um dos que chamou a atenção para o fato de que,  cultura era uma construção 

humana, resultado do relacionamento dos seres humanos com seu meio ambiente, com os 

outros,  consigo  próprios  e  com  a  totalidade  da  realidade  (LÉVY-STRAUSS,1976)), 

observou que, da forma com esta expansão estava sendo feita, os resultados não podiam ser 

positivos, não seria um somatório de valores e vivências, mas

[...] na medida em que as outras culturas procuram preservar alguma coisa 
de  sua  herança  tradicional,  esta  tentativa  se  reduz  geralmente  às 
superestruturas, isto é, aos aspectos mais frágeis e que, podemos supor, 
serão varridos pelas profundas transformações que se realizam.  (LÉVY-
STRAUSS, 1976, p. 350 ).

Consciente da fragilidade dos laços sociais, que são construídos através dos anos,  mas que 

não resistem, muitas vezes, a situações de grandes conflitos ou pressões - que estudou com 

detalhes (LÉVY-STRAUSS,  1976, pp. 66 e 67 ) - pôde prever o aniquilamento dessas 

superestruturas,  onde  se  podem  encontrar  expressos  os  princípios  fundamentais  que 

caracterizam  os  motivos  por  que  aquela  cultura  se  construiu  na  Terra,  naquele  meio 

ambiente, com aquelas dificuldades e a explicação que seus membros dão para sua presença 

ali, situados nesse meio ambiente determinado.
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Além disso, desde a expansão da cultura ocidental em direção à busca do Caminho 

das Índias que se vem observando os efeitos de sua implantação no interior  das outras 

culturas. 

É um processo que se desenvolveu intensamente nesta época e que continua ainda e, 

como diz  Lévy-Strauss,  “Mas o fenômeno está em andamento, não conhecemos ainda seu  

resultado.” (LÉVY-STRAUSS, 1976, p. 350). É certo,  Antropologia Estrutural Dois foi 

escrito em 1973. Nesta época, de fato, ainda não se falava de Processo de Globalização ou 

Mundialização. 

Não se pode negar, a cultura ocidental, em seu Livro Sagrado, a Bíblia, nos mitos 

constitutivos,  tanto  o  de  Abraão,  quanto  o  de  Jesus  Cristo,  tem a  ordem expressa  de 

conquistar a Terra, melhor, para um, multiplicar seu povo, para outro, difundir sua doutrina. 

Pode-se  considerar,  que,  neste  movimento  de  expansão,  estaria  a  Cultura  Ocidental 

obedecendo a esta ordem? 

O europeu que, forçando a tradição bíblica, fizera do deus dos hebreus o 
rei  dos  homens,  agora  tinha  de  incluir  aquela  indignidade  pagã  na 
humanidade do passado, entre os filhos de Eva expulsos do Paraíso e do 
futuro, os destinados á redenção eterna [...]

De todo o debate, só reluzia, clara como o sol, para a cúpula real e 
para a Igreja, a missão salvacionista que cumpria à cristandade exercer, a 
ferro e fogo, se preciso, para incorporar as novas gentes ao rebanho do rei 
e da Igreja. Esse era o mandato imperativo no plano espiritual.(RIBEIRO, 
2000, p.59).

Quando lemos os relatos dos nossos colonizadores, temos esta impressão: estão ali, 

além de buscar riquezas e extrair produtos (RIBEIRO, 2000, pp. 182 a 192), também para 

difundir a doutrina cristã. Tanto que, ao chegar nas costas do que seria o Brasil e encontrar 

os  seus  habitantes  nus,  logo  se  preocuparam em  cobrir  suas  vergonhas,   seguindo  as 

determinações da Santa Sé em matéria de costumes. Perguntou-se, acaso, se, para aqueles 

seres humanos, estar nu era vergonha? Nota-se, nestes relatos, a falta de preocupação pelo 

ponto de vista do nativo. 

E  Bartolomeu  de  Las  Casas,  em  seu  pequeno  livro  Muito  breve  história  da 

destruição das Índias, fala disto diversas vezes. Preocupado com a sua própria segurança, 

só relatou o que viu cinqüenta anos depois, já no leito de morte 
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Por  causa  de  sua cobiça  e  de  sua  ambição  insaciáveis,  tais  como não 
poderia haver pior  no mundo, e porque estas terras eram ditosas e ricas, e 
estas pessoas tão humildes, tão pacientes e tão facilmente submissos, não 
tiveram por eles nem respeito, nem consideração, nem estima [...]. Eles os 
trataram, eu não diria com animais (quisesse Deus que eles os tivessem 
tratado e considerado como animais), mas pior que como animais e menos 
que estrume. (CASAS, 1979. P.52 ).

Outro  aspecto  preocupante  é  a  forma  como  a  chegada  dos  representantes  desta 

cultura se dá: colocam-se como superiores. Durante séculos as outras culturas, os povos que 

não conseguiam dialogar em pé de igualdade ou não os ameaçavam com suas armas, foram 

chamados de primitivos, como se houvesse uma escala de desenvolvimento humano, onde 

eles dominariam o topo, o mais alto lugar. Como se pode perceber no texto de Bartolomeu 

de Las Casas, talvez o primitivismo dos povos americanos correspondesse a um tipo de 

gentileza desconhecido dos ocidentais que aqui chegavam. É por isso que Lévy-Strauss é 

significativo,  pois  em  sua  obra  O  Pensamento  Selvagem  (LÉVY-STRAUSS,  1970) 

apresentou argumentos contra esta idéia da superioridade ocidental, mostrando a estrutura 

complexa das culturas chamadas primitivas.

Em contraposição a esta idéia de primitivo, está sendo apresentado como um grau 

de  evolução  e  desenvolvimento  humano,  todo  aquele  povo  que  adota  os  costumes 

ocidentais, chegando-se a aspirar, por toda a Terra a este grau de perfeição humana. Chega 

a ser quase uma crença, melhor,  é  uma crença como bem nos mostra Gilbert Rist.(RIST, 

1996, pp. 45 e 46 ). Quantos de nós não nos recordamos, em nosso tempo de escola, quando 

nos eram apresentados como modelos a serem seguidos, os hábitos e atitudes europeus, 

como sendo os únicos possíveis de serem adotados se se quisesse atingir um alto grau de 

perfeição humana. (RIST, 1996).

Desenvolvido, então, é aquele povo que aprende as palavras que lhe são ensinadas. 

para  que  possa  se  comunicar  com  o  ocidente  e  vê  em  seus  representantes,  uma 

superioridade natural. Deste modo, criou-se toda uma terminologia em torno da questão do 

desenvolvimento,  como  algo  a  ser  alcançado,  uma  aproximação  da  perfeição  humana. 

Perfeição esta caracterizada pelos paradigmas da cultura ocidental. 

Só  há  muito  pouco  tempo,  os  estudiosos  do  meio  ambiente  se  aperceberam da 

influência das diferenças climáticas sobre os povos e grupos humanos. Presentes em todo o 

mundo e, vivenciando as dificuldades relativas à diferentes situações climáticas, os próprios 
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ocidentais se viram diante da necessidade de modificar – sem conceder – alguns de seus 

hábitos  (alimentação, horas de sono, agendamento de reuniões). Num país como o nosso, 

de  clima  tropical,  ainda  se  usam  roupas  ditadas  pelos  paradigmas  da  moda  européia, 

principalmente no que diz respeito ao que um executivo de uma Organização deve usar: 

terno e gravata, sapato fechado, camisa de colarinho. E, após o processo de globalização, a 

necessária adaptação dos ISO e normas de todo tipo veio coroar e complementar a evidente 

diferenciação  entre  os  meio-ambientes  e  seu reflexo na cultura  dos  povos.  Mas,  agora, 

economicamente preponderantes, reconhecer tal coisa, só serve para tornar mais eficaz a 

sua expansão. (LÉVY-STRAUSS, 1976, p.350 ).

E Lévy-Strauss continua, naquela época, com razão:

Ou então,  o  movimento  de  fluxo  já  está  chegando  ao  fim,  estando  o 
mundo ocidental prestes a sucumbir, como os monstros pré-históricos, a 
uma  expansão  física  incompatível  com  os  mecanismos  internos  que 
asseguram a sua existência? (LÉVY-STRAUSS, 1976, p. 350).

Sua preocupação era justamente com a rigidez dos sistemas de administração pública, as 

comunicações,  o  desenvolvimento  industrial  desenfreado,  a  necessidade  de  crescimento 

econômico a qualquer preço (equivalente, no contexto, a desenvolvimento), a existência de 

recursos naturais não-renováveis, a poluição das águas, do ar. Mas tudo isto ainda era numa 

escala bastante menor do que hoje. Afora a violência dos regimes militares na América 

Latina, a Guerra do Vietnam e outros pontos de conflito, vistos mais como áreas em vias de 

libertação,  ainda  não  se  podia  falar  da  violência  do  mundo  de  hoje,  da  expansão  do 

narcotráfico, do crescimento da indústria bélica, das guerras químicas, da degradação dos 

costumes  em todo o  planeta,  da violência  presente  no  nosso dia  a  dia,  nas  ruas  e  nas 

escolas,  da  maior  parte  do  mundo,  principalmente  aquelas  marcadas  pela  presença 

ocidental. (LATOUCHE, 2000, p. 64).

Ou  em grupos  sociais  relegados  a  refugo  de  sociedade  humana  -  perdidas  as 

superestruturas de suas culturas, o seu aspecto tradicional, de que fala Lévy-Strauss (1976), 

construídas durante séculos e séculos, em sutil sedimentação e que hoje são diluídas no 

emaranhado das manifestações da mídia e da tecnologia moderna -, embolados em bairros 

operários, dormitórios ou reserva de mão-de-obra barata, cujos seres humanos aí residentes 

desejam e buscam – sem poder realmente adquiri-los - os mesmos produtos oferecidos pela 
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publicidade  globalizada  àqueles  que  dispõem de  recursos  para  possui-los.  Lévy-Strauss 

(1976,  p.  350)  não  viu  isto  ou  não  falou  disto.  Sua  preocupação  era  “[...]com  os  

mecanismos  internos  que  asseguram a  sua  existência.”:  isto  é,  a  existência  da  cultura 

ocidental. Com os mecanismos internos (os mesmos que ela varre nas outras manifestações 

culturais), que a caracterizam. Certamente, entre eles estariam incluídos os valores morais, 

os princípios cristãos, o respeito e a consciência da pequenez humana, diante do absoluto da 

realidade  em seu  todo,  assim como a  consciência  da  grandeza  e  infinitude  do  espírito 

humano, que pode ter consciência de sua presença no mundo, que orientaram os grandes 

nomes que construíram a cultura ocidental.(Pascal, Espinoza).

Estava também preocupado com os mecanismos de comunicação, de divulgação 

de  dados,  de  controle  social,  de  manifestações  de  desagrado  e  de  alegria,  solução  de 

problemas entre indivíduos e grupos humanos, de gerenciamento dos meios de produção e 

consumo assim como a sua expansão em escala mundial. E muitos outros, que constituem o 

processo  que  se  desenrola  em qualquer  sociedade  humana,  seja  ela  ocidental  ou  não. 

Principalmente  porque,  provavelmente,  no  seu  entender,  talvez  a  cultura  ocidental  não 

dispusesse de meios para resolver os problemas que sua expansão a todo o globo terrestre 

iria criar. 

Sob  certo  aspecto,  ele  tinha  razão:  ao  se  expandir  pelo  mundo,  a  civilização 

ocidental  – como ela mesma se chama – foi deixando povos e culturas em situação de 

extinção ou de quase extinção. É para o que ele nos alerta no início deste parágrafo do 

último capítulo de Antropologia estrutural dois.

Neste  sentido  é  que  se  justifica,  hoje,  o  nome  de  Ecologia  Social  para  esta 

disciplina  que  alguns  pesquisadores  se  dedicam  a  desenvolver,  como  Tania  Maciel 

(MACIEL, 1999 ). Porque há risco de extinção e há casos de extinção de aspectos humanos 

de caráter significativo. (LÉVY-STRAUSS, 1976).

Entretanto, o objetivo deste artigo é chamar a atenção para um outro aspecto. É 

para um outro momento o esclarecimento do que se acabou de dizer sobre o que e onde está 

sendo  extinto  na  humanidade  do  ser  humano.  Um exemplo  é  a  presença  da  violência 

marginal no dia a dia de todos, na maior parte dos países ocidentalizados.

Como já foi dito, esta obra foi publicada em 1976, no Brasil e, de acordo com seus 

editores brasileiros,  “[...]  está sendo feita  a menos de três anos de sua publicação, em  
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francês, pela editora Plon!”  (LÉVY-STRAUSS, 1976)²;  de lá para cá, o mundo mudou 

profundamente.  Invenções  foram  aplicadas  e  geraram  grandes  mudanças  tecnológicas. 

Pouco  se  sabia  ainda  sobre  a  utilização  da  fibra  ótica  e  da  aplicabilidade  dos  dados 

fornecidos pelos satélites artificiais. Os microcomputadores ainda não eram uma realidade 

comercial e a Internet ainda não existia como meio de comunicação de massa. Os telefones 

celulares não haviam se tornado objetos de consumo e, mesmo com relação à  sociedade de 

consumo que já havia assentado suas bases em quase todos os países ocidentalizados do 

mundo,  se  desconheciam  as  suas  potencialidades  e  conseqüências.  A  publicidade  e  a 

propaganda,  melhor,  a  Comunicação  Social,  como  área  de  conhecimento  estava  ainda 

tateando e começava a apresentar seus resultados.

Então, talvez o risco que Lévy-Strauss (1976, p. 350) via de que “[...]  o mundo 

ocidental  [ estivesse ] prestes a sucumbir, como os monstros pré-históricos[por causa de] 

uma  expansão  física  incompatível  com  os  mecanismos  internos  que  asseguram  a  sua  

existência”, não se justifique hoje. 

A  cultura  ocidental,  pela  prática  sistemática  da  racionalidade,  através  das 

descobertas e invenções obtidas pela aplicação rigorosa e ininterrupta do método científico, 

talvez tenha conseguido, em seu aspecto material,  criar  novos mecanismos internos que 

assegurem, por mais um bom tempo, a sua existência. Não que isto não estivesse sendo 

feito já há mais tempo, pois é a respeito desta expansão que se está chamando a atenção e, 

no entender do grande pesquisador, “[...] há um século e meio”(LÉVY-STRAUSS,1976, p. 

350),  mas, acelerou consideravelmente nos últimos trinta. E tem dado resultados concretos, 

no  que  diz  respeito  às  superestruturas  materiais  de  onipresença  e  controle  de  dados  e 

informações. Na medida do possível, chega a precisões em relação a estes, impensáveis na 

época em que Lévy-Strauss escreveu estas palavras. 

Agora, nos resta perguntar:  o que ficou da superestrutura tradicional da própria 

cultura  ocidental?  Greco-romana,  judaico-cristã.  De grega,  cujos filósofos deixaram sua 

marca  em  seus  dois  mil  anos  de  evolução,  pouco  tem  hoje,  a  não  ser  a  prática  da 

racionalidade e o cuidadoso afastamento do que seja mitológico,  mágico,  indizível...não 

explicável  por  argumentos  racionais;  a  imensa  maioria  dos  que  participam  das 

² Orelha do livro Antropologia entrutural dois, escrita por Roberto Cardoso de Oliveira.
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manifestações desta cultura hoje, talvez nem tenham ouvido falar deles e de seu incessante 

trabalho de elucidação do que seja a humanidade. 

De romana,  o  estado,  a  organização  administrativa,  o  direito,  o  movimento  de 

conquista do mundo conhecido. Talvez esta última característica tenha restado, desde que, 

no  momento,  o  que  se  presencia  é  o  enfraquecimento  do  Estado  e  da  burocracia 

administrativa em função de um tratamento virtual dos dados através da cibernética,  de 

forma  globalizada;  em  conseqüência  do  enfraquecimento  do  modelo  greco-romano,  o 

direito se restringe aos procedimentos e se esvazia em seus fundamentos. 

Judaico-cristã: onde a aplicação do respeito ao Deus Supremo (Jeová) e a prática 

do  amor  ao  próximo  como  a  si  mesmo  (não  neste  processo  radical  de  varredura  das 

superestruturas das outras culturas) não pode ser identificada, apenas em bem poucas de 

suas manifestações culturais.

Fundamentada  na  racionalidade  cartesiana  (DESCARTES,  1946)  -  que  se 

manifesta  em quase que  absolutamente  todos  os  instantes,  do público  ao privado,  para 

resolver problemas de cunho material e com soluções às vezes satisfatórias, às vezes não -, 

onde se pode colocar os aspectos que esta racionalidade não leva em conta, ou seja, o que 

foge de seus mecanismos de apropriação? Por exemplo, o aspecto emocional do psiquismo 

humano, que não é só racional; o aspecto mágico que o ser humano busca nas coisas; o que 

ocorre e não se esperava; o que ocorre e não deveria ocorrer; o anseio do Divino que muitos 

grupos  canalizam para  suas  manifestações  religiosas  e  que  manifesta  a  consciência  da 

grandeza e da infinitude do espirito humano.

Onde é  que  a  Cultura  Ocidental  está  colocando  tudo isto?  Em grupos  sociais  

relegados a refugo de sociedade humana?  Em soluções  alternativas de vida social? Que 

respostas, como cultura, está dando a estes movimentos humanos? (MAFFESOLI,  2001).

Ou em grupos sociais relegados a refugo de sociedade humana. Ou isto está sendo 

canalizado para manifestações de violência e medo, inveja e ciúme, abuso do poder e da 

força,  prática  do terrorismo.....Freud também faz parte  desta  cultura,  como ainda  Jung, 

Lacan, pessoas que chamaram a atenção para o aspecto  inconsciente das ações humanas, 

que, muitas vezes, se mascaram de uma extrema racionalidade, a racionalização.

Será que, da falta de coragem (que virtude é esta?) da Humanidade de encarar seus 

problemas  metafísicos,  a  cultura  ocidental  tirou  as  racionalizações  necessárias  para  se 
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colocar  como aspiração  o sucesso material,  a  aspiração  à  riqueza material  sem limites, 

entrando seus representantes (suas cabeças pensantes?)  coletivamente em consenso de que 

todas  as  outras  questões  que  não  possam  ser  resolvidas  por  esta  aspiração  de  poder 

econômico-  realizada  ou  não  -,  não  existem?  Ou  devem  ser  banidas  de  suas 

superestruturas? Veja-se sobre isto o livro de Gilbert Rist, Le dévelopement, histoire d´une  

croyance occidentale. (RIST, 2001).

Está-se falando de cultura, de sociedade, de coletividade. Não se trata aqui de falar 

de grupos sociais específicos, com manifestações exóticas ou não, que não correspondam 

aos parâmetros da racionalidade cartesiana. Lévy-Strauss (1976) estava preocupado com o 

futuro da civilização ocidental. 

É do que pode e deve tratar um estudo em Ecologia Social., isto é, um estudo que 

trate  de  Desenvolvimento  Humano  Durável,  que  possibilite  à  humanidade,  aos  seres 

humanos  existentes  no  planeta,  sobreviver  às  conseqüências  das  suas  próprias  ações. 

Certamente  vai-se  passar  pela  Ética,  da  qual  estamos  todo  o  tempo  falando,  sem que 

tenhamos tratado especificamente dela.
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