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Resumo: Compreender como é realizada a produção do conhecimento científico sobre a 

cultura humana, constitui uma base introdutória de saberes que vão muito além da necessária 

formação de pesquisadores e cientistas sociais. No presente artigo, por meio de uma revisão 

bibliográfica recuperamos um conjunto de saberes selecionados como conhecimentos básicos-

introdutórios, identificados como fundamentais para a formação humana de qualquer sujeito 

social. Em grande medida, identificamos a separação vigente na modernidade, onde o 

conhecimento e o pensamento se descolam, ganhando uma autonomia perigosa, como bem 

identificou Hannah Arendt (2007). Assim, ao responsabilizar as Ciências Humanas com a 

humanização do pensamento, após quatro anos de experiência com alunos de graduação de 

diferentes cursos e áreas, o presente texto é o resultado de um longo processo de construção e 

reconstrução de aulas e ações pedagógicas. Reconhecendo que, compreender as diferenças 

culturais por meio de um olhar acadêmico, permite a qualquer pessoa a possibilidade de 

realizar um afastamento gradual de posturas opinativas da ordem do senso comum 

simplificador e envolver-se com pensamento complexo e percepção profunda da realidade 

cultural e, assim, se humanizar. Esse processo conduziria os sujeitos na abertura para uma 

superação gradativa das incapacidades de reconhecer a diversidade cultural como elemento 

essencial da própria humanidade e fundamental para sua própria humanização. Para tanto, 

pensadores como Roque Laraia, Cliffort Geertz e Everardo Rocha serão acionados para 

dialogar com uma proposta de texto acessível e didático, objetivando ampliar o poder de 

formação intelectual que suas pesquisas permitem estabelecer com os não iniciados na vida 

acadêmica e científica das Ciências Humanas. Como resultado pretendido, está um relato de 

experiência que se afasta gradativamente da linguagem acadêmica e se aproxima da realidade 

do aluno de graduação, tornando o texto também um agente responsável central na 

humanização dos seres humanos no espaço acadêmico brasileiro.  
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Introdução 

 

Falar de cultura não constitui uma atitude intelectual simples. Essa afirmação é 

compartilhada por apenas uma pequena parcela da população e, também, por uma porção 

restrita de pessoas que ingressam e convivem no espaço universitário brasileiro. Sabemos que 

existem áreas do conhecimento que não possuem acesso ao entendimento complexo do fazer 

científico, em se tratando especificamente da sensibilidade do conhecimento metodológico 
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envolvido nas pesquisas e teorias que produzem dados relativos às realidades sociais, culturais 

e políticas. Assim, é preciso reconhecer que não basta entrar no espaço acadêmico, para ter, 

por um passe de mágica, a aquisição de todo o conhecimento científico disponível em sua 

formação intelectual. Existem cursos e áreas acadêmicas que possuem maior ou menor 

potencial de problematizar e complexificar a percepção sobre a diversidade cultural. As áreas 

que possuem menor potencial, em grande medida, tendem a manter a simplificação opinativa, 

reproduzindo percepções muito parecidas com as existentes fora do espaço acadêmico, 

inclusive no interior das salas de aula, mantendo opiniões superficiais e limitadas frente a 

diversidade cultural, já que seu foco está voltado a outros temas e campos do conhecimento
2
.   

Em grande medida, a opinião que todos nós portamos, advém de influências das 

nossas experiências com pessoas em espaços de convívio comuns (casas, ruas, bares, filas, 

transporte público, redes sociais, etc) que, em grande medida, não possuem e nem precisam 

possuir base teórica ou sustentação científica. Assim, as opiniões circulantes tendem a 

simplificar os elementos que compõem a diversidade cultural existente. Por esses e outros 

motivos, as disciplinas isoladas de Sociologia, Antropologia, Política, Ética e Filosofia, nas 

escolas e universidades acabam sendo fundamentais para modificar essas e outras lacunas 

formativas. Opinião e entendimento científico precisam ser diferenciados. Em especial, no 

contexto brasileiro universitário, as disciplinas isoladas de Sociologia que objetivam dar conta 

das questões culturais como parte fundamental da formação superior. É sobre esse 

compromisso, que o presente artigo se estrutura.  

Quando falamos de formação universitária, estamos falando de uma formação que seja 

capaz de universalizar o acesso ao conhecimento científico já produzido pela humanidade. Ela 

não se resume a uma formação voltada apenas para atuação profissional no mercado de 

trabalho, mas uma formação intelectual mais ampla para a vida e, principalmente, voltada a 

formação e a produção de novos conhecimentos científicos. 

Tendo por base a realidade brasileira, é preciso reconhecer que existem “mundos” 

completamente diferentes de percepção da realidade cultural. De forma introdutória, podemos 

falar em dois grandes “mundos” de percepção. Eles serão colocados em pares de oposição, 

para radicalizar a discussão no sentido etimológico do termo, ou seja, buscar as raízes de 

ambos, para introduzir um debate que virá a seguir, discorrendo sobre a capacidade de 
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ampliação da percepção das diferenças culturais como forma de humanização. Retomaremos 

posteriormente esse ponto, para avançar nesta discussão que aqui chamaremos 

metaforicamente de dois mundos da percepção. 

Existiria um “mundo” de percepção, que está disponível de maneira praticamente 

obrigatória e universal para toda a população. Para a ampla maioria, este será o único 

“mundo” que poderá acessar em sua trajetória formativa, ou seja, o mundo de quem possui 

apenas opiniões para entender a realidade cultural. Chamaremos ele de “mundo da opinião”. 

Quem habita esse “mundo”, não possui consciência de como e porque ele se constitui, mas em 

grande medida, o sujeito formou-se nele pelo simples contato cotidiano com amigos e 

familiares, com pessoas próximas, onde o aprendizado se deu de forma informal, através da 

aceitação ou reprodução de opiniões de outras pessoas mais velhas ou mais influentes que não 

necessitaram de nenhuma base teórica e metodológica para falar da cultura.  

Neste “mundo da opinião”, as pessoas que nele habitam, tendem a acreditar que falar 

da realidade cultural constituiu algo fácil e extremamente simples. Para quem opina sobre as 

diferenças culturais, por exemplo, basta parecer lógico, acionando exemplos isolados que 

confirmem percepções também isoladas e, por isso, superficiais, para que a opinião possa ser 

apresentada como verdade pessoal. Para quem habita esse “mundo”, qualquer tentativa de 

demonstrar os pontos fracos da percepção do outro é tida pelo defensor da opinião como um 

desrespeito ou até ofensa, já que as pessoas passam a acreditar que as opiniões que possuem 

(reproduzem) são parte de sua identidade pessoal. Para defender essas “verdades”, as pessoas 

reagem a qualquer problematização utilizando credenciais que julgam suficientes, ou seja, ter 

vivido alguma experiência específica (aconteceu comigo, vi com meus próprios olhos, morei 

por lá, etc), por ser mais velho e “vivido”, ou mesmo alegando ter visto na televisão, internet 

ou, mais recentemente nas redes sociais, algo relacionado ao tema, que o legitima para falar 

sobre as diferenças culturais como possuidor de uma espécie de “notório saber”. Quem vive 

este “mundo” da opinião, se acostumou ao longo da vida a debater opinião e passa a acreditar 

que sua opinião é tão verdadeira que precisa mostrar e convencer os demais de sua validade. 

Mas cabe ressaltar, quem habita esse “mundo”, não escolheu, não teve oportunidade de 

conhecer outros “mundos”, apenas se acostumou com a vida neste tipo de mentalidade 

opinativa.   

Por outro lado, existe um mundo completamente diferente, mais complexo, que 

demanda maior profundidade nos estudos e um compromisso ético com a produção de 

interpretações sobre a realidade, que chamaremos de “mundo acadêmico”. Essas 

interpretações precisam ter por base dados confiáveis, produzidos com métodos científicos 

sustentados por teorias, validados cientificamente. Esse “mundo” é habitado, infelizmente, 



por uma minoria da população brasileira. Integrantes de uma pequena elite intelectual que 

pouco dialoga com o “mundo da opinião”, mas se dedicam a aprofundar suas percepções da 

realidade. Neste “mundo acadêmico” complexo de percepção, somos convidados a estudar 

muito antes de falar sobre a cultura e as diferenças culturais. Quando somos acionados a falar, 

não deveríamos projetar nossa opinião pessoal, mas realizar interpretações mediadas por 

teorias e conceitos academicamente produzidos e estudados pela ciência. Assim, neste mundo, 

a realidade não existe em si, ela é percebida de uma forma mais profunda e complexa, 

interpretada por meio de um olhar acadêmico e científico. Não existe uma verdade, as 

percepções são sempre negociadas com base nos métodos e teorias existentes, que são 

escolhidas conscientemente pelo analista social. Infelizmente, uma parcela significativa de 

pessoas que entram neste segundo “mundo”, o mundo acadêmico, esquecem do princípio da 

humildade e passam a se sentir superiores, deslegitimando qualquer contato com outros 

“mundos” fora do pensamento acadêmico da sua área. Porém, este último ponto, é visto como 

uma limitação que precisa ser evitada, a já tradicionalmente conhecida arrogância acadêmica, 

ou, segundo Boaventura de Sousa Santos, em sua obra intitulada Um discurso sobre as 

ciências (1987), chamada de uma “postura arrogante
3
” (SANTOS, 1987). 

O presente artigo objetiva oferecer um texto acadêmico, voltado aos não especialistas 

ou não iniciados na área de antropologia, proporcionando um diálogo introdutório e didático 

academicamente sustentado para quem deseja se aproximar gradativamente da complexidade 

do pensamento científico, aqui ilustrado como “mundo acadêmico”. Assim, a seguinte 

problemática-guia da nossa discussão será: Quais os elementos introdutórios existentes no 

conhecimento científico da antropologia, que poderiam ser resgatados objetivando a 

humanização
4
 das percepções relativas às diferenças culturais? Ou, em outras palavras, o 

texto consiste em um convite para aqueles que vivem, até então, confortáveis no “mundo” da 
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opinião, a reconhecer os limites deste e, principalmente, se sentirem provocados a buscar 

caminhos de construção de percepções mais profundas, complexas  e sensíveis frente ao 

entendimento das diferenças culturais. Entendemos que esse processo não os tornará seres 

superiores, mas diferentes. Assim, convidamos o (a) leitor(a) a adentrar este novo espaço de 

reflexão e percepção, sentir-se parte integrante deste, deixando de se sentir confortável no 

“mundo da opinião”, e compreendendo o caminho que a formação intelectual percorre em 

busca da humanização da consciência.  

 

 

A diferença entre natureza e cultura 
 

Para começar a apresentar ao leitor o processo que a própria cultura nos provoca, se 

faz necessário tornar consciente a tendência de naturalizarmos comportamentos culturais em 

nosso cotidiano. O próprio uso da palavra “natural” é, normalmente, acionada de forma 

equivocada. Quando alguém afirma que é natural, por exemplo, um gaúcho beber chimarrão, 

uma mulher limpar a casa para a sua família ou mesmo do homem trair sua parceira, na 

realidade, estamos querendo dizer que isso é comum dentro de uma cultura ou culturas 

específicas. A palavra “natural” não surge nestas falas por erro linguístico, mas orientadas por 

uma forte tendência em acreditar que esses comportamentos são praticados com tamanha 

recorrência, que a melhor ou única explicação para a sua recorrência seriam as forças naturais 

que o determinam. Como muitos afirmam, de maneira ingenua, “isso está no meu DNA” ou 

“tenho isso no sangue”. Lembrando que, para quem vive no “mundo da opinião”, estas falas e 

posturas são tidas como verdadeiras e, quem as professa, na maioria das vezes, não está aberto 

a repensá-las em um primeiro momento.  

Se a busca for por um termo que poderíamos utilizar para uma fala mais precisa, ao 

invés do termo “natural”, seria o uso do termo “comum” ou “normal”, no sentido de norma
5
, 

de regras culturais que são seguidas muitas vezes sem grandes questionamentos. Em grande 

medida, seguimos as normas culturais, já que desde cedo somos educados e muitas vezes 

obrigados a seguir, sem questionar, um conjunto de comportamentos, fazendo com que, 

gradativamente, passamos a crer que estes sejam naturais e inquestionáveis. Não existe uma 

grande razão que explicaria o motivo que leva um gaúcho a beber chimarrão e não um 

simples chá, por exemplo. Ou, explicar os motivos que levam as mulheres a ensinarem a 

próxima geração de meninas que a limpeza da casa é uma tarefa ou, em muitos casos, uma 

obrigação “de mulher”. Ou mesmo que os homens sentiriam um desejo incontrolável de 
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traírem suas parceiras e que, as mulheres, por alguma crença mágica não teriam esse mesmo 

desejo. Em grande medida, essas normas seguidas não são naturais e sim culturais, ou seja, 

foram aprendidas e reproduzidas, não nascem com as pessoas, elas aprendem a segui-las 

quando estas estão vigentes em uma dada cultura e são oferecidas ao indivíduos em seu 

convívio com os demais. A cultura tradicionalista, a cultura machista, são exemplos que 

poderiam explicar essas atitudes anteriormente listadas. Elas seriam características 

constituidoras de algumas culturas, e assim, nos ajudariam a estudar essas diferenças de forma 

mais profunda, reconhecendo esses traços culturais como processo de ensino, aprendizagem e 

reprodução de comportamentos.  

Para deixar essa discussão ainda mais interessante, apresentamos em forma de 

problema, o desdobramento da nossa questão inicial, ou seja: Quais seriam as fronteiras 

existentes entre a natureza e a cultura no interior do comportamento humano? Quais 

comportamentos humanos são naturais e quais são culturalmente construídos? 

Reconhecemos que essa discussão poderia originar uma tese original de doutorado em 

antropologia, mas, como afirmei anteriormente, esse texto constituiu uma introdução ao tema. 

Sendo assim, passamos agora a explicar de uma maneira didática, quais seriam os elementos 

naturais e culturais no interior do comportamento humano.  

Para descobrir os elementos contidos na nossa natureza, existiria uma pergunta muito 

simples: Quais necessidades humanas são independentes da nossa vontade ou aprendizado? 

Ou, em outras palavras, quais necessidade são inatas na conduta humana? Para tanto, 

poderíamos listar aqui algumas mais óbvias, tais como sentir fome, sede, sono, necessidade de 

respirar, defecar, urinar, locomover, comunicar e, para ficar apenas nas questões de menor 

complexidade, podemos inserir também a necessidade de fazer sexo. São necessidades 

humanas vitais. Apenas para lembrar, o desejo sexual é diferente da reprodução. A tradição 

cristã combinou o sexo com reprodução, juntamente com a culpa e como um dos 

comportamentos ligados ao pecado, dentro de um único pacote de entendimento. Mas que, 

superando os limites da crença, o desejo sexual que sentimos trata-se de uma pulsão sexual, a 

reprodução poderia ser uma das consequências naturais do ato sexual, sendo assim, são 

questões diversas e que precisam ser entendidas separadamente. A reprodução não constitui 

uma necessidade natural, mas uma consequência natural do próprio sexo. Não é por acaso que 

em diversas correntes religiosas, a supressão do sexo na vida dos sujeitos, é considerado um 

ato de provação ou devoção, sem que isso os conduza a morte, sendo portanto, passíveis de 

controle por diferentes doutrinas.    

As necessidades humanas são, portanto, universais. Essa característica carrega um 

elemento comum da própria espécie humana. Todos os nascidos como seres humanos, terão 



essas necessidades inscritas em suas características biológicas, muitas delas chamas de 

necessidades fisiológicas. A natureza está no ser humano, o que precisa ficar claro aqui é que 

não somos seres determinados pela natureza, a natureza possui importância sim, mas ela não 

determina a conduta humana.  

Se alçarmos um voo um pouco mais alto em relação ao nível de abstração desta 

discussão, poderíamos dizer que, neste caso, a natureza contida na conduta humana, possuiria 

características que a transformariam numa categoria de entendimento. Assim, a natureza, 

entendida no comportamento humano, poderia ser descrita como categoria, na qual 

compreende: todo o comportamento que é universal, imutável e inato, ou seja, constituem um 

conjunto de necessidades que não podem ser modificadas, que todo o ser humano tende a 

nascer com elas ou desenvolve-las, querendo o não. O ser humano pode até passar a negar 

uma ou mais destas, por exemplo, o sexo, como assim o fazem padres católicos e monges 

budistas, ou mesmo negar a fome, como algumas práticas religiosas procedem em seus jejuns. 

Porém, em todos esses casos, as necessidades se fazem presentes naturalmente como 

necessidades humanas, negá-las não as fará desaparecer. Assim, teríamos a nossa primeira 

categoria sociológica, ou seja, natureza. 

Já a cultura, necessita de uma forma de explicação diferente. Se tentássemos listar 

todos os comportamentos culturais que possuímos e passássemos a listar da mesma forma 

com que procedemos ao falar da natureza, acabaríamos listando uma infinidade de práticas 

culturais, tais como: Tomar banho, escovar os dentes, comer na mesa, usar óculos, ler 

palavras e números, vestir roupas, pentear os cabelos, falar uma língua específica e etc, que 

acabaria mostrando-se uma estratégia pouco producente de nossa parte, já que são 

praticamente infinitas.  

Para fins mais didáticos, poderíamos construir um caminho mais objetivo, seria a 

proposta de um quadro estrutural de oposições. Na primeira coluna, recuperando as 

necessidades naturais em forma de lista, será possível fazer emergir questões capazes de 

demonstrar o papel e a importância da cultura, no exato momento em que se passa a descobrir 

a emergência da cultura, por meio de perguntas que serão listadas na segunda coluna, 

ilustradas no seguinte quadro: 

 

 

Quadro I - Natureza e Cultura 

 

NATUREZA (já explicado anteriormente)   CULTURA 

Fome Como comemos? Quando comemos? 

Onde comemos? O que comemos? 

Por que comemos?  

Sede Como bebemos? Quando bebemos? Onde 



bebemos? O que bebemos? Por que 

bebemos? 

Sono Como dormimos? Quando dormimos? 

Onde dormimos? Com o que dormimos? 

Por que dormimos? 

Sexo Como fazemos sexo? Quando fazemos 

sexo? Onde fazemos sexo? Com o que 

fazemos sexo? Por que fazemos sexo? 

Urinar  

... 

 

... 

 

... 

Fonte: do autor 

 

Creio que não seja necessário apresentar o quadro completo, até porque se espera que 

o leitor não só entenda a lógica apresentada, mas seja  capaz inclusive de estruturar sozinho o 

mesmo de forma mais completa. A questão mais importante neste quadro seria compreender 

que toda a tentativa de responder às necessidades humanas, quando encontramos seres 

humanos vivendo em grupos, se faz pelo caminho da cultura. Nascemos com fome, mas será a 

cultura do grupo que será o conteúdo pelo qual a geração anterior irá nos ensinar a comer, a 

definir o que comemos e o que não comemos seguindo critérios aprendidos também na 

geração anterior pela cultura vigente. Os momentos e os motivos que comemos algum 

alimento e não outros, muitas vezes guiados pela tradição cultural. O leitor poderia alegar que 

come pelo único motivo de ter fome, o que seria uma enorme simplificação. Comemos por 

fome sim, mas também por educação, para emagrecer ou para engordar, comemos para 

dormir e para acordar, para nos sentir felizes, comemos algum alimento para nos curar da 

tristeza ou afogar mágoas e tantos outros motivos culturais que nos conduzem ao alimento, 

que ilustram a capacidade do alimento não apenas para alimentar o corpo, mas dar sentido a 

vida permeados pela cultura. A gastronomia, arriscamos dizer, talvez seja a porta de acesso 

mais fácil e surpreendente de qualquer cultura humana.  

A manifestação da cultura, pode se dizer assim, se faz no momento em que 

construímos critérios compartilhados para satisfazer nossas necessidades e passamos a ensinar 

a próxima geração dentro destes mesmos critérios. Por isso, como veremos adiante, quando 

desejamos estudar e entender as diversas culturas existentes, fazemos perguntas sobre as 

necessidades dos sujeitos, observamos seu cotidiano e buscamos entender essas ações dentro 

do contexto cultural em que foram elaboradas e reproduzidas. No exato momento em que as 

perguntas são respondidas, partes de uma cultura se revelam. Quando perguntamos para um 

nativo pertencente a uma cultura diferente da nossa, por exemplo, os motivos que os fazem 

comer um certo alimento (um inseto, por exemplo), quando este responde e compartilha os 

motivos, estará sempre recuperando sua própria memória cultural para compartilhar o 



significado deste alimento ou ação. Mesmo que se acredite que o gosto (uma construção 

permeada pela cultura) seja algo pessoal e individual (em grande medida, ele não é). No 

momento em que provamos algo, isso só é possível pois aquele alimento está disponível em 

nossa cultura, eu tenho acesso a ele e o mesmo é considerado não só por mim como um 

alimento, fazendo com que a construção do gosto seja culturalmente construído e 

reproduzido. Além disso, os alimentos são experimentados em contextos que envolvem 

pessoas, emoções e contextos. Você pode odiar fígado de galinha, mas se foi  lhe dado a 

experimentar em uma data festiva, que envolve ganha do presente e muita alegria, o fígado 

pode ganhar outros sentidos para além do sabor do alimento.   

Uma questão bastante comum se se põe agora é: Onde podemos encontrar a cultura 

humana? Ela é tangível, ou seja, pode ser tocada? Muitas vezes adentramos em um museu e lá 

estão expostos símbolos culturais preservados, isso nos passa a ideia de que vasos antigos, 

ossos ou pontas de flexas são as formas principais da manifestação da cultura. Na 

antropologia, por exemplo, a ideia de cultura é muito mais alargada e complexa, entende-se 

que  "a cultura (está localizada) na mente e no coração dos homens
6
" (GEERTZ, 2008, p. 8). 

O que torna a cultura humana algo muito mais complexo.   

Porém, cabe aprofundar ainda mais nosso quadro. Na realidade,  não estamos 

limitados a responder com cultura apenas às necessidades naturais. Passamos também a criar 

necessidades culturais, que darão origem a outras necessidades culturais. Como exemplo, a 

necessidade cultural do celular, que vai muito além da simples necessidade de se comunicar, 

criou recentemente outras necessidades também culturais, tal como ter energia elétrica e 

tomadas disponíveis para carregar os aparelhos, ou mesmo, a necessidade de ter um sinal de 

Internet com velocidade mínima para o celular ganhar maior poder de comunicação. Assim, 

não apenas respondemos às necessidades naturais com cultura, como a cultura é também 

criadora de novas necessidades que serão satisfeitas com novas criações culturais, como um 

processo criativo infinito, tornando assim as construções culturais um todo complexo e 

articulado de necessidades e sentidos. 

Se trouxermos a definição de cultura para um patamar de categoria, poderíamos dizer 

que cultura é tudo aquilo que é resultado de uma criação humana, particular de cada local, 

grupo ou território, com sentidos compartilhados entre os que são considerados o “nós” da 

cultura, os “meus” que são diferente dos outros, o “eles”. As culturas podem ser 

modificadas, pois são criações humanas e estas precisam ser aprendidas para serem 

                                                
6 Leia-se seres-humanos. No período em que foi escrita essa frase por Ward Goodenough, falar em homem era entendido 

como sinônimo para humanidade.   



reproduzidas pela próxima geração, sem isso, elas fatalmente desapareceriam. Assim, temos 

agora uma definição de cultura como categoria acadêmica. 

Assim, teríamos um caminho simples mas promissor para iniciar nosso entendimento 

sobre como compreender as diferenças culturais. Mais precisamente neste momento, as 

fronteiras existentes entre as categorias de natureza e cultura podem ser introduzidas como 

categorias de entendimento acadêmico diametralmente diferentes, que impediriam o leitor de 

voltar a confundir estas de maneira ingenua. Segundo afirma o filósofo Confúcio, quatro 

séculos antes de Cristo, antes mesmo de qualquer pesquisa antropológica e de grandes viagens 

e navegações, afirmou um princípio muito à frente do seu tempo, onde “a natureza dos 

homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm separados" (LARAIA, 2001, p.10).  

Assim, compreender que todos possuem cultura, mas o que vai diferenciar cada ser 

humano é o acesso a certos conhecimentos culturais disponíveis ou não em sua cultura. O que 

não varia, são as necessidades humanas naturais, que são universais e inscritas na natureza 

biológica dos seres.   

 

Conclusão 

 

Talvez um dos pontos iniciais que apresentamos no presente texto, possa ser agora 

retomado e aprofundado. Logo no início da nossa discussão, apresentamos uma distinção que 

chamamos de “dois mundos de percepção”. A oposição simples entre o “mundo da opinião” e 

o “mundo acadêmico” não pode ser assim mantido. Sabemos que a humanização não passa 

necessariamente pela aquisição de conhecimento científico e muito menos constitui conteúdo 

mais propício para tal finalidade.  

Sem dúvida é possível que alguém que viaja muito, que tenha a oportunidade de viver 

em diferentes países ou culturas por períodos longos de tempo, tenha uma formação mais 

humanizada que algum acadêmico que memoriza conhecimentos teóricos ou resultados de 

pesquisas que ele selecionou, para ganhar debates e se mostrar erudito para seus pares. Ou 

mesmo alguém que viveu a miséria e a fome pode ser muito mais sensível as suas mazelas e 

consequências do que alguém que estudou livros que pesquisam sobre o assunto e não 

entenda o nível da sua complexidade existencial.  

Além disso, é necessário lembrar que não existe uma linha física e fixa que nos 

permita afirmar que alguém conseguiu sair completamente do “mundo da opinião” e passou a 

estar com sua percepção e consciência completamente formada pelo “mundo acadêmico”. O 

que ocorre, na realidade, são movimentos de consciência, onde o sujeito precisa reconhecer os 

limites do “mundo da opinião”, e trilhar seu próprio caminho cotidiano de refletir sobre a 

realidade, utilizando o máximo de critérios humanos, científicos e de alto nível de 



complexidade e aprofundamento sobre como pensa o mundo que o cerca. Isso poderá ao 

longo de sua estratégia formativa, o distanciar cada vez mais do “mundo da opinião” 

aproximando-o do “mundo acadêmico” em alguns momentos e em outros, ele poderá buscar 

outras formas mais ricas e interessantes de se humanizar.    

A Antropologia reflete, no jogo de seus movimentos, conjuntos de idéias, 

conceitos, métodos e técnicas que, na tensão do relacionamento entre o “eu” 

e o “outro”, procuram a relativização como possibilidade de conhecimento. 

O ser da sociedade do “eu” e os da sociedade do “outro” devem estar mais 

perto do espelho onde as diferenças se olham como escolha, esperança e 

generosidade. Devem estar, também, mais longe das hierarquias que se 

traduzem em formas de dominação. Enfim, o etnocentrismo é exorcizado. O 

mundo no qual a Antropologia pensa se torna complexo e relativo. 

Chegamos ao ponto de voltar dessa viagem. A ida ao “outro” se faz 
alternativa para o “eu”. O plano onde as diferenças se encontram, onde o 

“eu” e o “outro” se podem olhar como iguais, onde a comparação se traduz 

num enriquecimento de possibilidades existenciais, é o plano mais amplo e 

profundo de um humanismo do qual o etnocentrismo se ausenta. Este, 

acredito, é o plano para onde a Antropologia encaminha nosso pensamento 

(ROCHA, 1988, p. 37). 

 

Reconhecendo essas questões, poderíamos dizer que o “mundo acadêmico”, em 

primeiro lugar, não é nem melhor e nem pior que outros conhecimentos disponíveis, ou que 

ele seja mais ou menos humanizador que outras experiências disponíveis. O que podemos 

afirmar é que entre todas as potencialidades que o conhecimento antropológico e científico 

possui, a humanização é uma delas. E o presente texto procurou apresentar os potenciais 

humanizadores recuperados e dialogados com autores de textos introdutórios. Imagine o 

leitor, o potencial que esse mesmo desafio não resultaria, se o desafio proposto fosse 

recuperar o potencial de humanização presente nos textos e autores clássicos da antropologia? 

Mas isso é um outro desafio.       
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