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Origens da antropologia marxista: Marx, Engels 

As relações entre marxismo e o estudo das sociedades sem classe remontam às seções da  

Ideologia Alemã, escrita de 1845 a 1846, em que as teses da concepção materialista da 

história são ilustradas com um esboço da sucessão histórica de modos de produção, 

começando pela ‘comunidade primitiva’ organizada com base nos ‘laços de sangue’ e 

terminando com a sociedade feudal.1 Esse esboço, que Marx e Engels retomam no 

Manifesto do Partido Comunista de 1848, foi amplamente desenvolvido no primeiro 

manuscrito preparatório para O Capital, escrito de 1857 a 1958, conhecido como as 

´Formas que Precedem a Produção Capitalista’.2 Notemos porém que no texto final do 

Capital, cujo primeiro volume apareceu em 1867, Marx não retoma a história das ‘formas 

que precedem a produção capitalista’. No lugar dela, no final do mesmo primeiro volume, 

logo após tratar da lei geral da acumulação capitalista, aparece a análise brilhante da 

“acumulação originária do capital”, ou seja, a constituição dos pressupostos da produção 

capitalista através da separação violenta e brutal do trabalhador das condições do 

trabalho3. Contudo, esses dois temas – o da ‘história das formas que precedem a 

                                                 

* Departamento de Antropologia da Unicamp. 
1 Karl Marx e Friedrich Engels. A Ideologia Alemã. Marx-Engels Werke (MEW), vol. 3. 
Berlim, Dietz Verlag, 1969, pp.13-20.  
2 Karl Marx, “Formas que precedem a produção capitalista” (MEW, vol. 42, pp. 383-421). 

3 Mais precisamente, Marx trata aqui da transição da ‘estrutura econômica da sociedade feudal’ 
para a ‘estrutura econômica da sociedade capitalista’. Karl Marx, O Capital, vol. I, cap. 24 
(MEW 23, pp. 742-743). 
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produção capitalista” e o da “acumulação originária do capital” – serão os fios condutores 

da futura antropologia inspirada no marxismo. O primeiro relacionava-se diretamente ao 

foco da antropologia evolucionista nascente na segunda metade do século XIX; o 

segundo tema corresponde ao interesse da antropologia pós-colonial pela constituição da 

sociedade capitalista, já na segunda metade do século XX, com foco na desagregação 

violenta das formas não-capitalistas de sociedade e no processo de constituição histórica 

do próprio capitalismo e da subordinação de trabalhadores ao capital em escala mundial.   

Lewis Morgan e a antropologia evolucionista norte-americana 

Marx e Engels viram na obra A Sociedade Antiga, publicada por Lewis Morgan em 1877, 

a redescoberta independente das teses que eles haviam formulado na Ideologia Alemã, e 

uma continuação, portanto, da pesquisa sobre a história das sociedades pré-capitalistas. 

Mas em lugar de estabelecer prioridade intelectual, saudaram generosamente Lewis 

Morgan como co-fundador da ciência materialista da história. Havia afinidade ideológica. 

Em 1851, Lewis Morgan havia valorizado o comunismo e a democracia da sociedade 

norte-americana nativa, colocando-os acima do individualismo competitivo dos ianques 

da Nova Inglaterra; e na Sociedade Antiga, de 1871, Morgan criticava a idéia da 

‘propriedade privada como o principal agente do progresso’.4  Havia também afinidade 

teórica: Morgan adotou como fio condutor de sua exposição da história não-escrita o 

desenvolvimento das ‘invenções’, ou seja, das técnicas de produção material, assim como 

Marx e Engels o haviam feito já na Ideologia Alemã. Nada mais natural portanto do que 

acolher Lewis Morgan na linha de frente da ciência da história – na qual Marx e Engels 

incluíam também Charles Darwin, já que não traçavam um fosso rígido entre a história 

natural e a história humana.5

                                                 

4 Sobre Lewis Morgan e seus seguidores, ver Joan Vincent. Anthropology and Politics: Visions, 
Traditions, and Trends. Tucson e Londres, The University of Arizona Press, 1990. 

5 Engels deu uma importante contribuição para a explicação do papel do trabalho na evolução 
humana (Friedrich Engels, “O Papel do Trabalho na Hominização do Macaco”, em Dialética da 
Natureza, MEW, vol. 20, p. 444).  
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A contribuição principal de Morgan para essa ciência, ainda conforme os fundadores do 

materialismo histórico, foi a descoberta do papel das relações de parentesco como “o 

principal meio de articulação social” de sociedades baseadas na caça, coleta e na 

agricultura. Ele aclarou assim a formulação simplificada de Marx sobre o papel da 

‘comunidade natural’ (literalmente, ‘de crescimento natural’, naturwüchsig), ou 

‘comunidade de sangue’, na história humana. E renovou o estudo do papel político e 

social da gens na sociedade antiga, à luz da etnografia das sociedades sem estado do 

presente, mostrando como as linhagens constituídas por relações de descendência atuam 

enquanto unidades corporativas e políticas na sociedade sem classes, ocupando nestas o 

papel que nas sociedades com história escrita é representado pelo Estado. Os Iroqueses 

eram assim, para Morgan, um modelo de constituição política sem Estado.6   

O acordo de Engels com essa teoria é atestado por sua polêmica nota de rodapé ao 

primeiro parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, na qual assinala o contraste entre 

as sociedades com história escrita, cuja história é a história das lutas de classes, e as 

sociedades sem história escrita, cuja história seria a história das relações de parentesco e 

de clãs, de gens, de Stämme.7 Nas primeiras, dominariam os conflitos relacionados à 

produção de coisas. Nas segundas, ressaltam as relações de reprodução das pessoas. 8       

                                                 

6 Sobre o funcionamento político das linhagens em sociedades sem estado, ver entre outras obras 
da antropologia funcionalista inglesa, ver: E. Evans-Pritchard. Os Nuer. São Paulo, Editora 
Perspectiva,  1978 .  
7 “A história de toda sociedade até hoje é a história da luta de classes”, diz o Manifesto na versão 
de 1848. Nas edições alemã e inglesa de 1888 e 1890, Engels acrescenta: “Mais exatamente, isso 
se refere à história escrita. Em 1847 a pré-história da sociedade, a organização social que 
antecede toda a história transmitida pela escrita, era praticamente desconhecida”. Engels inclui, 
entre os autores de novas contribuições ao assunto, Haxthausen sobre a propriedade comunal do 
solo na Rússia, Maurer sobre a história dos Stämme alemães e a propriedade comunal aldeã, e 
Morgan sobre a “sociedade comunista primitiva” e sobre a “verdadeira natureza da gens”, sem 
deixar de lembrar sua própria obra sobre “A origem da família, da propriedade privada e do 
Estado” (Karl Marx e Friedrich Engels, Manifesto do Partido Comunista, MEW, vol. 4, pág. 462, 
nota 2). 
8 Entre os antropólogos que retomam essa distinção formulada por Engels, ver, entre outros, 
Claude Meillassoux (Femme, Greniers & Capitaux, Paris, François Maspero, 1977) e Chris 
Gregory (Gifts and Commodities. Cambridge, Cambridge University Press, 1981). 
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Os métodos e temas de Morgan poderiam ter sido um ponto de partida para o 

desenvolvimento da antropologia apoiada no método etnográfico e articulada à história. 

De fato, as obras de Morgan foram incorporadas aos clássicos da literatura socialista 

mundial durante a primeira metade do século XX. Mas, por outro lado, foram por outro 

lado virtualmente banidas da literatura antropológica acadêmica durante toda a primeira 

metade do século XX, precisamente o período em que se desenvolve a antropologia 

moderna.  

Nos Estados Unidos, pátria de Lewis Morgan, a exceção foi o antropólogo Leslie White, 

que visitou a União Soviética em 1929, quando iniciava sua carreira universitária. 

Segundo os organizadores de um livro póstumo de ensaios, Leslie White leu o Capital 

em 1930 pela primeira vez, e a partir daí converteu-se à ‘concepção materialista da 

cultura’:  

‘... a obra impressionou-o muito, particularmente o primeiro capítulo que ele leu 
muitas vezes nos anos subsequentes. Se White já não era um materialista 
cultural antes de encontrar as obras de Marx e Engels, ele certamente se tornou 
materialista depois disso. Passou a considerar as sociedades como tendo uma 
base tecnológica e econômica sobre a qual se ergue uma superestrutura. A 
superestrutura social, por sua vez, é encimada por um nível ideológico que dá 
expressão aos pensamentos, sentimentos e relações engendrados pelos níveis 
subjacentes”9

Leslie White fez uma interpretação global da visão materialista da história. Em 

vez da análise detalhada e etnográfica de sociedades particulares, enfatizou a idéia do 

desenvolvimento das fôrças produtivas como força motriz da mudança social em larga 

escala. Contudo, formulou essa idéia de maneira bem idiossincrática. Na obra intitulada 

The Evolution of Culture, Leslie White representa as forças produtivas como uma 

grandeza operacionalmente mensurável pela quantidade de energia disponível per capita. 

Note-se que essa quantidade, uma espécie de produto nacional bruto per capita, não é 

medida em valor-trabalho, em sim em unidades de energia tais como kilowatts ou 

calorias. Trata-se da energia física disponível para realizar trabalho a serviço da 

                                                 

9 Em Leslie White, Ethnological Essays, organizado e prefaciado por Beth Dillingham e Robert 
L. Carneiro. Albuquerque, University of New Mexico Press, 1987, pág. 7.  
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sociedade; é assim energia com com baixa entropia. É conveniente notar que Leslie 

White combinou essa visão da história humana guiada pelo desenvolvimento da 

capacidade produtiva com uma visão culturalista da sociedade como uma imensa 

acumulação de artefatos-símbolos, incluindo-se aqui instrumentos de trabalho, regras 

sociais e obras literárias. Nesse sentido, Leslie White era ‘culturalista’ como Franz Boas, 

mas, ao contrário deste, distinguia na esfera dos artefatos humanos aqueles situados na 

‘infra-estrutura’ daqueles situados na ‘superestrutura’. 10

Nos livros do próprio Leslie White,  há um imenso silêncio sobre Marx e sobre 

outros autores que Leslie White deve ter lido, como Bukhárin e Plekhânov, e que 

provavelmente influenciaram sua visão do materialismo.11  

Qual é a causa do silêncio sobre Marx? Possivelmente a cerrada cultura antropológica 

anti-Morgan que se formou nos Estados Unidos sob a liderança de Franz Boas tenha sido 

um fator: isso pode ter levado White a dissociar sua versão do materialismo de Marx para 

torná-la mais aceitável no meio acadêmico. Mas, segundo tornou-se mais claro 

recentemente, o ‘cripto-marxismo’ de Leslie White  foi provocado principalmente pelo 

clima de guerra fria que teria levado White a esconder também sua filiação política ao 

Socialist Labor Party (SLP), bem como a ocultar cuidadosamente sua participação em 

várias organizações pró-soviéticas, e a escrever trabalhos militantes sob o pseudônimo de 

John Steel.12 Agindo como ‘cripto-marxista’, foi mérito de White ter, em paralelo com 

                                                 

10 Sobre o culturalismo materialista de Leslie White, ver a recente introdução de Marshall Sahlins 
em Culture in Practice, New York, Zone Books, 2000, pp. 9-34. 
11 Leslie White, The Evolution of Culture. The Development of Civilization to the Fall of Rome. 
New York, McGraw-Hill, 1959, pp. 256 e 295. Talvez estivesse presente aqui a busca de um 
marxismo alternativo ao marxismo soviético. Nesse sentido, foi importante para os alunos de 
Leslie White, como Marshall Sahlins,  a influência de Jean-Paul Sartre (Questão de Método), bem 
como a publicação dos Manuscritos Econômico-Filosóficos de Marx, publicados nos Estados 
Unidos em 1956 (ver Marshal Berman. Aventuras no Marxismo. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2001), e Marshal Sahlins, Culture in Practice, New York, Zone Books, 2000 (e 
comunicação pessoal, 2000). 
12 Nos anos recentes foram abertas, graças a processos judiciais, as fichas que o FBI mantinha 
sobre Leslie White. Esses arquivos mostram, contudo, que o FBI ignorava a filiação de White ao 
SLP e suas publicações ativistas. Sobre isso, ver os artigos “The FBI File of Leslie A. White”, de 
Paul Shaniman e Angela Theiman Dino, e “The Cold War Context of the FBI’s Investigation of 
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Julian Steward, formado uma geração de antropólogos simpatizantes do marxismo e que 

começaram a atuar na década de 1950: Elman Service, Marshall Sahlins, Eric Wolf,  e 

outros. 13

Cabe uma breve menção à antropologia funcionalista inglesa. Durante a primeira 

metade do século, seguindo a orientação de Bronislaw Malinowski e de Radcliffe-Brown, 

a nova antropologia inglesa era anti-historicista. Mas ela era também, em certo sentido, 

materialista – as monografias que seguiam o método de pesquisa de campo e os preceitos 

funcionalistas davam prioridade, nessa ordem, à vida econômica (incluindo aqui ecologia 

e técnicas produtivas) e à estrutura social (incluindo-se aqui os sistemas de linhagem e de 

parentesco, bem como os sistemas políticos neles baseados), tratando dos mitos e 

representações como se formassem uma superestrutura ideológica. Nisso, os seguidores 

de Malinowski seguiam os preceitos da Ideologia Alemã.14 E na década de 1950 os 

membros da chamada escola de Manchester liderados por Max Gluckman, só não 

citavam abertamente Marx – mas analisavam suas descobertas etnográficas em termos 

emprestados à análise da luta de classes: conflitos, contradições estruturais, reformismo e 

revolução.15  

                                                                                                                                                 

Leslie A. White, por William J. Peace e David H. Price, publicados em American Anthropologist, 
vol. 103 (1), pp. 161-167, bem como as publicações de Laura Nader, William Peace e David H 
Price lá citadas.   
13 Da extensa série organizada por Marshall Sahlins, foram publicados no Brasil, além de outros: 
Elman R. Service, Os Caçadores, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970; Marshall Sahlins, 
Sociedades Tribais, Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970; Eric R. Wolf, Sociedades Camponesas, 
Rio de Janeiro, Zahar Editores, 1970, além de outros. Ver nota 16, infra, sobre E. R. Wolf.  
14 O representante destacado desse enfoque é Edmund Leach, particularmente antes de sua 
conversão ao estruturalismo. Ver Edmund Leach, Sistemas Políticos da Alta Birmânia: Um 
Estudo da Estrutura Social Kachin. Sao Paulo, EDUSP, 1998; Edmund Leach, Pul Elya, a 
Village in Ceylon: A Study of Land Tenure & Kinship. Cambridge, Cambridge University Press, 
1961.   
15 Como exemplo do método de Malinowski aplicado à análise de processos de trabalho agrícola 
em sua relação com a magia, ver Bronislaw Malinowski, Coral Gardens and their Magic, New 
York, American Book Company, 1935. Ver ainda, de sua discípula Audrey Richards:  Hunger 
and work in a savage tribe: a functional study of nutrition among the southern Bantu. Londres, 
Routledge, 1932; e Land, labour and diet in Northern Rhodesia: an economic study of the Bemba 
tribe. Londres, Oxford University Press, 1939. 
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O quase-marxismo da antropologia acadêmica inglesa da Escola de Manchester 

era ‘dialético’ e sincrônico, enquanto o cripto-marxismo dos norte-americanos era 

‘mecânico’ e diacrônico – o que  ambos tinham em comum era o caráter críptico da 

influência marxista, bem como a ausência do tema da acumulação primitiva e 

contemporânea do capital, substituído sempre pelo foco na etnografia de sociedades 

indígenas.16  Esse quadro seria abalado com o impacto da Guerra do Vietnã na vida 

acadêmica dos EUA, marcado por movimentos de sit-in (ocupação de campi) e pela 

politização intelectual refletida na inclusão de revoluções contemporâneas como tema de 

estudo antropológico, conforme comentaremos adiante a propósito de Eric Wolf.  

Por que falar de Leslie White no Brasil e em silêncios? Uma razão é que no Brasil, 

tivemos um ilustre continuador da tradição materialista-evolucionista de Leslie White e 

de Julian Steward, que foi Darcy Ribeiro. Talvez a contribuição principal de Darcy 

Ribeiro tenha sido seu estudo pioneiro e original do impacto das ‘frentes de expansão’ do 

capitalismo sobre as sociedades indígenas no Brasil – impacto esse cuja intensidade ele 

relacionou às diferentes formas de atividade econômica da frente capitalista. Pode-se 

dizer que Darcy Ribeiro esboçou assim um estudo mundialmente pioneiro sobre os 

efeitos da ‘acumulação primitiva’ do capital sobre sociedades indígenas.17 Mas o próprio 

Darcy Ribeiro não formulou nesses termos a sua teoria. Em vez disso, esforçou-se para 

situar a sua análise histórica  no quadro de uma teoria geral da evolução sociocultural 

inspirada em White e Steward,18  isso na década de 1970, quando esses autores não eram 

lidos no Brasil (ainda não o são), e quando os argumentos que Löwie havia usado contra 

                                                 

16 Uma das poucas exceções são os trabalhos de Eric Wolf, nos EUA, e de Peter Worsley, na 
Inglaterra. Ver Eric R. Wolf, Peasant Wars of the Twentieth Century, Nova York, Harper 
Torchbooks, 1973, e Eric R. Wolf: Europe and the People Without History, Berkeley, University 
of California Press, 1982.  
17 Darcy Ribeiro, Os Índios e a Civilização. Rio de Janeiro, Vozes, 1972.  Esse trabalho, 
que cronologicamente tem origem em um relatório de 1959, aparece como último volume 
na série Estudos da Antropologia da Civilização (ver nota seguinte). .   
18 Darcy Ribeiro. Estudos da Antropologia da Civilização. I. O Processo Civilizatório. Etapas da 
Evolução Sociocultural. São Paulo, Civilização Brasileira, 1972 (segunda edição).  Trata-se do 
primeiro volume de uma série de quatro. Ver também a versão brasileira de um artigo de síntese 
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o evolucionismo na década de 1920 eram amplamente difundidos, em parte através de 

Lévi-Strauss.19 O fato de Darcy Ribeiro nunca ter sido um acadêmico, e de ser exilado 

político sob a ditadura militar, sem dúvida contribuiram para  a exclusão de suas idéias do 

cenário da antropologia brasileira.   

Marxismo Estruturalista  

Os franceses já haviam tido sua ‘Guerra do Vietnã’ na Argélia, e não viviam em 

guerra fria. É verdade que também na França, nos anos 1950, repercutiram a repressão 

soviética à revolta húngara, e as revelações de Kruschev sobre os crimes de Stálin. Mas 

lá, pertencer ao Partido Comunista Francês do pós-guerra era motivo de orgulho. Lá não 

houve problemas com o surgimento de uma antropologia abertamenta marxista. 

Mas na França a antropologia marxista tornou-se marcada pelo anti-historicismo 

de Louis Althusser, o representante acadêmico do PC francês. Althusser atacou em 

particular as versões do marxismo que, como a de Jean-Paul Sartre, tinham uma visão da 

história que enfatizava o papel da liberdade e de projetos humanos.  Para o ataque à visão 

historicista do marxismo contribuiu, na França, a crescente influência do estruturalismo 

de Claude Lévi-Strauss. Nesse contexto, desenvolveu-se na França ao mesmo tempo uma 

antropologia estruturalista e uma antropologia marxista. Em alguns casos, como o de 

Lucien Sebag, e, mais recentemente, de Philippe Descola, buscou-se uma síntese entre o 

estruturalismo e o materialismo marxista, para o qual, segundo a célebre formulação de 

                                                                                                                                                 

publicado originalmente em Current Anthropology: Darcy Ribeiro, Configurações Histórico-
Culturais dos Povos Americanos. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1975. 
19 Cf. Claude Lévi-Strauss, Raça e História, São Paulo, Abril Cultural (Coleção Os Pensadores, 
vol. 50), 1976. Note-se que há no fundo do pensamento de Lévi-Strauss uma visão histórica 
combinada a um quadro difusionista. Mas nessa visão a história no longo prazo não é um 
processo de evolução, e sim, na maior parte dos casos, de desestruturação ou perda de ordem.    
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Lévi-Strauss, o estruturalismo traria como contribuição uma ‘teoria das 

superestruturas’.20  

Cabem algumas palavras sobre o esforço de dissociar o enfoque antropológico 

marxista da história, sob a influência do estruturalismo. Maurice Godelier foi talvez quem 

expressou essa posição mais explicitamente. Ele definiu como meta da antropologia 

marxista como “reconstruir os modos de produção”, e não “a história dos modos de 

produção”. A razão para essa distinção seria que, ainda segundo Godelier,    

“...se há leis das transformações estruturais, não se trata de leis históricas”.21

  Essa posição ilustra uma característica da antropologia marxista francesa que ela 

tem em comum tanto com o funcionalismo inglês como com o culturalismo norte-

americano: a rejeição ao evolucionismo de Lewis Morgan e ao enfoque histórico de 

modo geral, sob os mesmos argumentos utilizados por Franz Boas e por Löwie nos 

Estados Unidos. Assim, diz Godelier em um artigo biográfico sobre Lewis Morgan:  

“Compreende-se porque razão funcionalista, estruturalistas e marxistas, embora 
rejeitando todos o evolucionismo de Morgan, reivindicam sua filiação a ele sob 
títulos diversos e amiúde opostos’ 22

Essa posição com relação à história pode ser vista à luz do debate que opôs Jean-

Paul Sartre a Lévi-Strauss no final da década de 1950. Para Sartre, a história seria uma 

totalização em processo – a atualização de projetos humanos no interior de um campo de 

possíveis dado pela história anterior. Para Lévi-Strauss, a história seria antes a irrupção 

de eventos aleatórios  sobre estruturas inconscientes –  a irrupção do acaso resultaria na 

                                                 

20 É claro que havia casos como o dos discípulos de Georges Balandier e outros 
‘historicistas’ que estudavam a África, mas tratava-se de certo modo de uma oposição 
minoritária ao estruturalismo.  

 
21 Maurice Godelier. Horizon, trajets marxistes en anthropologie. Paris, Maspero, 1973. Ver 
também o livro anterior, Rationalité & Irrationalité en Économie, I. Paris, François Maspero, 
1969. E em seguida, La Production des Grands Hommes, Paris, Fayard, 1982.  



Antropologia e Marxismo  { PAGE } de { NUMPAGES } 

seleção de um curso de eventos entre outros combinatóriamente  possíveis ou 

estruturalmente determinados. A consciência apenas acreditaria, ilusóriamente, ser autora 

dessas resultantes de possibilidades estruturais e do acaso.. Hoje, porém, a dialética entre 

a ação humana e as estruturas (chamadas por Sartre de “prático-inertes’), bem como o 

papel dos projetos na história, tem sido enfatizada por antropólogos que buscam conciliar 

o enfoque nas estruturas e relações com um papel para a ação humana como agente de 

mudanças históricas.23

Voltando à antropologis estruturalista francesa, ela resultou na prática em estudos 

sincrônicos de “modos de produção pré-capitalistas”, “articulados” no presente ao modo 

de produção capitalista. Essa abordagem é ilustrada na importante obra de Claude 

Meillassoux, que vamos comentar com um pouco mais de detalhe.  

Já no seu primeiro trabalho, a Antropologia Econômica dos Gouro da Costa do 

Marfim, publicado em 1964,  Meillassoux investigou dois temas clássicos: a conexão 

entre ‘relações de linhagem’ e as relações de produção (o tema do papel do parentesco na 

organização social), e a conexão entre exploração colonial e a dissolução da sociedade 

tradicional através da mercantilização da terra (o tema da ‘acumulação primitiva’). Mas 

Meillassoux também realizou uma análise da acumulação de riqueza no interior da 

sociedade primitiva, tratando da conexão entre a acumulação de bens, casamento e a 

guerra.24 Todos esses temas foram desenvolvidos com maior ênfase teórica no segundo 

livro de Meillassoux, publicado em 1975, e cuja inovação mais importante é caracterizar 

                                                                                                                                                 

22 Horizon, p. 182. O grifo é meu, e ilustra o fato de que, assim como os brasileiros, os franceses 
não liam nem Leslie White nem Julian Steward, e tampouco os seguidores destes.  
23 Cf. Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu. Esquisse d’une Theorie de la Pratique. Genève, 
Droz, 1972 ; Pierre Bourdieu.  Le Sens Pratique. Paris, Éditions de Minuit, 1980. Ver 
também Marshall Sahlins. Islands of History. Chicago, University of Chicago Press, 
1985; Marshall Sahlins. Culture in Practice: Selected Essays. New York, Zone Books, 
2000. Para o enfoque histórico, ver também as obras de John Comaroff e Jean Comaroff 
(orgs). Modernity and its Malcontents. Ritual and Power in Postcolonial Africa. Chicago 
e Londres, The University of Chicago Press, 1993, e outras.  
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as ‘relações de parentesco’ como ‘relações de reprodução’ – isto é, como relações sociais 

para a produção de pessoas, utilizando mulheres como meios de produção.   

Talvez valha a pena citar aqui Meillassoux sobre as implicações desse enfoque:   

“O papel social da mulher começa na puberdade, com a aparição de suas 
capacidades potenciais de reprodutora. Mas esta qualidade de fato lhe é 
institucionalmente negada  (...) A mulher púbere é ... controlada, submetida, 
orientada rumo a alianças definidas pelas obrigações de sua comunidade, de 
maneira que a procriação se realize no quadro das relações de filiação 
masculina. / Casada, isto é, potencialmente fecunda, sua condição é subordinada 
às regras de devolução de sua progenitura. Menopausada e avó, por outro lado, 
ela fica liberada dessas coerções, desenvolve-se socialmente, e adquire uma 
autoridade que lhe era negada enquanto esposa e mãe. Viúva e incapaz de 
procriar, sua condição se aproxima daquela do homem”  (Femmes, greniers & 
capitaux, p. 119).  

Em suma, conclui Meillassoux,   

“Marx tinha pois razão de considerar que as mulheres constituíam sem dúvida a 
primeira classe explorada” (p. 120). 

Dessa maneira, Meillassoux retornava ao foco feminista que fora um dos grandes 

temas de Friedrich Engels na Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado.  

Essa linha de análise, que implicitamente rejeitava o relativismo cultural -- que trata das 

sociedades sem classe como se elas não tivessem conflitos internos  -- foi retomadas por 

antropólogos que passaram a se interessar pela ‘economia política’ do casamento, da 

guerra e do ritual no contexto das sociedades indígenas sul-americanas. Assim, segundo 

Peter Rivière na região compreendida pelas Guianas e pelo alto Rio Negro, homens 

acumulam poder através de um circuito que começa com a aquisição de mulheres (e de 

genros e filhos), continua com a transformação desses recursos em grandes roçados de 

mandioca que permitem ampliar alianças políticas, e se fecha com a obtenção de mais 

mulheres. A efetivação desse circuito seria acompanhada por um regime de prolongada 

jornada de trabalho feminino, de apropriação dos rendimentos do trabalho pelos homens, 

                                                                                                                                                 

24 Claude Meillassoux. Anthropologie Économique des Gouro de Côte D’ivoire. De l’économie 
de subsistance à l’agriculture commerciale. Paris e La Haye, Mouton, 1964. E também Femmes, 
Greniers & Capitaux. Paris, François Maspero, 1977. 
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de isolamento político e social das mulheres (separadas de seus grupos clânicos e línguas 

originais), e de disputas guerreiras e violentas em torno desse ‘bem escasso’. Lembremos 

que Terence Turner, antropólogo marxista norte-americano, realizou uma interessante 

análise das sociedades indígenas do Brasil central em que o foco central é a idéia de 

acumulação , permeada pela hierarquia entre classes de idade.  

Outra contribuição de Claude Meillassoux foi sua teoria do ‘imperialismo como modo de 

reprodução de mão-de-obra barata’ através da exploração da comunidade doméstica. 

Nessa contribuição de Claude Meillassoux, datada de 1972, vemos aflorar um tema que 

estava sendo discutido independentemente no Brasil na mesma época – o da articulação 

entre o processo contemporâneo de acumulação capitalista e a expansão e recriação de 

‘modos de produzir’ não capitalistas. O modo específico desse fenômeno tratado por 

Meillassoux foi o da reprodução de populações rurais como ‘reservas’ de mão-de-obra 

excedente – como exército de reserva industrial – em setores não capitalistas da 

economia, articuladas por migração temporária, sazonal ou permanente ao mercado de 

trabalho capitalista. O antropólogo inglês Keith Hart, ao analisar o lado urbano desse 

fenômeno na África, cunhou o conceito de ‘economia informal’ para caracterizar esse 

emprego flutuante – característico da ausência de subordinação formal do trabalho ao 

capital, poderíamos dizer – de populações que estão com um pé no emprego urbano 

transitório e com outro pé em formas de produção ‘de subsistência’. Antropólogos como 

Meillassoux na França – mas também Keith Hart na Inglaterra, e Eric Wolf nos Estados 

Unidos – estavam se defrontando assim com o fenômeno da ‘acumulação primitiva’ em 

escala mundial.    

De fato, tratava-se da formação de uma periferia capitalista, criando trabalho servil, 

escravo, por dívida, e também economias informais e migratórias. Tudo isso indicando, 

porém, que não havia propriamente um processo linear e homogêneo de ‘subordinação 

formal e real do trabalho ao capital’, e sim o ‘desenvolvimento desigual e combinado’ de 

‘subordinação’e de ‘independência formal’ do trabalho, no contexto de ‘subordinação 

real’ que também era acompanhada de vastas zonas de ‘independência real’ do trabalho 

em relação ao capital.   
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Embora não seja possível continuar a tratar da influência da antropologia marxista 

francesa, torna-se claro que ela estabeleceu a legitimidade do enfoque marxista como 

abordagem acadêmica. Ela exerceu uma grande influência, sobretudo na antropologia 

inglesa, presente em autores que se debruçaram sobre os “modos de produção 

precapitalistas”, entre os quais Joel Kahn e Maurice Bloch.  

Retorno ao Capital: o tema da forma social da riqueza na antropologia 

Não é absurdo afirmar que o socialista Marcel Mauss escreveu um dos grandes clássicos 

da antropologia, o Ensaio sobre a Dádiva, como uma reflexão acadêmica sobre a crise 

social de desemprego e pobreza entre a primeira e a segunda guerra mundial. O ambiente 

de perda da auto-confiança do capitalista em que ele vivia tem semelhanças com o atual, 

após quase um século de ‘progresso’. E isso ajuda a compreender por que é que 

assistimos hoje a um retorno das ideologias da dádiva que foram estudadas por Marcel 

Mauss  – na forma organizações de trabalho voluntário e de doações a todo tipo de 

organização não-lucrativa.   

Lembremos que a crítica da propriedade no sentido capitalista é uma das principais 

conclusões do Ensaio Sobre a Dádiva. Que significa falar em propriedade? Uma relação 

de propriedade de uma pessoa sobre uma coisa é a aparência do poder de uma pessoa 

sobre outras pessoas – mascarada sob a forma de uma relação entre pessoas e coisas. É 

uma relação entre pessoas que, ao expressar-se na forma de relação entre pessoa e coisa, 

apaga os vínculos entre pessoas. Sociedades cuja forma elementar de riqueza é a 

mercadoria – e onde portanto todo agente é essencialmente um proprietário – são 

sociedades onde as relações entre pessoas aparecem como relações entre pessoas e coisas. 

Marcel Mauss elaborou uma teoria da forma-dádiva de riqueza, distinguindo-a 

implicitamente da forma-mercadoria. A forma-mercadoria não tem memória social: o 

comprador pode esquecer o vendedor tão logo pague com dinheiro pela coisa que 

comprou. A forma-dádiva da riqueza, ao contrário, nunca esquece: ela deve ser retribuída 

no futuro, mas tal retribuição apenas recriará uma nova obrigação de retribuição em 

sentido inverso: a dádiva tem memória.  Em síntese, enquanto sob o capitalismo as 

pessoas são meio para obter coisas (ou, na formulação de Marx: as relações entre pessoas 
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tomam a forma de relações entre coisas), nas sociedades onde vigora a forma-dádiva as 

coisas são meio para acumular relações sociais – isto é, visam diretamente criar vínculos 

permanentes entre pessoas. relações sociais. 

Esse ponto é o pano de fundo, nos capítulos conclusivos do Ensaio sobre a Dádiva, da 

crítica de Mauss à forma-mercadoria, e que é veladamente inspirada em Marx. 

Consideremos a força de trabalho como mercadoria. O pagamento da  força de trabalho 

se esgota, sob a forma-mercadoria, com o ato de compra e venda. Ora, o ato de compra e 

venda da força de trabalho como mercadoria, diz Mauss, isenta a sociedade – a 

beneficiário de fato do produto de cada um e de todos – de qualquer responsabilidade 

pela reprodução do trabalhador. Numa sociedade regida pela forma-dádiva, ao contrário, 

o que o trabalhador doa aos outros e ao chefe em particular cria uma dívida permanente e 

inextingüível da sociedade e dos demais em relação a ele.  

Mauss utiliza-se assim do contraste entre a forma-mercadoria capitalista e a forma-dádiva 

pré-capitalista para recomendar reformas sociais. Isto é: para que a sociedade reconheça a 

obrigação em que se encontra para com o trabalhador enquanto pessoa durante a 

totalidade da duração de sua vida, em particular nos períodos de desemprego e na velhice. 

Essa é a “moral da dádiva-troca” que se opõe assim à “moral da mercadoria-comércio”.  

Essa crítica à forma-mercadoria, do ponto de vista de um socialismo reformista,  seria 

subscrita e desenvolvida por outros socialistas não-marxista, em particular pelos não-

acadêmicos George Bataille e Karl Polányi.25  

Hoje, há uma ampla galeria de estudos das interfaces entre “regimes de dádiva” e 

“regimes de mercadoria”, refletindo a busca de categorias de análise no primeiro volume 

do Capital, incluindo como Chris Gregory na Inglaterra,26 Nancy Munn (inspirada na 

                                                 

25 Georges Bataille. L’Économie e  La Part Maudite. Em Ouvres Complètes, vol. VII. 
Paris, Gallimard, 1976. Karl Polányi, A Grande Transformação. Rio de Janeiro, Editora 
Campus, 1980.  

26 Christopher Gregory. Gifts and Commodities. Cambridge, Cambridge University Press, 
1982. Ver também C. A. Gregory.  Savage Money. The Anthropology and Politics of 
Commodity Exchange. Australia, Harwood Academic Publishers, 2000. 
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aproximação de marxismo e fenomenologia)27, Michael Taussig (no espírito da escola de 

Walter Benjamin)28, June Nash29, Terry Turner30 e outros. A análise etnográfica da 

‘forma da riqueza’ e a crítica do ‘fetichismo da mercadoria’ em particular tornaram-se 

assim uma das frentes de pesquisa de marxistas, em um nova retomada de idéias de 

Marx.  

Todos os temas que Marx colocou na ordem do dia no século passado continuam 

assim surpreendentemente vivos. Parte dessa vitalidade está ligada ao fato de que foram 

tratados de modo independente, ‘desigual e combinado’, dentro e fora da academia, e 

beneficiando-se de diferentes contextos históricos e tradições intelectuais.    

                                                 

27 Nancy Munn. The Fama of Gawa.A Symbolic Study of Value Transformation in a Massim 
(Papua New Guinea) Society. Durham e Londres, Duke University Press, 1986.  
28 Michael Taussig. The Devil and Commodity Fetishism in South America. Chapel Hill, The 
University of North Carolina Press, 1980.  
29 June Nash. We Eat the Mines and the Mines Eat Us: Dependency and Exploitation in Bolivian 
Tin Mines. New York, Columbia University Press, 1979.  
30 Terence Turner. “The Ge and Bororo societies as dialectical systems: a general model”. Em D. 
Maybury-Lewis org.). Dialectical societies: the Gê and Bororo of Central Brazil. Cambridge, 
Massachussets; Harvard University Press, pp. 147-178. Há um importante artigo do autor sobre a 
teoria marxista do valor e sua aplicação às sociedades indígenas, inédito.  
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