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O livro de Maurice Godelier, intitulado Communauté, société, culture 
– trois clefs pour comprendre les identités en conflits, consiste numa conferên-
cia proferida no Royal Anthropological Institute de Londres, em 2008. Trata-
se de uma obra curta, porém densa, que sintetiza alguns dos principais 
aspectos do pensamento do autor, sobretudo no que concerne a posiciona-
mentos desenvolvidos de forma mais aprofundada no livro intitulado Au 
fondement des sociétés humaines: ce que nous apprend ĺ anthropologie (Albin 
Michel, 2007). 

Maurice Godelier, Diretor de Estudos na École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris, foi assistente de Fernand Braudel e de Claude 
Lévi-Strauss, tendo realizado suas pesquisas de campo na sociedade Baruya 
de Papua-Nova Guiné, entre 1966 e 1988. Trata-se de um autor que sus-
tenta teses polêmicas que contradizem postulados clássicos da análise an-
tropológica, dentre os quais o de que as relações de parentesco seriam o 
fundamento das sociedades humanas.

No primeiro capítulo, a partir de uma reflexão fundada nos conceitos 
de comunidade, sociedade, cultura e identidade, Godelier propõe que se 
discuta como as sociedades são “fabricadas” historicamente, ou seja, quais as 
relações sociais que unem os grupos humanos de modo a torná-los uma so-
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ciedade. Baseado em seus estudos etnográficos, o autor procura distanciar-
se das especulações filosóficas relativas aos fundamentos do liame social, 
afirmando que suas preocupações estariam situadas num plano puramente 
sociológico e histórico a partir do qual seria possível afirmar que os seres 
humanos (por ele concebidos como uma espécie sociável por natureza) não 
se contentam simplesmente em viver em sociedade, produzindo novas for-
mas de existência social por meio das quais engendram diferentes culturas. 

Colocada a questão, no segundo capítulo do livro, Godelier propõe re-
futar, de um lado, as explicações do estruturalismo de Claude Lévi-Strauss 
que sustenta que a proibição do incesto e as relações de parentesco consti-
tuiriam as causas da passagem da humanidade da natureza para a cultura 
e, de outro lado, o que ele denomina “vulgata marxista” que encontraria o 
fundamento das sociedades nas relações de produção. Procurando funda-
mentar suas conclusões empiricamente, o autor recupera seus estudos de 
campo na Papua-Nova Guiné para sustentar que o nascimento da sociedade 
Baruya (que não existia antes do século XVII) não poderia ser explicado 
nem por relações de parentesco, nem por relações de produção. 

Ora, se o nascimento das sociedades não pode ser historicamente ex-
plicado seja pelas relações de parentesco, seja pelas relações de produção, 
cabe indagar quais seriam as relações sociais capazes de unir os indivídu-
os de modo a criar as sociedades. É justamente a essa questão que o autor 
procura responder no terceiro capítulo, no qual, reportando-se novamente 
às suas pesquisas entre os Baruya de Papua-Nova Guiné, enfatiza que os 
ritos de iniciação seriam fundamentais ao nascimento dessa sociedade, na 
medida em que os mesmos produziriam e reproduziriam os sistemas de 
classe etária e a hierarquia entre sexos e clãs. Segundo Godelier, esses ritos 
de iniciação reproduziriam aquilo que, no Ocidente, denomina-se “relações 
político-religiosas”, pois, no que concerne ao âmbito do sagrado, remete-
riam para um sistema de crenças que são mobilizados para a iniciação das 
novas gerações e, no plano político, estabeleceriam e reafirmariam regimes 
de poder. 
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No quarto capítulo, remetendo novamente aos seus estudos etnográ-

ficos, Godelier descreve os ritos de iniciação realizados pelos Baruya, pro-

curando ressaltar a relação dos mesmos com seus sistemas de pensamento 

e de ação, pois, segundo ele, não é possível entender a natureza das relações 

sociais sem compreender a maneira como as mesmas são pensadas e vividas, 

uma vez que tais modos de pensar, agir e sentir constituiriam justamente 

aquilo que, em termos antropológicos, denomina-se cultura. Nesse sentido, 

o autor afirma que a ordem social está fundada em fatos imaginários que 

são simbolicamente atualizados por ritos que mobilizam toda a socieda-

de, na medida em que criam um sentimento mútuo de dependência geral. 

Reafirma, com isso, que não são nem as relações de parentesco e nem as 

atividades econômicas que criam a interdependência geral entre os grupos 

numa sociedade, e sim o estabelecimento de relações político-religiosas. 

É nesse sentido que, no capítulo V, o autor, rejeitando o postulado de 

que as chamadas “sociedades primitivas” seriam kin-based societies (socie-

dades fundadas na existência de relações e de grupos de parentesco) reite-

ra, enfaticamente, que as relações de parentela e a família, ainda que sejam 

componentes essenciais da vida social, não seriam capazes de fundamentar 

uma sociedade. Assim, após definir o que entende por “sociedade” (grupo 

que detém soberania sobre um determinado território o que, para ele, pres-

supõe a instituição de um Estado) e por “comunidade” (grupo que se forma 

no seio de uma sociedade sem, entretanto, constituir, por si só, uma socie-

dade), Godelier volta, novamente, a ressaltar que as atividades econômicas 

não são capazes de produzir sociedades, enquanto unidades sociais que 

englobam certo número de grupos humanos (clãs, castas, ordens, classes 

etc.), de modo a lhes conferir uma identidade comum que se agrega às suas 

identidades particulares. Nesse sentido, acreditando ser capaz de inverter 

o esquema proposto por Marx, o autor procura ressaltar que não seriam os 

modos de produção que explicariam concretamente a formação das socie-

dades, mas, ao contrário, seria o desenvolvimento plurissecular de formas 
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concretas de poder que, ao mesclar ou fundir os planos político e religioso, 
engendraria as transformações nos modos de produção. 

É assim que, no capítulo VI, o autor, articulando os conceitos de co-
munidade, cultura e sociedade, define “identidade” como a cristalização, no 
interior de cada indivíduo, das relações sociais e culturais no seio das quais 
ele se engaja e que é levado a reproduzir ou rejeitar. Trata-se, segundo ele, 
da definição do “eu” (Moi) social que cada um de nós oferece ao outro e que 
também apresenta uma dimensão interna decorrente dos encontros do “eu” 
social com o dos outros, o que faz com que a identidade social de cada indi-
víduo seja, ao mesmo tempo, una e múltipla, conforme o número de relações 
estabelecidas com os demais. 

Para Godelier, essas questões todas se tornam mais complexas no 
mundo globalizado de hoje que experimentaria um duplo movimento ca-
racterizado, de um lado, pela integração econômica gerada pelo desen-
volvimento do sistema capitalista mundial e, de outro, pela crescente seg-
mentação política decorrente das demandas de afirmação das identidades 
nacionais ou locais. Para o autor, tais demandas conduzem, inclusive, à rela-
tivização dos direitos humanos, tal como definidos pelo Ocidente. 

Ao questionar o fundamento das sociedades humanas, enfatizando a 
dimensão institucional, a análise de Godelier abre espaço para indagações 
relativas à própria natureza do direito e à sua função social. De outro lado, 
ao enfatizar o vínculo entre comunidade, cultura e sociedade para a com-
preensão das identidades em conflito, sua análise também pode fornecer 
respaldo a uma concepção multicultural de direitos humanos. 


