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Tradução: Bruno Reinhardt 

As contradições constituem um aspecto fundamental da vida humana. Os seres 

humanos estão impregnados de pensamentos, sentimentos e atitudes 

contraditórias. Neste debate, cinco antropólogos adotam uma perspectiva 

centrada no indivíduo e fenomenológica sobre as contradições. Como se pode 

viver com elas? Como descrevê-las sob um ponto de vista antropológico? 
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Devemos repensar a nossa querida noção de "agente social" através da 

contradição? 

Palavras-chave: contradições, teoria antropológica, experiência, reflexividade, 

dissonância cognitiva 

A antropologia como ciência das contradições 

David Berliner 

 

Uma vez, durante uma aula de antropologia do gênero, uma aluna nos explicou 

seu constrangimento ao perceber, sendo ela uma feminista convicta, que cantava 

com entusiasmo a letra sexista de uma canção popular. Na mesma linha, 

podemos pensar em ambientalistas que são usuários frequentes de serviços de 

viagem aérea ou fumantes. Tomemos também os intelectuais anticapitalistas que, 

através de suas práticas editoriais e avaliativas, participam ativamente do 

capitalismo acadêmico. Os pensadores críticos não estão imunes às contradições. 

Defendendo apaixonadamente uma causa, eles podem ignorar inconsistências, 

algo similar a quando você se apaixona e perde o discernimento. Certamente, 

essas contradições também podem ser interpretadas como gatilhos da 

criatividade intelectual. No final de sua vida, Bourdieu referiu-se ao seu "habitus 

clivé", um habitus cindido entre suas modestas origens sociais e sua trajetória de 

sucesso na aristocracia intelectual francesa, “gerando todo tipo de tensões e 

contradições" (2004: 111). Em seu livro Le génie du mensonge (2015), François 

Noudelmann examina a vida de vários filósofos, enfatizando as contradições 

criativas entre seus conceitos e suas vidas: Jean-Jacques Rousseau escreveu 

Emílio, seu tratado sobre a educação, enquanto abandonava seus cinco filhos. Na 

época em que concebeu O segundo sexo, Simone de Beauvoir mantinha uma 

relação de amor alienante com Nelson Algren. E Deleuze, que celebrou o 

nomadismo mais do que ninguém, mas que detestava viajar? Escusado será dizer 

que poderíamos encontrar inúmeros exemplos desses pensamentos, sentimentos 

e atitudes contraditórios em todos os humanos. 

 

Sim, os humanos são cheios de contradições. Então, como conviver com 

princípios, emoções e comportamentos que se contradizem? Como se pode ter 

um pensamento, e no mesmo movimento, seu oposto? 
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Os psicanalistas, seguindo Freud, nos ensinam que está no próprio fundamento 

do inconsciente ser animado por forças opostas - por exemplo, na ideia da 

"divisão do ego" (Freud 1938), segundo a qual uma criança simultaneamente 

aceita e rejeita a realidade da castração (Verleugnung). Por outro lado, os 

behavioristas, após Festinger (1957), utilizam o conceito de "dissonância 

cognitiva" para descrever um desconforto resultante da inconsistência entre os 

conhecimentos. Estudiosos da representação social (como Serge Moscovici) 

cunharam a noção de "polifasia cognitiva" para descrever como diferentes tipos 

de conhecimento coexistem dentro de um mesmo indivíduo, e como os 

pensamentos podem conter significados contraditórios (Provencher 2011). Entre 

os antropólogos, há ampla literatura sobre contradições existentes entre 

diferentes grupos sociais e culturais, mas também sobre contradições no sentido 

marxista do termo. Não vou discuti-las neste pequeno ensaio. Ao invés disso, 

pergunto: e se adotássemos uma perspectiva sobre as contradições de cunho 

fenomenológico e centrada no indivíduo? Como poderíamos descrevê-las sob o 

ponto de vista antropológico? Deveríamos repensar nossa cara noção de "agente 

social" através da contradição? 

 

Os antropólogos clássicos estavam interessados em explorar a universalidade da 

"lei da não-contradição", a começar por Lévy-Bruhl (1910) e sua lei da 

participação, segundo a qual, nas sociedades primitivas, podem coexistir 

afirmações contraditórias sobre a realidade. Durante seu trabalho entre os 

Dobuanos e os Manus nas décadas de 1920 e 30, Reo Fortune documentou vários 

exemplos de explicações ambivalentes, crenças incompatíveis e contradições 

intrapessoais, principalmente enfatizando como elas são expressas através de 

sonhos (Lohmann 2009). Este caminho de reflexão foi perseguido por Roger 

Bastide que, em 1955, teorizou o "princípio de corte" (principe de coupure). Nos 

rituais sincréticos afro-brasileiros por ele estudados, Bastide destacou a 

existência de um mecanismo que permite "a simultaneidade de comportamentos 

contraditórios sem conflito interior" (1955). O adepto do Candomblé, escreve 

Bastide, "não mente". Ele é ao mesmo tempo católico e fetichista. As duas coisas 

não são opostas, mas separadas" (ibidem.). De acordo com ele, o "princípio de 
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corte" supera a ideia de uma divisão entre duas ou mais forças opostas que 

lutariam dentro do indivíduo. Torna possível a coexistência de contradições. 

 

Para melhor compreender o funcionamento de tal princípio, as observações de 

Bastide devem ser matizadas. Em particular, palavras e comportamentos devem 

ser analisados em contexto. Durante os sacrifícios descritos por Evans-Pritchard, 

os Nuer afirmam que "um pepino é um boi", mas eles não confundem os dois em 

seu dia-a-dia. Em seu estudo sobre a bruxaria na Inglaterra contemporânea, 

Tanya Lurhmann mostrou lucidamente como os adeptos de Wicca, que fazem 

parte de um mundo racionalizado, lidam com a dissociação cognitiva. 

Principalmente, usam o princípio de Bastide para distinguir entre domínios da 

verdade que "pertencem a diferentes dimensões" (Lurhmann 1989: 282), e 

encontram formas de defender, filosófica e teologicamente, suas práticas mágicas 

diante dos céticos. Para tomar emprestada uma frase de Stanley Tambiah, eles 

vivem em um "mundo com múltiplos ordenamentos de realidade" (1990: 84). 

 

Mas tais abordagens centradas em domínios específicos também devem ser 

complexificadas. Uma crença religiosa pode agregar uma diversidade de 

pensamentos contraditórios e desencadear sentimentos e ações que se 

contradizem. A famosa fórmula "Je sais bien, mais quand même ..." discutida por 

Octave Mannoni (1969) abre um rico campo de investigação sobre a 

complexidade da crença, também explorada por Paul Veyne em Os Gregos 

acreditavam em seus mitos? (1983). Jean Bazin (2008) exemplifica isso 

brilhantemente com o caso de Madame de Deffand, que diz que não acredita em 

fantasmas, mas tem medo deles. "Je ne crois pas dans les fantômes, mais j'en ai 

peur" revela um aspecto estranho e contraditório da crença: a senhora francesa 

idosa não acredita, teoricamente, na existência de espíritos, mas viver em uma 

velha mansão com pisos rangidos desencadeia reações emocionais de medo e 

inferências práticas sobre os fantasmas. Em outra linha, Dennett e LaScola 

(2010) realizaram entrevistas em profundidade com pregadores que afirmam ter 

perdido a fé em Deus, mas ainda assim continuam com seus deveres pastorais. 

 

A religião parece constituir um local privilegiado para a investigação de 

afirmações, sentimentos e práticas contraditórias (ver também Berliner e Sarro 
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2007, Schielke e Debevec 2012). E, no entanto, Bruno Latour mostrou que as 

práticas científicas também estão repletas dessas entidades mistas, ao mesmo 

tempo construídas e verdadeiras, descobertas e manufaturadas, com cientistas 

muitas vezes desafiando a lei da não-contradição (Latour 1996: 21-22). 

 

Quero aqui sugerir algumas ideias mais básicas sobre um assunto que merece ser 

explorado mais a fundo. Para começar, acho que podemos usar a noção marxista 

de contradição, ou seja, "uma situação em que duas forças aparentemente opostas 

estão presentes simultaneamente" (Harvey 2014: 1), mas de maneira um pouco 

transformada, para observar como essas forças opostas podem operar em nível 

individual. As contradições que me interessam neste contexto dizem respeito à 

inadequação não reflexiva (ou seja, inconsciente, intrapessoal) entre discursos, 

ideias, sentimentos, valores e práticas. No entanto, eu já ouço os críticos: Como 

os antropólogos podem atestar a existência de inconsistências nas pessoas se elas 

não estão conscientes delas? Como ter acesso a elas se elas são intrapessoais? 

Também, como distinguir entre as contradições involuntárias da vida cotidiana 

e as habilidades sociais de expressar opiniões públicas que se opõem a 

pensamentos privados dissimulados (assumindo assim voluntariamente 

contradições em diferentes contextos, como fazem os políticos frequentemente)? 

 

Eu levo estas perguntas muito a sério, e voltarei a elas nos parágrafos seguintes. 

Mas vamos primeiro olhar para algumas combinações possíveis. Muitos 

indivíduos vivem com certos princípios e mantêm atitudes que se opõem a esses 

princípios. Um colega condena o desastre ecológico causado pelas emissões de 

carbono e ainda assim continua voando o tempo todo. Outro denuncia a 

neoliberalização das universidades enquanto participa de um ethos acadêmico 

muito competitivo através da economia das citações e dos procedimentos de 

avaliação neoliberal. (Chamo esses acadêmicos de "revolucionários neoliberais"). 

Alguns condenam publicamente o adultério e traem em segredo. Da mesma 

forma, emoções e pensamentos podem parecer contraditórios, como quando a 

Madame de Deffand se assusta com os espíritos, mas não acredita neles. É 

igualmente possível identificar contradições que operam entre as próprias ideias, 

muitas vezes contextualizadas. Estudantes universitários americanos afirmam 

que trapacear durante os exames é errado, ainda em muitas situações eles o 
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consideram aceitável (ver McGabe 1992). Em seu último livro Ethical Life, e com 

base na etnografia de Jane Hill, Webb Keane descreve o "choque interno de vozes 

éticas" vivido por Don Gabriel, um índio que, depois de assassinar seu filho, está 

preso entre dois sistemas de valores: o mundo ético indígena idealizado, 

associado à língua Mexicano, e o mundo do capitalismo urbano (onde domina o 

espanhol), ambos envolvendo "compromissos éticos sérios e as dificuldades que 

suas contradições representam para ele" (Keane 2016: 146). Casos extremos de 

horror: carrascos durante o dia que se revelam pais afetuosos durante a noite. 

Pode um negociante de derivativas, responsável pelo aumento da desigualdade 

global, ser um humanista de coração grande durante suas férias? E, se sim, como 

ser um "especulador humanista"? 

 

Certamente, os próprios antropólogos não escapam das contradições. 

Politicamente progressistas em casa, alguns defendem o respeito a práticas 

culturais opressivas quando se trata de seus distantes locais de campo. No campo, 

o senso moral do antropólogo pode se tornar instável. Basta pensar na 

experiência de Kenneth Good (1991), cuja participação na vida dos Ianomâmi foi 

intensa e controversa, quando decidiu casar-se com uma garota de quinze anos, 

Yarima. No contexto da vida Ianomâmi, tal conduta, moralmente inaceitável nos 

Estados Unidos, revelou-se não só moral, mas também desejável. Enquanto os 

antropólogos são convidados a se comportar eticamente no campo (Scheper-

Hughes 1995), a experiência camaleônica da observação participante tende a 

produzir tais derivas morais, para o bem ou para o mal (Berliner 2013). Mas isso 

também constitui um bom lembrete de que as contradições não escapam às 

determinações históricas e culturais. O que eu vejo como contradição hic et nunc 

pode não ser visto como tal em diferentes lugares e épocas. 

 

O que mais me intriga é que os humanos possam viver pacificamente com as 

contradições. A literatura clássica, é verdade, está cheia de personagens 

"divididos" atormentados (pense-se em Hamlet ou MacBeth), cujos eus [selves] 

divididos exibem simultaneamente múltiplas vozes interiores e valores 

antitéticos. Teóricos da "dupla consciência", como W. E. B. Du Bois (2008), 

descreveram lucidamente como os afro-americanos, divididos entre forças em 

conflito, sofrem com o seu duplo eu nos Estados Unidos. Eu, no entanto, não vejo 
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minhas contradições internas na maioria das vezes. Elas são "a-noéticas". Uma 

relativa auto-ignorância - uma espécie de "preguiça seletiva" sobre nossos 

próprios argumentos (Trouche, Johansson, Hall, e Mercier 2015) - parece ser 

necessária para levar uma vida pacífica. No entanto, através da reflexividade, 

contradições podem aparecer, como para minha aluna feminista envergonhada 

cantando uma canção sexista em frente ao espelho. Este aspecto é fascinante para 

os antropólogos. Quando os atores sociais tomam consciência de suas 

inconsistências, seja sozinhos ou em meio a interações sociais, ocorre a 

"autoconsciência". Processos inconscientes, que existem além do alcance dos 

atores, tornam-se conscientes. Isto é o que eu chamaria de "reflexividade-em-

ação". Estes são momentos em que o autoconhecimento e o sentimento sobre si 

mesmo estão sendo produzidos. Como antropólogos, talvez se queira tentar 

capturá-los. Metodologicamente, isto requer a construção de laços íntimos com 

nossos interlocutores e só pode ser acessado pacientemente através de longos 

períodos de pesquisa etnográfica. 

 

Muitas vezes, a quebra criada pela autoconsciência leva à produção de 

justificativas tendo em vista a consistência. Para o antropólogo, há sempre o uso 

do relativismo cultural para explicar por que alguns de nossos comportamentos 

e afirmações no campo contradizem outros em casa. Embora não se deva 

subestimar a existência de mentiras, dissimulações e manipulações 

(especialmente na política, onde "negar contradições" constitui uma habilidade 

importante), muitas vezes as inconsistências são neutralizadas em boa fé. 

Boltanski e Thevenot (1991) têm investigado magistralmente o funcionamento 

dessas racionalizações post hoc. Eles desenvolveram uma "pragmática da 

reflexão" e apresentam o agente social pairando entre ação e auto-reflexão, 

ocasionalmente consciente e "no controle", mas muitas vezes cegamente preso às 

contingências da vida cotidiana. Em adição, nossos pensamentos, sentimentos e 

atitudes contraditórios se transformam ao longo de uma vida. Aqui nada se fixa 

no mármore. Como declara o antropólogo Richard Wilk, olhando para suas 

próprias contradições, "tentei deixar de fumar por 15 anos, e agora como demais 

para o meu próprio bem" (Wilk 2001: 276). Em alguns casos, a autoconsciência 

desencadeia a adoção de novas ideias e atitudes. Pode causar uma "ruptura 

moral" (como diz Jarrett Zigon), ou seja, "aqueles momentos sociais e pessoais 
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em que pessoas ou grupos de pessoas são forçadas a se afastar de seu cotidiano 

irrefletido e pensar, descobrir, trabalhar sobre si mesmas e responder a certos 

dilemas éticos, aflições ou problemas" (Zigon 2007: 140), e ser uma fonte de 

invenção pessoal e cultural. 

 

Acima de tudo, o tema das contradições, que apenas toquei aqui brevemente, é 

importante para os antropólogos, pois nos convida a refletir sobre a noção de um 

eu unificado. As experiências em filosofia têm mostrado que a ideia de 

"personalidades estáveis" é questionável. "Não há personalidade dura, estável, 

unificada, invariável de uma situação para outra", escreve o filósofo francês 

Ruwen Ogien (2011: 40). Fatores aparentemente triviais podem orientar nosso 

comportamento de uma forma moral ou de outra, como o cheiro de croissants 

quentes em um supermercado pode desencadear empatia por um morador de rua 

e o desejo de lhe dar dinheiro. Como, então, dar conta da coerência do eu? Ou, 

como pergunta Paul Roubiczek, "Como conciliar as inúmeras contradições que 

somos incapazes de resolver com nosso anseio por uma coerência unitária, que 

também parece parte essencial de nossa verdadeira natureza?”1 

 

Infelizmente, não tenho uma resposta sólida para esta pergunta. Tenho, no 

entanto, um caminho sugerido a seguir. Para os antropólogos, creio, é hora de 

trazer de volta afirmações bivalentes, atitudes contraditórias, valores 

incompatíveis e choques emocionais internos como objetos de pesquisa. Também 

é essencial delinear uma tipologia de diferentes contradições, bem como explorar 

os processos cognitivos, emocionais e sociais através dos quais eles se tornam 

possíveis na vida humana. Em particular, vale a pena investigar como os próprios 

atores vivem e justificam seus pensamentos e comportamentos contraditórios. 

Mas é preciso fazê-lo com cuidado, tendo sempre em mente que, para tomar 

emprestada a fórmula de Nietzsche em Para Além do Bem e do Mal ([1896] 1966: 

154), as contradições são "sinais de saúde; tudo absoluto pertence à patologia". 

 

*************************** 

 

                                                        
1 Disponível em WWW: http://thinkinginopposites.tripod.com/contents.html.  
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Sobre as contradições 

Michael Lambek 

 

David Berliner levanta muitas questões em suas observações sobre a contradição. 

Nesta breve resposta, restrinjo-me a duas observações: por um lado, embora não 

tenha havido uma discussão abrangente sobre a contradição dentro da 

antropologia, o conceito aparece de modo recorrente na disciplina e, por outro 

lado, o trabalho antropológico sugere limites para a aplicação do conceito. 

 

Para começar, há a admoestação que era dada a todos os pesquisadores em vias 

de fazer trabalho de campo quando eu era jovem: "cuidado para distinguir o que 

as pessoas dizem do que fazem". Poderíamos qualificar esta advertência ainda 

mais: distinguir o que elas dizem fazer do que elas dizem que "se" faz ou que "se" 

deveria fazer. A abordagem para a ética que eu e outros temos defendido se 

interessa, em parte, como as próprias pessoas lidam com essas lacunas. Se 

algumas contradições são reprimidas ou vividas em silêncio e outras 

profundamente sentidas, mais comumente, como sugere Berliner, há maneiras 

de se viver com elas e de se viver consigo mesmo. 

  

É também o caso, como tanto Evans-Pritchard (1937) quanto Bourdieu (1977) 

reconheceram, que o que parece contraditório quando abstraído pelo modelo do 

observador ou do analista – dispostos como objetos de museu, na imagem de E-

P - não é assim na prática ou na perspectiva do praticante. Por um lado, o tempo 

e a atenção desempenham um papel importante, já que não guardamos todas 

nossas ideias na consciência de uma só vez. Examinei isso em outra escala, 

contrastando o que chamei de formas forenses e miméticas de personalização, a 

primeira insistindo na personalização como algo contínuo e consistente durante 

uma vida e a segunda não. Atos que parecem contraditórios do ponto de vista 

forense podem ser entendidos de maneira bem diferente sob um ponto de vista 

mimético (Lambek 2015b). 

 

Nem todas as "contradições" são do mesmo tipo lógico e não tenho certeza de que 

todos os exemplos de Berliner mereçam o epíteto. Enquanto proposições podem 

ser descritas como contraditórias entre si ou mesmo internamente auto-
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contraditórias, será que o mesmo pode ser dito sobre práticas (como fumar e 

correr ou advogar pelo ar puro) ou sobre comprometimentos (com um parceiro e 

com uma profissão, ou mesmo com um amigo e outro)? Sob certa ótica, estas 

podem ser consideradas inconsistências e não contradições. Podem produzir 

conflitos (mais uma vez, diferentes de contradições) e a sensação de sermos 

puxados em sentidos opostos - situações que se resolvem através do julgamento 

prático e às vezes através da ruptura. Podem também levar a várias táticas ou 

estratégias, incluindo repressão (inconsciente), racionalização (subconsciente), 

ambivalência, auto-engano, mentira (consciente) ou tentativas de compromisso. 

Muitas vezes há meios culturais à mão para expressar e abordar estas questões, 

como as racionalizações secundárias disponíveis na bruxaria Zande (Evans-

Pritchard 1937) ou a ironia e a dupla posição (double stance) que a possessão por 

espíritos oferece entre os Malagasy (Lambek 2010, 2015a). 

 

O conceito de "contradição" desempenha um papel particular em corpos distintos 

de teoria, ocupando um papel diferente no marxismo e no freudismo, por 

exemplo. Vemos muitas contradições no âmbito econômico e no político, para 

não falar da retórica dos políticos. No entanto, seguindo filósofos como Ludwig 

Wittgenstein, John Austin e Cora Diamond, a maioria das enunciações (frases 

vocalizadas) não se dão na forma de proposições e, portanto, não são do tipo que 

se submetem facilmente à contradição, pelo menos não à contradição lógica. 

Como a tradição pragmática em antropologia linguística tem elaborado, elas 

fazem outras coisas, e produzem resultados ou consequências relacionadas, mas 

não idênticas a contradições lógicas - por exemplo, os duplos vínculos [double 

binds] elaborados por Gregory Bateson (1972). 

 

No nível do pensamento, Lévi-Strauss (1963) argumenta que as oposições 

binárias são mediadas no mito e através de outros meios e mídias intelectuais e 

estéticas. Entretanto - e este é o cerne do meu segundo ponto - mais comum do 

que as oposições binárias bem delimitadas são os incomensuráveis. Por 

incomensuráveis quero dizer, seguindo Kuhn (1962) e Bernstein (1988), coisas 

que não podem ser comparadas à luz de um único critério ou de acordo com 

qualquer medida externa neutra. Traduzindo com relação ao estruturalismo, isto 

significa que elas não podem ser ordenadas em um conjunto de diferenças 



11 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

binárias. A incomensurabilidade é amplamente prevalente; por exemplo, entre 

"religião" e "ciência", entre uma tradição religiosa e outra, entre palavras-chave 

em uma língua e outra (o que Cassin 2014 chama de "intraduzíveis"), e talvez mais 

geralmente, entre a língua e o mundo (ou pelo menos os objetos que ela pretende 

representar). Fundamentalmente, o que Lévi-Strauss via como uma oposição 

entre natureza e cultura (ou que vários sistemas de pensamento não domesticado 

podem ser entendidos como ou por meio de oposições binárias) pode ser mais 

bem descritos como uma relação entre incomensuráveis. Enquanto as relações 

binárias são constitutivas de estruturas, os incomensuráveis não estão em relação 

estável entre si; a percepção de sua diferença leva a uma conversa contínua 

(inconclusiva) ou à resolução final continuamente adiada que Lévi-Strauss 

percebeu no mito. Uma forma de descrever a própria antropologia é como a 

conversa (ou ciência) domesticada que emerge de ou com relação à 

incomensurabilidade entre natureza e cultura. 

 

Pode-se dizer que a antropologia da religião avançou para além do 

intelectualismo de Tylor precisamente na medida em que novos modelos de 

linguagem nos permitiram ver atos e enunciados religiosos sob uma nova luz 

(Lambek 2013). Assim, a aplicação de metáforas, ironias e outros tropos substitui 

leituras literais de afirmações de outros povos abstraídas do fluxo da ação e da 

conversa. Seguindo Austin (1965), as afirmações ilocucionárias não devem ser 

avaliadas como verdadeiras/falsas, mas com respeito ao que elas fazem ou trazem 

à existência. Afirmações ilocucionárias mal constituídas devem ser entendidas 

como infelicidades e não como contraditórias. Rappaport (1999) generaliza isso 

ao ritual e argumenta que as afirmações mais sagradas são aquelas que não estão 

sujeitas a refutação (daí a contradição). Da mesma forma, os erros de categoria - 

que são amplamente prevalentes e possivelmente inevitáveis - não são o mesmo 

que contradições. 

 

O fato das diferenças no mundo – sejam elas entendidas como contraditórias, 

opositivas ou incomensuráveis - leva, na prática, à seguinte situação: podemos 

tentar selecionar exclusivamente uma ou outra ("ou/ou") ou podemos tentar 

selecionar ambos ("e/e"). Cada um desses caminhos tem consequências e no final 

há dilemas ou paradoxos lógicos de nível superior, como quando, ao longo do 
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caminho “e/e”, percebemos que ele compromete tanto a si mesmo quanto a 

oposição “ou/ou”. Assim, temos complexidade e incompletude (irresolução) no 

pensamento e na prática. Em Mayotte, tenho argumentado (1993) que a 

"conversa" entre a possessão espiritual e o Islã pode ser caracterizada como uma 

em que o Islã (isto é, certos argumentos feitos por muçulmanos e como 

muçulmanos no interior de uma tradição islâmica) pede às pessoas que escolham 

"ou/ou" com respeito a certas práticas, enquanto que a possessão espiritual 

oferece um mundo de "e/e" -  um mundo em que se pode praticar ambos, em que 

não só um muçulmano pode ser um médium espiritual, mas alguns dos espíritos 

também são muçulmanos. Aqui, pois, temos uma articulação prática entre duas 

tradições, uma das quais as vê como mutuamente exclusivas ou contraditórias, e 

a outra não. Na medida em que esta última compreende o Islã, ela reconhece 

muçulmanos que praticam a possessão e tais muçulmanos vivem de maneiras 

mais ou menos felizes com ambas as tradições. A relação entre as tradições não é 

em si uma relação de contradição, mas de incomensurabilidade, na medida em 

que elas têm pontos de partida diferentes e não podem ser comparadas ponto por 

ponto. Além disso, as próprias tradições desenvolvem conversas internamente 

diferenciadas no que diz respeito às suas próprias relações mútuas. Como na 

melhor tradução literária, há sempre um resíduo. Os resíduos não são apenas 

bons para se pensar com, mas são muitas vezes aquilo sobre o que pensamos. 

 

A oposição entre o “ou/ou” mutuamente exclusivo e o “e/e” abrangente é 

amplamente encontrado na prática, às vezes explicitamente no pensamento, e em 

certos domínios possivelmente inevitável. Mas como podemos resolver se essa 

oposição é em si mesma mutuamente exclusiva ou abrangente? Tenho 

argumentado (Lambek 1998; cf. 2015c) que a oposição mente/corpo pode ser 

entendida nestes termos, de tal forma que nunca chegaremos a uma conclusão 

decisiva entre as alternativas filosóficas do dualismo e do monismo (ou não-

dualismo). 

  

Os mundos que habitamos são lugares ricos, interessantes e complexos. Nossos 

fundamentos acabam sendo "tartarugas até o fim" (Geertz 1973); (in)finitude, 

irresolução (incompleta), e inconsistência são características da condição 

humana. Por isso mesmo, nossos mundos são variados e imprevisíveis o 
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suficiente para nos fazer querer ficar por perto, continuar conversando e ver para 

onde a conversa nos levará. 

 

************************* 

 

Vivendo por meio da lei da não-contradição 

Richard Shweder 

 

Antes que os antropólogos tentassem interpretar a frase dos Nuer "um pepino [A] 

é um boi [~A]", já havia debates sobre se a lei da não-contradição seria uma regra 

universal da razão. Lucien Lévy-Bruhl (1910) argumentou pela sua especificidade 

cultural. Ele apontou traduções de enunciados de índios sul-americanos que 

supostamente afirmavam que "Nós [A] somos papagaios vermelhos [~A]" ou 

"Feiticeiros [A] são gatos do mato [~A]". Lévy-Bruhl não julgou tais afirmações 

ilógicas, nem as viu como indicações de que os índios sul-americanos viviam com 

contradições ou possuíam identidades híbridas ou divididas. Ao invés disso, ele 

postulou a existência de um modo alternativo de pensamento não racional, que 

ele rotulou de "participação mística". Por fim, sua própria "virada ontológica" o 

levou por um caminho que o trouxe de volta aos seus sentidos e a um retorno 

ontológico à inescapabilidade da lei da não contradição. Sendo um pensador 

sensato, Lévy-Bruhl retratou-se. Minha opinião é que a lei da não-contradição 

descreve uma verdade lógica que é universalmente vinculante, e tem força 

normativa real em todos os lugares. A lei implica um conjunto de regras absolutas 

da razão. Por exemplo: proposições contraditórias não podem ser ambas 

verdadeiras (pelo menos não no mesmo sentido e ao mesmo tempo); nada pode 

ser ao mesmo tempo si mesmo (A) e não si mesmo (~A) (pelo menos não ao 

mesmo tempo e lugar); proposições que são inequívocas em sua referência ou são 

verdadeiras ou falsas e não ambas. Friedrich Nietzsche está bastante equivocado: 

nem tudo absoluto está no domínio da patologia. Na verdade, o próprio bem-estar 

intelectual repousa nas regras absolutas da razão mencionadas acima. Exemplos 

que sugerem de outra forma, que essa lei é opcional ou culturalmente específica, 

geralmente podem ser interpretados como (1) tropos (por exemplo, metáforas ou 

similitudes implícitas: um ex-amante angustiado afirma palpavelmente "tenho 

um coração partido"; ou um especialista ritual afirma que um pepino é similar a 
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um boi da seguinte forma, e que esse atributo de similaridade é relevante neste 

contexto pela seguinte razão . ..), ou (2) como sistemas descritivos paralelos em 

dois níveis diferentes de análise (não há contradição quando se afirma que "o sal 

de mesa é cloreto de sódio"), ou (3) como más traduções e/ou mal-entendidos de 

categorias, discursos, contextos ou propósitos nativos. 

 

A lei da não-contradição tem força normativa universal porque é um critério 

último para distinguir entre estados de espírito racionais, irracionais e não 

racionais, e é uma ferramenta indispensável para a construção de todo e qualquer 

quadro da realidade. A atual celebração empolgada da contradição associada à 

"virada ontológica na antropologia" deve ser limitada: o próprio reconhecimento 

por um antropólogo de que a representação do retrato do mundo de outra pessoa 

(ou povo) é incoerente (e faz com que pareçam estranhos e misteriosos) 

pressupõe o funcionamento da lei da não-contradição; e a incoerência nunca é 

prova da existência de uma realidade alternativa ou de uma visão alternativa do 

mundo. 

 

Adicionalmente, o escopo de aplicabilidade da lei define a fronteira entre 

argumentos morais objetivos (ou genuínos) e declarações subjetivas (ou 

incomensuráveis e, portanto, indiscutíveis) de valor. Isto porque um argumento 

genuíno requer mais do que apenas uma diferença de julgamento entre duas ou 

mais partes em uma conversa. Um argumento moral genuíno requer que, caso 

uma das partes em desacordo estiver certa ao julgar X (um determinado curso de 

ação por uma determinada pessoa em uma determinada situação) como errado, 

ruim, vicioso ou imoral, então a outra parte não pode estar igualmente certa ao 

julgar X como certo, bom, virtuoso ou moral. Em outras palavras, o que é 

pressuposto pela própria noção de uma disputa genuína é que qualquer diferença 

de julgamento que exista seja sobre algo objetivo, o que significa que, em 

princípio, as diferenças são resolvidas porque uma ou outra (ou ambas) das 

partes em desacordo é confusa, ignorante, ou equivocada sobre os fatos do 

assunto ou os termos do desacordo. A clareza dos termos de qualquer suposta 

discordância é um dos benefícios de se viver segundo a lei da não-contradição. 

Não é uma violação da lei de não-contradição se uma pessoa afirma "Almas 

transmigram" e outra pessoa afirma que "Almas não transmigram" se o que a 
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primeira pessoa quer dizer é "Almas transmigram na Índia" e o que a segunda 

pessoa quer dizer é "Almas não transmigram nos Estados Unidos". Não é uma 

violação da lei de não-contradição se uma pessoa afirma "Almas transmigram" e 

outra pessoa afirma "Quando você está morto você está morto" se a primeira 

pessoa está se referindo a uma pressuposta essência espiritual do eu e a segunda 

pessoa está se referindo aos aspectos materiais do corpo humano. 

 

A lei da não-contradição é, portanto, uma norma constituinte e reguladora básica 

na busca da verdade. Ela nos ajuda a traçar a linha entre disputas reais versus 

aquelas diferenças que são meramente questões de gosto subjetivo (sejam elas 

pessoais ou coletivas). Pode haver uma disputa real sobre a questão "Será que a 

remodelação dos genitais das meninas em grupos étnicos africanos normalmente 

elimina sua capacidade de ter uma vida sexual normal, incluindo orgasmos?” A 

resposta à pergunta não pode ser sim E não.2 Em contraste (como diz o ditado), 

em matéria de gosto (ou mera opinião) não pode haver disputa. Por exemplo, se 

os membros de uma etnia gostam sinceramente da aparência visual dos genitais 

masculinos circuncidados e os membros de outra etnia realmente não gostam 

dessa aparência, então suas avaliações estéticas são diferentes, mas não 

contraditórias - ambas podem ser verdadeiras. 

 

A lei da não-contradição é uma regra de pensamento tão fundamental, intuitiva 

e automaticamente aplicada que raramente refletimos sobre as muitas formas 

com que pressupomos sua relevância normativa, abraçamos sua força normativa 

e conseguimos colocá-la em prática. Não vivemos apenas por meio da lei da não-

contradição. Sua aplicação possibilita o processo de compartimentação 

mencionado por David Berliner (com referência à obra de Roger Bastide). É assim 

que vamos construindo nosso senso de realidade. 

 

Algumas breves observações do filósofo C. West Churchman são úteis para 

esclarecer este ponto. Churchman (1961: 234) tem o seguinte a dizer sobre a lei 

que estabelece que nada pode ser ao mesmo tempo (A) e não a si mesmo (~A). 

Parafraseando, a mesa diante de mim é verde e a mesa diante de mim é preta, o 

                                                        
2 Existem agora amplas evidências que sugerem que "Não elimina a sua capacidade de ter uma vida sexual 
normal, incluindo orgasmos" é a resposta correta para essa pergunta (ver Abdulcadir et al. 2015; Ahmadu 
2009; Catania et al. 2007). 



16 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

que não é uma violação da lei de não-contradição porque é verde na parte 

superior e preta por baixo. A ilustração é uma aplicação e instanciação da lei. O 

que a não-contradição significa neste caso é que nada pode ser ao mesmo tempo 

(A) e não a si mesmo (~A) no mesmo lugar e ao mesmo tempo. "Todo o topo da 

mesa parece ser verde e todo o topo da mesa parece ser cinza", não é uma violação 

da lei de não-contradição porque é verde na aparência para mim e cinza na 

aparência para você (que é daltônico). Novamente, a ilustração é uma aplicação e 

instanciação da lei. O que a não-contradição significa neste caso é que nada pode 

ser tanto em si (A) quanto não em si (~A) no mesmo lugar e ao mesmo tempo na 

experiência da mesma pessoa. "O topo da mesa é verde e o topo da mesa é duro", 

não é uma violação da lei de não-contradição, pois parece verde aos meus olhos, 

mas sente-se duro à minha mão. Esta ilustração também é uma aplicação e 

instanciação da lei. O que a não-contradição significa neste caso é que nada pode 

ser ao mesmo tempo (A) e não a si mesmo (~A) no mesmo lugar e tempo e para 

a mesma pessoa no mesmo aspecto da sua experiência. A percepção visual e a 

percepção tátil são "compartimentos" separados no sensorium humano e não é 

contraditório que algo seja ao mesmo tempo verde (A) e duro (~A) para a mesma 

pessoa. Refletindo sobre a lei que nada pode ser ao mesmo tempo (A) e não a si 

mesmo (~A), Churchman argumenta que ela está intuitivamente disponível em 

nosso equipamento mental e nos força a sermos ativos na ordenação e registro de 

nossas experiências. Na verdade, nossas experiências são estruturadas através de 

sua aplicação. Ao mesmo tempo, a lei ganha em conteúdo quando é usada para 

construir um quadro da realidade. 

 

Suspeito que o domínio dos pensamentos, discursos e atitudes contraditórias que 

David Berliner tem em mente em sua introdução a este debate sobre "A 

antropologia e o estudo das contradições" é muito mais amplo do que as violações 

da lei da não contradição e inclui uma grande variedade de tipos de conflitos e 

tensões. Digo isto porque aqueles híbridos do mundo contemporâneo 

mencionados nos comentários de David (o "fumante ambientalista" ou a 

feminista que gosta de ouvir uma melodia cativante apesar da letra ofensiva) não 

parecem ser violadores óbvios da lei da não-contradição. Pode-se acrescentar 

outros exemplos. Acadêmicos às vezes têm relações irônicas com os temas que 

estudam: o maior especialista mundial em histórias infantis que odeia crianças; 
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a autoridade que defende que abracemos a perspectiva de outros e que é 

conspicuamente egocêntrico. No entanto, em nenhuma dessas instâncias a lei da 

não-contradição é realmente transgredida. O ambientalista fumante ou o 

comerciante humanista está endossando sinceramente duas proposições 

mutuamente contraditórias? Na verdade, não. Eu sou inclinado a interpretar 

esses híbridos ilustrativos como exemplos da fraqueza de vontade de uma pessoa 

(sucumbindo à tentação), ou como instâncias de consciência insuficiente (falta de 

convicção, talvez até hipocrisia) na aplicação de algum princípio geral unitário 

que se endossa ostensivamente, ou talvez até como evidência de que alguns 

princípios estão justificadamente delimitados pelo contexto (ou seja, 

compartimentalizados) e não concebidos para serem gerais em sua aplicação. 

 

No entanto, a provocação criativa de David Berliner é a sugestão de que, no 

mundo contemporâneo, uma nova forma de identidade está em ascensão: aquela 

definida por uma forma de autoconsciência que permite a si mesma abraçar 

sinceramente e aceitar proposições contraditórias. Para quem acredita, como eu, 

que a lei da não-contradição é uma lei da razão universalmente vinculante, isso 

levanta a questão: Como que se pode e por que se deveria conviver com tais 

contradições? Eu acredito que há algo novo e peculiar sobre aspectos da 

autoconsciência do indivíduo moderno que demanda explicações. Mas eu não 

acho que seja o abraço de eus múltiplos ou divididos. É um eu unitário que coloca 

o despertador do outro lado do quarto, protegendo-se assim antecipadamente de 

qualquer tentação de desligar o relógio e ficar na cama pela manhã. Essa tentação 

ou preferência pessoal temporária antecipada não é prova da existência de 

múltiplos "eus". 

 

O individualismo moderno, no entanto, tende a produzir uma espécie de falsa 

consciência, que nos leva a perceber contradições em nossos próprios 

pensamentos, atitudes e ações, que são mais aparentes do que reais. Tendemos a 

pensar em nós mesmos como atores autônomos, livres de contexto, anteriores à 

sociedade, dotados de personalidades motivadas por estados mentais abstratos – 

como, por exemplo, o assertivo, corajoso e destemido sujeito que abraça os riscos 

[risk taker]. Quando descobrimos que o tomador de risco financeiro em nós não 

é um tomador de risco social ou que o tomador de risco intelectual em nós não é 
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tipicamente um tomador de risco físico, ou que somos assertivos com nossos 

pares mas altamente deferentes quando interagimos com nossos pais, 

percebemos essas ações contextuais e compartimentalizadas como contradições 

dentro de nós mesmos. Essa percepção é uma ilusão criada pela ideologia do 

individualismo moderno e da dependência excessiva de conceitos abstratos 

relativos aos estados mentais para produzir uma caracterização reflexiva não-

relacional do próprio eu. Não é uma violação da lei da não-contradição, no 

entanto, acreditar que se deve submeter-se ao julgamento dos mais velhos, mas 

não dos pares.  

 

Outros tipos de conflitos são bem reais, mesmo que tecnicamente não sejam 

exemplos de violação da lei de não-contradição. Suspeito que a maioria dos 

americanos politicamente liberais abraçaria com sinceridade e alegria cada um 

dos seguintes valores, quando expressos em abstrato: (1) autonomia (a liberdade 

dos indivíduos de governar a si mesmos, de expressar-se e levar suas vidas livres 

de interferências externas); (2) justiça baseada no mérito (equanimidade e não 

discriminação na distribuição de custos e benefícios de forma que haja 

proporcionalidade entre ações e resultados; que você colha o que semeia); (3) 

igualdade de oportunidades (ou oportunidades iguais de vida para participar das 

posições valorizadas dentro de uma sociedade); e (4) cuidado benevolente 

daqueles que são oprimidos e vulneráveis. Os quatro valores não são logicamente 

contraditórios (pode-se atribuir a qualidade de "bondade" a todos os quatro), mas 

do ponto de vista prático são agonistas (o cuidado benevolente impõe limites à 

liberdade daqueles que são cuidados, assim como a provisão de oportunidades 

iguais muitas vezes interfere na justiça baseada no mérito) e é um sonho ético 

imaginar que qualquer sociedade ou pessoa possa viver uma vida que abrace 

plenamente os quatro valores ao mesmo tempo. Em um mundo de valores 

objetivamente conflitantes, a pessoa continua a colidir com esses conflitos de 

valores (igualdade versus liberdade, por exemplo), que em algum sentido (não-

literal) ou outro podem ser retratados como vivendo com nossas contradições. 

Mas mesmo no domínio dos valores (autonomia, por exemplo), não é uma 

violação da lei de não-contradição ser a favor da "liberdade de expressão", mas 

opor-se ao "livre comércio". 
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Em última análise, não temos escolha, mesmo no mundo contemporâneo, senão 

viver (e discutir entre nós) por meio da lei da não-contradição. É uma regra 

indispensável da razão para qualquer debate sobre políticas públicas. Deixe-me 

terminar com uma ilustração do que chamo de "guerras genitais". Aqui cito de 

Shweder (2013: 349): 

 

"Igualdade de Direitos para Todos os Sexos": Diga 'Não' ao Corte Genital 

Forçado!" é a posição pela equidade de gênero defendida por grupos 

contemporâneos anti-circuncisão masculina na América do Norte e na Europa. 

Essas organizações ativistas esperam pôr um fim à circuncisão de menores do 

sexo masculino, que eles descrevem como mutilação genital e abuso de crianças. 

Eles acreditam que a cirurgia masculina é física e psicologicamente prejudicial 

aos meninos e uma violação de vários direitos humanos, incluindo o direito à 

autodeterminação e o direito à preservação da integridade física. Em seus 

esforços para abolir essa prática, são encorajados pelos onipresentes noticiários 

norte-americanos e europeus, artigos de opinião e literatura de ONGs que 

denunciam as habituais cirurgias genitais femininas na África precisamente 

nesses termos; e pelo pronto apoio de legisladores (e várias organizações 

globais) através de leis que criminalizam as cirurgias genitais femininas para 

menores (e, em alguns países da Europa, até mesmo proibindo o procedimento 

para mulheres adultas, se essas mulheres forem motivadas pelo desejo de 

manter suas próprias tradições étnicas). Simplificando, o argumento da 

equidade de gênero dos grupos anti-circuncisão masculina é o seguinte: se é 

razoável ter políticas públicas que protejam o corpo de mulheres menores de 

idade de todas as modificações genitais clinicamente desnecessárias, então o 

princípio da equidade de gênero (mais consistência lógica) sugere que deve 

haver políticas similares que protejam também o corpo masculino. Portanto, 

sempre que organizações feministas globais, defensores de políticas públicas, 

políticos ou celebridades se pronunciarem contra as modificações genitais 

femininas costumeiras, denunciando-as como mutilações e abuso de crianças, 

também devem se pronunciar contra as modificações genitais masculinas 

costumeiras, condenando-as moralmente em termos semelhantes; mesmo 

correndo o risco de ofender os adeptos judeus e muçulmanos das campanhas 

contra a Mutilação Genital Feminina. Dito de forma ainda mais simples: deveria 

haver proteção igual para meninos e meninas perante a lei. 
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Esta é uma disputa real e consequente. Nenhuma parte do argumento está 

preparada para abraçar uma identidade híbrida. Não as mulheres de Serra Leoa 

ou do Egito, que favorecem a remodelação genital tanto para meninos como para 

meninas. Não as mulheres da Holanda ou da Alemanha, que se opõem à 

remodelação genital, tanto para meninos quanto para meninas. E certamente não 

os críticos da remodelação genital feminina nos Estados Unidos ou Inglaterra, 

que permanecem em silêncio sobre o caso masculino e podem, até recentemente, 

ter circuncidado seu próprio filho. Em uma disputa real é importante esclarecer 

os fatos3; e se e quando nos certificamos dos fatos, o princípio da justiça (tratar 

casos iguais de maneira igual e casos diferentes de maneira diferente) exige que 

façamos mais do que apenas viver com nossas contradições. 

 

******************* 

 

Algumas contradições cristãs 

Richard Irvine 

  

Confrontado com um catálogo de contradições - a evidência das inconsistências 

cotidianas nas vidas humanas - é fácil tomar uma posição externa de análise e 

obviar incongruências. Certamente, qualquer um pode ver que isso não é 

consistente com aquilo? Dissecadas e expostas como espécimes, as contradições 

pareçam ser muito fortes. Mas será que elas são vivenciadas dessa maneira em 

tempo real? 

 

Timothy Jenkins (2013: 57), em sua releitura de When prophecy fails (Festinger 

et al. 1956), pergunta-se "será que racionalizamos, exceto quando desafiados?” 

Festinger e a equipe de pesquisadores que investigaram um grupo que previa o 

fim do mundo o fizeram para ver o que aconteceria quando a profecia não se 

cumprisse: "Suponha que um indivíduo acredite em algo com todo o coração; 

suponha ainda um compromisso com essa crença, suponha que ações 

irrevogáveis tenham sido tomadas por causa disso; finalmente, suponha 

                                                        
3 Neste caso, a verificação dos fatos não tem sido o forte dos ativistas e das organizações "anti-mutilações 
genitais femininas", nem dos meios de comunicação social, ponto realçado pela Rede de Políticas Públicas 
sobre Cirurgias Genitais Femininas em África (2012). Ver o seu Hastings Center Report intitulado "Sete 
coisas a saber sobre as cirurgias genitais femininas em África". Ver também Shweder (2013). 
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evidências, provas inequívocas e inegáveis, de que a crença está errada: o que 

acontecerá"? (Festinger et al. 1956: 3). Tal cenário é teorizado como uma 

dissonância cognitiva: uma inconsistência entre cognições que produzirão 

desconforto; na esteira deste desconforto "surgirão pressões para reduzir ou 

eliminar a dissonância" (ibid.: 28). Jenkins, traçando as interações entre o grupo 

estudado, os pesquisadores, e a imprensa, faz a importante observação de que os 

processos aqui descritos parecem mais sociais do que cognitivos em sua natureza 

- e, de fato, que "os observadores tiveram uma participação ativa na formação dos 

eventos  na precipitação de reinterpretações ... encorajando, pressionando, 

questionando" (Jenkins 2013: 53). Após o fracasso da predição, foram os 

pesquisadores que repetidamente pressionaram os membros do grupo, 

apontando a aparente inconsistência, encorajando assim fortemente a geração de 

racionalizações retóricas. Ao observar que no relato "há pouca ou nenhuma 

evidência de qualquer processo cognitivo ou mental; esta ação se dá no nível da 

retórica" (ibid.: 57), Jenkins chama a atenção para a circularidade da análise da 

dissonância cognitiva: "o comportamento é tido simultaneamente como 

evidência de um evento interior e como seu produto" (ibidem: 8). 

 

De fato, vale destacar a forma como Festinger delineia sua teoria da dissonância 

cognitiva. Depois de ter se apresentado com uma lista de exemplos de 

inconsistências, ele tenta então uma manobra importante: "Primeiro, vou 

substituir a palavra 'inconsistência' por um termo que tem menos conotação 

lógica, ou seja, dissonância. Substituirei também a palavra consistência por um 

termo mais neutro, a saber, consonância" (Festinger 1957: 2-3). Nesse 

movimento, Festinger é capaz de passar de uma observação externa do que parece 

ser inconsistente para a imputação de um estado interno, a dissonância. A 

inconsistência não é apenas algo observado, mas um fenômeno que se 

experimenta, e além disso essa experiência é uma experiência de desconforto. O 

problema antropológico com isso é duplo. Em primeiro lugar, a passagem da 

análise das inconsistências observadas para um estado mental afasta nossa 

atenção dos diversos processos sociais que podem gerar as inconsistências - a esse 

respeito, eu sugeriria que o que é necessário é uma taxonomia de contradições e 

não um diagnóstico singular. Em segundo lugar, levanta-se a questão: será que 
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as pessoas realmente experimentam inconsistências aparentes como 

"dissonância"? 

 

Etnograficamente, podemos descobrir que o papel das contradições aparentes na 

vida social não tem o caráter de dissonância, mas, em vez disso, as inconsistências 

podem tender para uma coexistência pacífica, ou mesmo ser mutuamente 

constitutivas, de modo que não podem ser interpretadas como "redução de 

dissonância". Como antropólogo da religião que tem realizado pesquisas sobre o 

cristianismo, aqui quero focar em uma série de contradições aparentes que 

desempenham um papel importante na vida cristã (não porque eu acredite que 

elas sejam necessariamente exclusivas do cristianismo, simplesmente porque por 

causa da minha experiência etnográfica eu acho o cristianismo uma lente útil para 

tratar deste tópico). Meu argumento será que tais "contradições" não são 

instâncias de desequilíbrio a serem retificadas, mas são muitas vezes o próprio 

cerne da questão e, de fato, podem ser sustentadas como contradições. 

 

Uma importante manifestação de contradição é a "Retidão Teológica" 

[Theological Correctness], termo cunhado por Barrett (1999) para explicar a 

coexistência de múltiplos níveis de representação nos conceitos teológicos. 

Barrett e Keil (1996), em estudos experimentais com estudantes do US College, 

descobriram que enquanto Deus foi conceituado de forma abstrata em contextos 

que suscitavam reflexões sobre teologia, o mesmo Deus foi conceituado em 

termos naturalistas e antropomórficos em contextos que descreviam Suas ações 

no mundo. Os alunos tenderam a não colocar Deus sob restrições psicológicas ou 

físicas em questionários sobre doutrina; ao contrário, nas tarefas baseadas em 

estórias sobre a atuação de Deus no mundo, os alunos relembraram e 

parafrasearam aquelas que se baseavam fortemente em concepções 

antropomórficas: um Deus não livre de constrangimentos, mas, ao contrário, 

modelado na agência humana. "Pelo menos em um nível, o problema criado pelo 

abismo ontológico entre os humanos e o sobrenatural é resolvido ignorando a 

diferença... O problema é resolvido criando Deus à imagem de nós mesmos, e 

usando as restrições da natureza e da humanidade como nossas premissas 

básicas para entender Deus" (ibidem: 244). 

 



23 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

Para Barrett (1999: 327) tal conclusão reflete o uso generalizado de múltiplos 

níveis de representação na vida cristã. "Entre os cristãos, Deus é 

simultaneamente não-físico, sem forma e onipresente; mas também 

ocasionalmente pensado como um homem velho vivendo nas nuvens". Tal 

aparente contradição é explicada em parte pelos diferentes contextos em que o 

conhecimento de Deus é usado. Embora propriedades abstratas sejam 

importantes para a reflexão teológica, "estes tipos de propriedades dificultam a 

geração de inferências em muitas tarefas cotidianas de processamento de 

informação" (1999: 331), levando ao uso de categorias mais intuitivas. (Esses 

múltiplos níveis de representação não se restringem ao pensamento religioso; 

veja, por exemplo, Kelemen et al. [2013] sobre o uso de explicações teleológicas, 

por exemplo, "Árvores produzem oxigênio para que os animais possam respirar", 

como um modelo intuitivo entre cientistas físicos que pensam sob pressão de 

tempo, quando esses mesmos cientistas rejeitam explicitamente tais explicações 

em contextos em que são capazes de refletir e estabelecer o que veem como a 

posição cientificamente precisa). Barrett (1999) deixa claro que corremos o risco 

de distorcer a religião se não levarmos em conta o funcionamento desses 

múltiplos níveis de explicação; eles podem parecer contraditórios, mas coexistem 

no processo de aplicação do entendimento religioso a uma série de 

circunstâncias. 

  

Como tenho feito pesquisas etnográficas sobre a vida monástica católica, uma das 

trações da abordagem da "retidão teológica" é que ela pode nos apontar para uma 

compreensão da relação entre a epistemologia de Deus que enquadra a oração 

mística e aquela que está implícita em outros domínios da vida monástica. Os 

beneditinos ingleses com quem trabalhei enfatizaram sua tradição apofática; isto 

é, uma abordagem não imagética e não conceitual para a oração, um foco "em 

Deus o desconhecido . . . em vez das formas como o imaginamos". Tal abordagem 

é às vezes descrita como uma "via negativa". Neste contexto, qualquer meio de 

representar Deus é visto como inadequado - Deus está além de nossa 

compreensão e estreita capacidade sensorial. No entanto, na rotina diária da vida 

monástica, Deus está constantemente engajado em formas que se baseiam em 

representações positivas e não nesse sentido "negativo" do Deus que não pode ser 

conhecido: a linguagem da liturgia, da pregação e das alusões cotidianas às Suas 
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ações no mundo. Na verdade, essas múltiplas camadas de representação - embora 

aparentemente contraditórias - muitas vezes parecem existir umas em relação às 

outras. Denys Turner (1995), em seu trabalho sobre a negatividade no misticismo 

cristão, focaliza sua atenção na rica linguagem usada em textos que promovem o 

misticismo apofático; metáforas de "exterioridade", "interioridade" e "ascensão" 

são centrais para a descrição do progresso da alma em direção a Deus, e a imagem 

das "trevas" é fundamental. Para Turner, estas não devem ser tomadas como 

descrições pós-fatuais de uma experiência mística, mas sim como declarações de 

uma "anti-mística", que procura usar a linguagem de forma auto-subversiva. 

Estas são descrições que negam a possibilidade de descrição, um processo 

ressonante com o "cultivo ativo da consciência da ignorância", que Mair (2015: 

252) descreve no contexto do Budismo na Mongólia interior. 

 

Isto é importante porque procura mostrar que o foco apofático em "Deus, o 

desconhecido" não está só, mas existe em uma relação mutuamente constitutiva 

com imagens positivas de Deus, no processo de insistir no seu fracasso. Como 

explica o dominicano irlandês Conor McDonough, isso é um silêncio fundante na 

fala (McDonough 2011: 72); "o abandono de toda fala é um elemento essencial do 

nosso retorno a Deus, mas tal abandono só pode acontecer adotando primeiro o 

discurso divinamente legitimado da Escritura e da liturgia" (ibid.: 73). Este é um 

processo que não vive apenas ao lado de suas contradições, mas que se desdobra 

através delas. 

 

Outra questão levantada por esse exemplo do "lugar" do misticismo entre 

atividades que parecem, pelo menos à superfície, puxar numa direção muito 

diferente é a da interconexão entre a relação última com Deus e os meios 

mobilizados por este engajamento na rotina diária. Ou, dito de outra forma: 

Latour (2002) pode evocar uma compreensão da linguagem religiosa através de 

alusões à linguagem íntima dos amantes, mas os amantes que vivem juntos, num 

relacionamento estável de longo prazo, ainda têm que fazer listas de compras e 

ter conversas sobre o orçamento doméstico. 

 

Louis Dumont (1982: 6) chama atenção para os efeitos dos ensinamentos do 

Novo Testamento sobre o "indivíduo-em-relação-a-Deus". A alma individual tem 
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valor eterno através de seu relacionamento com Deus, e esse "valor infinito do 

indivíduo é ao mesmo tempo o menosprezo, a negação em termos de valor, do 

mundo como ele é: um dualismo é colocado, uma tensão é estabelecida, que é 

constitutiva do cristianismo e perdurará ao longo da história". Enquanto há um 

reconhecimento dos deveres terrenos, estes são relegados para segundo plano. "A 

ordem mundana é relativizada, como subordinada a valores absolutos" (1982: 7). 

Esta relativização é exemplificada, para Dumont, no ensinamento de Jesus "Dai 

a César as coisas que são de César, e a Deus as que são de Deus" (Mateus 22:21; 

Marcos 12:17; Lucas 20:25). Tais assuntos mundanos são vistos como pequenos 

quando colocados no contexto de um destino de união com Deus. 

 

Uma das fontes dessa relativização é temporal. Dumont observa o contexto 

"milenarista" desse ensinamento, com a segunda vinda de Cristo e o fim dos 

tempos esperados iminentemente. Isso permite uma descontinuidade radical 

entre as preocupações mundanas, que logo cessariam, e preocupações últimas 

sobre a continuidade do relacionamento individual com Deus, a serem vividas no 

"novo céu e na nova terra". No entanto, 2.000 anos depois, o mundo ainda não 

acabou. Ele ainda está lá para os crentes viverem. A questão aqui não é de 

"administrar a dissonância", mas sim o desafio de trabalhar através de múltiplos 

períodos de tempo. O uso do termo "ética interina" (Interimsethik) por Albert 

Schweitzer para descrever o modelo ético proclamado por Cristo é expressivo 

deste problema. Baseado em uma análise detalhada dos ensinamentos de Cristo 

como expresso nos evangelhos canônicos, Schweitzer (1925) vê a ética de serviço 

e humildade de Cristo como fundamentalmente condicional: "Se o pensamento 

da realização escatológica do Reino é o fator fundamental na pregação de Jesus, 

toda a sua teoria da ética deve estar sob a concepção do arrependimento como 

preparação para a vinda do Reino" (ibidem: 94). Em contraste com a "ética 

moderna", que Schweitzer argumenta ser "incondicional", pois cria de si mesma 

a nova situação ética. ... um fim em si mesmo" (ibid.: 99-100), o ensinamento 

ético dos evangelhos de Cristo é "'condicional', no sentido de que está em conexão 

indissolúvel com a expectativa de um estado de perfeição que deve ser trazido de 

forma sobrenatural" (ibid.: 100). Esta vinda do Reino estava "às mãos", e tal ética 

condicional era uma medida interina em preparação. Sua aplicação aos 

problemas sociais durante um longo período de tempo não foi a questão central. 
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O problema passa então a ser como tornar essa ética interina em um estado de 

vida contínuo em um mundo contínuo. Essa aparente contradição temporal se 

repete na história do cristianismo; por exemplo, Victor Turner (1969), ao oferecer 

uma leitura da história dos franciscanos como uma história de liminaridade e 

reagregação, procura mostrar como a natureza radical da pobreza franciscana se 

institucionalizou dentro das estruturas da Igreja como a ordem de São Francisco 

e procurou manter sua forma ao longo do tempo (ibid.: 153). O impulso inicial é 

moldado pelo imediatismo da relação com Deus: "o tempo e a história, porém, 

trazem a estrutura à sua vida social e o legalismo à sua produção cultural" 

(ibidem: 153-54). E, de fato, a vida cristã em suas diversas formas é constituída 

por essa dinâmica de ser ao mesmo tempo imediata e estruturada, mundana e 

não mundana. Como uma força na história, ela não vive apenas com tais 

inconsistências aparentes, mas toma forma através delas. 

 

Mas, voltando ao problema com o qual comecei: isto é experimentado como uma 

contradição, ou simplesmente algo que o observador externo possa sinalizar 

como uma aparente inconsistência? Como destacado anteriormente neste fórum, 

uma abordagem antropológica clássica desta questão é o princípio de corte 

(Bastide 1955), chamando a atenção para as formas como nos engajamos em 

comportamentos aparentemente contraditórios, sem conflito interior. Exemplos 

como os que aqui tenho destacado - a implantação de diferentes conceitos de 

Deus, ou diferentes quadros éticos - podem muito bem ser tratados como 

exemplos de tal compartimentação. Mas isso não deve nos levar a perder de vista 

a potência das contradições quando os elementos que aparentemente se 

contradizem são trazidos à comunicação: a dinâmica da linguagem mística auto-

subversiva que emerge quando os místicos fundamentam o silêncio na fala, ou a 

dinâmica da renúncia institucionalizada. Para ser claro: tais "inconsistências" 

não são necessariamente experimentadas como dissonâncias, mas devemos estar 

atentos aos processos sociais que englobam aparentes inconsistências (como as 

que estão no coração do cristianismo) e as colocam em dissonância, muitas vezes 

de forma generativa. 
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Eu apontaria para os amplos e cada vez mais estridentes ataques de Søren 

Kierkegaard contra a "cristandade", emitidos durante os dois últimos anos de sua 

vida (1854-1855), como um valioso recurso para os antropólogos que tentam 

pensar sobre essa potência de contradição. No coração de seu "Ataque à 

Cristandade" está a tentativa de trazer à luz do dia um caso clássico de 

compartimentalização: o do cristão dominical; aquele que "numa hora tranquila, 

com soluços sufocados" declara que haverá "um julgamento eterno", apenas para 

voltar a buscar vantagem e avanço logo depois (Kierkegaard 1944: 87). No 

entanto, Kierkegaard se esforça muito para apontar que nada mais tem a não ser 

gratidão por aqueles cujas contradições ele destaca - eles são preciosos porque 

permitem o contraste: "o conceito 'cristão' é um conceito polêmico, e só se pode 

ser cristão em contraste ou de modo contrastante" (ibid.: 127). "Pegue um 

vomitivo, saia da passividade" (ibidem: 87), Kierkegaard interpela. E é a 

contradição que, quando confrontada, serve de vomitivo: é, nesse sentido, 

notavelmente produtiva. 

 

Talvez seja o caso de sermos híbridos. Pessoalmente, acho a palavra híbrido 

menos emocionante, menos susceptível de capturar minha imaginação, do que a 

imagem daquelas estranhas criaturas mitológicas compostas por partes de vários 

animais. Como essa de Andover de Hampshire (Gillett 1917: 11): "uma pata pôs 

um ovo numa cripta debaixo da abadia. Neste ovo sentou-se um sapo, e como 

resultado, um ofídio foi chocado, que habitava a abóbada e cresceu até um 

tamanho enorme, e matou e comeu qualquer um que entrou ali; as freiras sempre 

aterrorizadas para que não saísse". A solução: baixar um grande espelho para 

dentro da cripta. E assim o ofídio lutou sozinho. Pode-se dizer que ele viveu com 

suas contradições. 

 

****************** 

 

A minimalidade, as contradições e a origem da indiferença 

Albert Piette 

 

No texto de David Berliner, há dois pontos que me interessam particularmente. 

O primeiro diz respeito à avaliação da dificuldade de captar inconsistências e 
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contradições na vida cotidiana, e a escassez de antropólogos que tentam fazer 

isso. O segundo diz respeito às razões pelas quais os seres humanos tendem a 

multiplicar, tolerar e aceitar uma variedade de contradições. 

 

Modos de presença 

 

Vou tentar abordar o primeiro ponto sugerindo um conjunto de noções, que 

poderiam ajudar a destacar o leque de contradições que encontrei durante meu 

trabalho de campo em um contexto religioso (Piette 2015b). Como David Berliner 

mencionou, é um laboratório especial para a observação de contradições. É de 

fato este trabalho de campo (em paróquias católicas francesas) que me permitiu 

observar modos de presença humana e desenvolver alguns pontos metodológicos 

e teóricos sobre este tema. E se, segundo a avaliação precisa de Berliner, os 

antropólogos não deram muita ênfase a essas contradições do cotidiano, é talvez 

porque estão trabalhando especificamente com atividades e relações ou 

interações, e não examinaram meticulosamente os modos de presença humana 

em seu dia-a-dia. Nesta perspectiva, de fato, seria necessário adotar "uma 

perspectiva centrada no indivíduo". Do ponto de vista metodológico, isso 

implicaria em observar uma pessoa de cada vez para identificar os diferentes tipos 

de contradições, através da sucessão de momentos e situações, e talvez realizar 

entrevistas introspectivas, por exemplo, para esclarecer a dimensão não-reflexiva 

(Vermersch 1999). 

 

Se observarmos de perto a presença humana, ficamos surpresos com a 

quantidade de detalhes e inconsistências. O conjunto de noções que proponho 

pode ajudar a identificar e situar as contradições e inconsistências das quais 

Berliner fala, e que se acumulam com o passar dos momentos. O que é uma 

presença humana? Como o ser humano está presente no mundo? Uma presença 

humana é geralmente composta de um grande número de detalhes heterogêneos, 

ou seja, coisas que são tão pouco importantes para os indivíduos que as carregam 

quanto para os seus semelhantes envolvidos na situação ou que observam 

externamente. A realidade da ação é, por um lado, um corpo em movimento, 

acompanhado de olhares laterais e gestos periféricos e, por outro, um estado de 

espírito que muitas vezes nada tem a ver com a ação em andamento. É o modo 
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menor da realidade. Inicialmente, este ponto pode ser útil para descrever a pessoa 

real, concreta, obtendo a visão mais clara possível de suas variações de 

intensidade. Mas além desses detalhes que são constantes nas presenças 

humanas, há uma espécie de minimalidade que não é apenas uma questão de 

notar a atenção distraída. Não se trata apenas de camadas secundárias de 

presença, mas de toda a presença na ação. É a atitude natural do ser humano não 

completar suas ações e deixar-se penetrar por contradições em seu significado. 

Para levar isto em conta, especifico quatro elementos característicos e seus 

respectivos opostos (Piette 2015a). Eles tornam possível incorporar muitas 

contradições da existência, mas também a possibilidade de tomar consciência 

delas e fazer mudanças, como diz David Berliner em seu texto. 

 

A primeira característica da presença humana é economia cognitiva. Isto 

pressupõe rotinas e o desempenho automático de sequências de ações sem 

necessidade de deliberação e sem referência a uma instrução. A economia 

cognitiva também está ligada à presença de padrões mentais que permitem 

avaliar o estado particular de uma situação, gerando assim ações apropriadas 

quase que automaticamente. Esta facilidade reflete o papel central dos suportes 

materiais na forma de vários sinais (incluindo a escrita e a linguagem) em reduzir 

o trabalho envolvido na negociação social, suspendendo - ou em qualquer caso 

minimizando - a necessidade de negociar ou criar novas relações. Este modo 

econômico de presença coloca em segundo plano qualquer potencial dificuldade 

que uma brecha causaria para retornar rapidamente ao primeiro plano; desta 

forma, ele desintensifica as consequências e o poder de algumas situações. Além 

disso, a variedade de informações potenciais e reais contidas em uma situação 

torna impossível para uma pessoa aplicar as normas ideais de racionalidade 

(Cherniak 1986). Antes de tomar uma decisão, é difícil para a pessoa fazer um 

cálculo racional com base nas informações à sua disposição. Ela não pode 

verificar a quantidade de contradições. Ela não pode verificar todas as fontes de 

informação ao seu redor e só pode contar com pistas já conhecidas, assim como 

hábitos e experiências anteriores que lhe permitam avaliar a expertise e a 

confiabilidade de um determinado interlocutor ou dado e depois tomar uma 

decisão rápida. Além do hábito e da capacidade de colocar certos assuntos de 

lado, a confiança é uma expressão dessa economia. Os opostos da economia 
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cognitiva seriam, portanto, o "trabalho" de avaliação e decifração do pensamento 

e da emoção em suas diversas formas. Falta economia cognitiva precisamente 

quando um novato está discernindo uma nova situação, atividade ou objeto (por 

exemplo, Searle 1983). Mas ela também falta em pessoas que colocam em jogo de 

forma maximalista e determinante sua capacidade de avaliar, julgar e inferir 

sentido. 

 

A docilidade, a segunda forma, corresponde à possibilidade de contar com 

suportes existentes (também com valores contraditórios), em vez de mudá-los, e 

aceitar o que acontece. Implica uma espécie de tranquilidade, enquanto o desejo, 

a vontade ou a necessidade de mudar e questionar (regras, pontos de referência 

humanos ou materiais) correm o risco de gerar tensão cognitiva, emocional ou 

moral. O ato de mudar uma situação pode trazer pelo menos uma reprovação, em 

qualquer caso a necessidade de uma justificativa e o risco de desacordo ou 

conflito. O agente da mudança talvez responda a perguntas feitas por avaliadores 

ou por vários especialistas. A docilidade é muitas vezes uma forma de presença 

mais fácil, mas não necessariamente. 

 

A fluidez é a terceira forma. Ela gera uma espécie de afrouxamento e uma certa 

tolerância a compromissos, contradições e inconsistências4. A fluidez também se 

traduz em várias formas de iluminar uma situação, como o humor ou a ironia. 

Esta folga não é o jogo a ser jogado com suas regras, mas o "afrouxamento" de 

papéis, criando outro tipo de jogo, como uma máquina com parafusos soltos. A 

fluidez também corresponde à possibilidade de se deslocar facilmente de uma 

situação para outra e de se atravessar sem esforço atividades por vezes muito 

diferentes, ligadas como estão a princípios regulatórios que seriam incompatíveis 

em uma situação de simultaneidade. Esse deslocamento se torna ainda mais 

possível na medida em que, dentro de uma atividade, elementos não relevantes a 

ela podem surgir sob a forma de detalhes que permitam entrelaçá-la com 

situações anteriores ou posteriores, e na medida em que a aptidão da pessoa para 

a fluidez é complementada por uma capacidade particular de ficar logo abaixo do 

nível de consciência, bem como esquecer suas presenças anteriores de uma 

                                                        
4 Ver o trabalho de Steven Mithen (1996), que apresenta a fluidez cognitiva como uma especificidade do 
Homo sapiens. 
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atividade para outra. A fluidez está diretamente ligada às habilidades já 

adquiridas - o know-how acumulado que a pessoa utiliza ou se adapta sem 

esforço à situação. Em todos esses níveis, é a rigidez e a inflexibilidade que são o 

oposto de fluidez. 

 

Distração, a quarta forma, corresponde a esta especificidade cognitiva de 

conectar um ser, objeto ou evento perturbador com o status de um detalhe, 

evitando assim comprometer a atenção mínima que a situação requer. 

Certamente existem diferentes formas de distração, como o desprendimento 

acompanhado de um ar de ausência, ou a distração provocada por ruído externo 

(o sol ou uma mancha na parede), mas os elementos que distraem operam de tal 

forma porque não constituem um modelo de engajamento compartilhável. Como 

são apenas tolerados, não podem se tornar um comportamento a ser imitado. O 

oposto dessa forma leve de distração é tanto a concentração exagerada quanto a 

perda de concentração. 

 

Na presença humana, a proporção de "trabalho" e "repouso" - indissociáveis um 

do outro - é, naturalmente, diferente para cada pessoa em situação 

compartilhada. É importante ressaltar esta mistura. E ao longo de um conjunto 

de atividades sucessivas, dependendo de quem ele seja, um indivíduo específico 

passará por variações de proporção entre trabalho e repouso. Quando as pessoas 

são muito ativas, elas permanecem "carregadas" pela continuidade dos 

momentos e pela presença de pontos de referência e outros apoios. Não há 

dimensão ativa (avaliar, mudar, perder, esquematizar . . .) que não seja 

acompanhada por pelo menos uma das outras dimensões constitutivas do 

"repouso". Os elementos de repouso permitem a infiltração de contradições e 

também a sua aceitação. 

 

Aqui, eu gostaria de acrescentar um outro ponto de debate com David Berliner. 

Os diferentes aspectos acima apontados permitem destacar uma espécie de 

equilíbrio que os indivíduos estabelecem na maioria das situações de 

continuidade cotidiana: do meu ponto de vista, este equilíbrio permite reter uma 

certa unidade pessoal apesar das diversas contradições e para além de seus 

diferentes "eus" (selves). 
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A origem da indiferença 

 

"Os humanos são contradições totais", escreve David Berliner. Eles estão 

constantemente prontos para expressar, criar e aceitar muitas contradições em 

sua própria vida e na vida dos outros. Qual seria a origem desta situação? Esta é 

a segunda pergunta. Deixe-me sugerir uma hipótese (sublinho esta palavra), um 

tipo de narrativa de origem que nos leva de volta à pré-história. E se a pré-história 

fosse o início das contradições? O que mais me fascina nos humanos é justamente 

essa suspensão diária da lucidez, essa indiferença: não pensar realmente; pensar, 

mas não demais; não saber realmente; aceitar contradições, segundo os exemplos 

dados por David Berliner. Há 100 mil anos, talvez mais, o ser humano, o Homo 

sapiens, vem vivendo com o risco apresentado pela inteligência, a consciência 

(especialmente a consciência reflexiva) e a capacidade de saber o que está 

fazendo, e também de pensar no tempo que passa, na morte (dos outros e de si 

mesmo) da qual sabe que não pode escapar. É o risco de que essa inteligência 

possa ameaçar a vida. A propósito, esse risco, com suas consequências, pode ser 

aquele responsável pela derrota do Homem de Neandertal, tendo sido evitado 

pelo Homem Moderno, o Homo sapiens. É uma hipótese. 

 

O que aconteceu? Pode-se dizer que os animais vivem num mundo em que a 

percepção e a ação acontecem sem muita lateralidade gestual e cognitiva, talvez 

sem contradições. Por outro lado, espécies do gênero Homo desenvolvem 

gradualmente algumas formas temporárias de distância. Estas são mais 

perceptivas e comportamentais do que existenciais, direcionadas para o 

imediatismo da situação, e graças ao alojamento, à presença de objetos e ao uso 

de sinais materiais, marcas de identidade e de reconhecimento. Surge então o 

caso particular e fascinante do Homem de Neandertal, que pode nos ajudar a 

aprender muito sobre a especificidade de Sapiens. Os túmulos do Homem de 

Neandertal indicam uma consciência do tempo e da morte. Foi a sua lucidez 

perturbada pelo fato de ser incapaz de neutralizar sua consciência não só da 

morte, mas também das contradições do cotidiano, o que poderia explicar sua 

estagnação evolutiva prolongada? Ele teria sido tanto inteligente demais quanto 

não inteligente o suficiente! Será que o fracasso do Homem de Neandertal estaria 
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na consciência de sua mortalidade, no fato de ser lúcido "demais" quando se trata 

de sua mortalidade e das várias contradições da existência? 

 

Vamos esclarecer brevemente a análise. O Homem Neandertal, que sabe que vai 

morrer, cuida dos mortos. Mas é isto que é interessante: ao contrário das visões 

tradicionais, alguns arqueólogos concordam que as sepulturas de Neandertal não 

são acompanhadas de oferendas5. No entanto, há oferendas nas sepulturas do 

Homo sapiens, que eram contemporâneas às do Neandertal. Minha hipótese é 

associar o Homo sapiens a uma habilidade específica que o Homem de 

Neandertal não teria adquirido: imaginar o homem morto como ainda vivo, não 

apenas como um homem ex-vivo, mas como vivendo uma nova vida. A oferenda 

insinuaria a crença nessa nova vida após a morte, mas, claro, não a confirmaria. 

Implica a capacidade cognitiva de associar duas qualidades contraditórias, morte 

e vida. Assim, o Homo sapiens teria se tornado capaz de fazer afirmações 

combinando categorias contraditórias (por exemplo, o morto está vivo ou a pedra 

é um espírito), dando assim seu consentimento a estas. Digamos, então, que ele 

acredita nisso: "E se ele ainda estivesse vivo! E se isso fosse verdade!". O ato de 

acreditar acaba de surgir, mas também, ao mesmo tempo e especialmente, a 

necessidade de não levar esta afirmação particular ao seu limite, a capacidade de 

aceitar sua incerteza. 

 

E tudo teria mudado. O ser humano aceitou não ter certeza, não entender 

profundamente esta afirmação contraditória. Mais tarde eles aprendem a meia-

consciência e o relaxamento cognitivo. Imaginemos um dia-a-dia num tempo e 

num espaço onde a reserva, a indiferença e a distância são aprendidas e aos 

poucos vão surgindo novas habilidades cognitivas para os humanos, que as 

utilizam em outras áreas de atividade e pensamento. A capacidade de aceitar a 

indecisão, de não levar as coisas à letra, mas também - e infelizmente - de não ser 

lúcido, de não enfrentar a realidade, torna-se mais difundida. Outro mundo acaba 

de emergir, com a possibilidade de muitas contradições e muita indiferença. O 

fenômeno religioso não é apenas um laboratório especial para observar as 

                                                        
5 Ver o trabalho de Steven Mithen (1996), que apresenta a fluidez cognitiva como uma especificidade do 
Homo sapiens. 
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inconsistências cotidianas, como diz David Berliner, mas seria também o berço 

desse modo de presença. 

 

O ato de acreditar gerou, assim, uma nova habilidade cognitiva: o relaxamento 

mental [mental looseness]. Ela deriva de um modo de ser em que se é hipolúcido 

com relação a associações mentais e discursivas para com coisas inacreditáveis, 

um modo que se espalhou por todas as atividades humanas. Os humanos 

praticam o uso mínimo da consciência; sabem até que ponto podem ser 

conscientes, e sabem do que não podem ser conscientes. Por outro lado, o 

Homem de Neandertal não tinha hipolucidez e vivia com a difícil consciência das 

contradições, sob estresse, quando ocorriam diferentes tipos de contradições. Por 

isso, não posso dizer, como se lê com frequência, que a humanidade, o Homem 

Moderno, tenha feito um afastamento triunfante da animalidade. Se ele partiu de 

alguma coisa, é de outras espécies do gênero Homo e essa partida não é de forma 

alguma triunfante, pois seu sucesso (de qualquer forma, sua sobrevivência até 

agora) foi alcançado por meio de um relaxamento cognitivo. 

 

As declarações religiosas, ao mesmo tempo em que geraram um novo modo de 

vida humana, também deram origem a uma nova forma de tranquilidade, e isso 

logo confrontou o ser humano com a necessidade de estabilidade, ancoragem e 

transmissão. E este é o ponto: eles foram então confrontados com o risco de se 

estabilizarem e, portanto, absolutizarem e esquecerem que era apenas uma 

crença em uma afirmação incrível ... já que os humanos tinham acabado de 

aprender a suspender, adiar, e assim esquecer. Este é o risco derivado do 

relaxamento excessivo, no qual os Sapiens teriam gradualmente caído. Por esta 

razão, todas as indiferenças, inclusive a de obedecer a uma ordem para matar 

(segundo o exemplo de David Berliner) são possíveis, dentro e entre cada ação e 

situação. Poderiam os seres humanos ser os únicos a serem contraditórios e 

aceitar suas contradições indiferentes? 

 

O desejo de David Berliner é observar e compreender "afirmações ambivalentes, 

atitudes contraditórias, valores incompatíveis e choques emocionais internos". 

Ao propor um marco conceitual e lançar luz sobre a dimensão universal e 
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específica da existência humana em toda sua contradição e inconsistência, minha 

reflexão aqui tem visado mostrar a importância dessa "ciência das contradições". 

 

Referências: 

 

Abdulcadir, J., Botsikas, D., Bolmont, M. and P. Petignat. 2016. “Sexual 

anatomy and function in women with and without genital mutilation: A cross-

sectional study.” The Journal of Sexual Medicine 13: 1–12.  

Ahmadu, F. S. 2009. “Disputing the myth of sexual dysfunction in 

circumcised women.” Anthropology Today 25 (6): 14–17.  

Austin, J. L. 1965. How to do things with words. Oxford: Oxford University 

Press. 

Barrett, Justin L. 1999. “Theological correctness: Cognitive constraint and 

the study of religion,” Method and Theory in the Study of Religion 11 (4): 325–

39.  

____. 1996. “Conceptualizing a nonnatural entity: Anthropomorphism in 

God concepts,” Cognitive Psychology 31 (3): 219–47.  

Bastide, Roger. 1955. “Le Principe de coupure et le comportement afro-

brésilien.” In Anais do XXXI Congresso internacional de Americanistas, 493–

503. São Paulo: Editora Anhembi.  

Bateson, Gregory. 1972. Steps to an ecology of mind. Chicago: University of 

Chicago Press  

Bazin, Jean. 2008. Des trous dans la joconde: L’anthropologie autrement. 

Toulouse: Anacharsis.  

Berliner, David. 2013. “Le désir de participer ou comment jouer à être un 

autre.” L’Homme 206: 151–70.  

Berliner, David and Ramon Sarro. 2007. Learning religion: 

Anthropological approaches. Lon- don and New York: Berghahn Books.  

Bernstein, Richard J. 1988. Beyond objectivism and relativism. 

Philadelphia: University of Pennsylvania Press.  

Boltanski, Luc and Laurent Thévenot. 1991. De la justification: Les 

économies de la grandeur. Paris: Gallimard.  

Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a theory of practice. Cambridge: 

Cambridge University Press.  



36 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

____. 2004. Science of science and reflexivity. Cambridge: Polity 

Press. Cassin, Barbara, ed. 2014. Dictionary of untranslatables: A 

philosophical lexicon. Princeton:  

Princeton University Press.  

Catania, L. L., O. O. Abdulcadir, V. V. Puppo, J. B. Verde, J. J. Abdulcadir, 

and D. D. Abdulcadir. 2007. “Pleasure and orgasm in women with female genital 

mutilation/cutting (FGM/C).” The Journal of Sexual Medicine 4 (6): 1666–678.  

Cherniak, Christopher. 1986. Minimal rationality. Cambridge: The MIT 

Press. Churchman, C. W. 1961. Prediction and optimal decision. Englewood 

Cliffs, NJ: Prentice-Hall.  

Dennett, Daniel and Linda LaScola. 2010. “Preachers who are not 

believers.” Evolutionary Psychology 8 (1): 122–50.  

Du Bois, W. E. B. (1903) 2008. The souls of black folk. Radford, VA: Wilder 

Publications.  

Dumont, Louis. 1982. “A modified view of our origins: The Christian 

beginnings of mod- ern individualism,” Religion 12 (1): 1–27.  

Evans-Pritchard, E. E. 1937. Witchcraft, oracles, and magic among the 

Azande. Oxford: Oxford University Press.  

Festinger, Leon. 1957. A theory of cognitive dissonance. Stanford: Stanford 

University Press.  

Festinger, Leon, Henry Riecken, and Stanley Schachter. 1956. When 

prophecy fails: A social and psychological study of a modern group that 

predicted the destruction of the world. Minneapolis: University of Minnesota 

Press.  

Freud, Sigmund. 1938. “The splitting of the ego in the defensive process.” In 

Miscellaneous papers, 1888–1938. Vol. 5 of Collected Papers, 5 vols, 372–75. 

London: Hogarth and Institute of Psycho-Analysis, 1924–1950.  

Geertz, Clifford. 1973. The interpretation of cultures. New York: Basic 

Books.  

Gillett, M. 1917. Folklore, legends, and superstitious customs in connection 

with Andover and neighbourhood. Andover: Standard Printing Co.  

Good, Kenneth (with David Chanoff). 1991. Into the heart: One man’s 

pursuit of love and knowledge among the Yanomami. New York: Simon & 

Schuster.  



37 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

Harvey, David. 2014. Seventeen contradictions and the end of capitalism. 

London: Profile Books.  

Jenkins, Timothy. 2013. Of flying saucers and social scientists: A re-

reading of when prophecy fails and of cognitive dissonance. New York: Palgrave 

Macmillan.  

Keane, Webb. 2016. Ethical Life: Its natural and social histories. Princeton, 

NJ: Princeton University Press.  

Kelemen, Deborah, Joshua Rottman, and Rebecca Seston. 2013. 

“Professional physical scientists display tenacious teleological tendencies: 

Purpose-based reasoning as a cogni- tive default.” Journal of Experimental 

Psychology 142 (4): 1074–83.  

Kierkegaard, Søren. 1944. Attack upon “Christendom.” Translated by 

Walter Lowrie. Princeton: Princeton University Press.  

Kuhn, Thomas. 1962. The structure of scientific revolutions. Chicago: 

University of Chicago Press.  

Lambek, Michael. 1993. Knowledge and practice in Mayotte: Local 

discourses of Islam, sorcery, and spirit possession. Toronto: University of 

Toronto Press.  

____. 1998. “Body and mind in mind, body and mind in body: Some 

anthropological interventions in a long conversation.” In M. Lambek and Andrew 

Strathern (Eds) Bod- ies and persons: Comparative perspectives from Africa 

and Melanesia, edited by Michael Lambek and Andrew Strathern, 103–23. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

____. 2010. “How to make up one’s mind: Reason, passion, and ethics in 

spirit possession.” University of Toronto Quarterly, Special Issue on Models of 

Mind, edited by Marlene Goldman and Jill Matus, 79 (2): 720–41.  

____. 2013. “Varieties of semiotic ideology in the interpretation of 

religion.” In A compan- ion to the anthropology of religion, edited by Janice 

Boddy and Michael Lambek, 137–53. Malden, MA: Wiley Blackwell.  

____. 2015a. “Rheumatic irony: Questions of agency and self-deception as 

refracted through the art of living with spirits.” In The ethical condition: Essays 

on action, person & value, 150–70. Chicago: University of Chicago Press.  

____. 2015b. “The continuous and discontinuous person.” In The ethical 

condition: Essays on action, person & value, 302–28. Chicago: University of 



38 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

Chicago Press.  

____. 2015c. “Both/And.” In What is existential anthropology?, edited by 

Michael Jackson and Albert Piette, 58–83. Oxford: Berghahn.  

Latour, Bruno. 1996. Petite réflexion sur le culte moderne des Dieux 

faitiches. Le Plessis Robinson: Synthélabo Groupe.  

____. 2002. Jubiler ou les tourments de la parole religieuse. Paris: La 

Découverte. Lévi-Strauss, Claude. 1963. Structural anthropology. Volume 1. New 

York: Doubleday.  

Lévy-Bruhl, Lucien. 1910. Les fonctions mentales dans les sociétés 

inférieures. Paris: Alcan. 

 Lohmann, Roger. 2009. “Dreams of fortune: Reo Fortune’s psychological 

theory of cultural ambivalence.” Pacific Studies 32 (2–3): 273–98. 

Luhrmann, Tanya. 1991. Persuasions of the witch’s craft: Ritual magic in 

contemporary England. Cambridge: Harvard University Press.  

Mair, Jonathan. 2015. “The discourse of ignorance and the ethics of 

detachment among Mongolian Tibetan Buddhists in Inner Mongolia, China.” In 

Detachment: Essays on the limits of relational thinking, edited by Matei Candea, 

Joanna Cook, Catherine Trundle, and Thomas Yarrow, 236–55. Manchester: 

Manchester University Press.  

Mannoni, Octave. 1969. Clefs pour l’imaginaire ou l’autre scène. Paris: 

Editions du Seuil.  

McCabe, Donald. 1992. “The influence of situational ethics on cheating 

among college students.” Sociological Inquiry 62 (3): 365–74. 

McDonough, Conor. 2011. “Grounding speech and silence: Cataphaticism 

and apophaticism in Denys and Aquinas,” Irish Theological Quarterly 76 (1): 57–

76.  

Mithen, Steven. 1996. The prehistory of the mind. London: Thames and 

Hudson.  

Nietzsche, Friedrich. (1896) 1966. Beyond good and evil. New York: Vintage 

Books.  

Noudelmann, François. 2015. Le génie du mensonge. Paris: Max Milo 

Editions.  

Ogien, Ruwen. 2011. L’influence de l’odeur des croissants chauds sur la 

bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale. Paris: 



39 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

Grasset.  

Piette, Albert. 2013. L’origine de la croyance. Paris: Berg International. 

____. 2015a. Existence in the details: Theory and methodology in 

existential anthropology. Berlin: Duncker & Humblot.  

____. 2015b. “Existence, minimality and believing.” In What is existential 

anthropology?, edited by Michael Jackson and Albert Piette, 178–213. New York-

Oxford: Berghahn Books.  

Provencher, Claudine. 2011. “Towards a better understanding of cognitive 

polyphasia.” Journal for the Theory of Social Behaviour 41 (4): 377–95.  

Public Policy Advisory Network on Female Genital Surgeries in Africa. 2012. 

Seven things to know about female genital surgeries in Africa. The Hasting 

Center Report 42: 19–27. 

http://www.thehastingscenter.org/Publications/HCR/Detail.aspx?id=6059.  

Rappaport, Roy. 1999. Ritual and religion in the making of humanity. 

Cambridge: Cam- bridge University Press.  

Roubiczek, Paul. 1952. Thinking in opposites, an investigation of the nature 

of man as re- vealed by the nature of thinking. London: Routledge and Kegan 

Paul.  

Searle, John. 1983. Intentionality: An essay in the philosophy of mind. 

Cambridge: Cam- bridge University Press.  

Scheper-Hughes, Nancy. 1995. “The primacy of the ethical: Propositions for 

a militant anthropology.” Current Anthropology 36 (3): 409–20.  

Schielke, Samuli and Liza Debevec. 2012. Ordinary lives and grand 

schemes: An anthropology of everyday religion. Oxford and New York: 

Berghahn Books.  

Schweitzer, Albert. 1925. The mystery of the kingdom of God: the secret of 

Jesus’ Messiahship and passion. Translated by Walter Lowrie. London: A. and C. 

Black.  

Shweder, R. A. 2013. “The goose and the gander: The genital wars.” Global 

Discourse: An Interdisciplinary Journal of Current Affairs and Applied 

Contemporary Thought 3 (2): 348–66.  

Tambiah, Stanley. 1990. Magic, science, and the scope of rationality. 

Cambridge and New York: Cambridge University Press.  

Trouche, Emmanuel, Petter Johansson, Lars Hall, and Hugo Mercier. 2015. 



40 

 

Fonte: Blog do Sociofilo [blogdosociofilo.com] 

“The selective laziness of reasoning.” Cognitive Science: 1–15. doi: 

10.1111/cogs.12303. 

Turner, Denys. 1995. The darkness of God: Negativity in Christian 

mysticism. Cambridge: Cambridge University Press.  

Turner, Victor. 1969. The ritual process: Structure and anti-structure. 

Chicago: Aldine.  

Vermersch, Pierre. 1999. “Introspection as practice.” Journal of 

Consciousness Studies 6 (2–3): 17–42.  

Veyne, Paul. 1983. Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes? Paris: Seuil.  

Wilk, Richard. 2001. “Consuming morality.” Journal of Consumer Culture 

1 (2): 269–84.  

Zigon, Jarrett. 2007. “Moral breakdown and the ethical demand. A 

theoretical framework for an anthropology of moralities.” Anthropological 

Theory 7 (2): 131–50.  

 

 

 


