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RESUMO 

Há teorias antropológicas que defendem ser o homem resultado das transformações 
culturais a que foi submetido. Partindo de Geertz (1989) percebe-se que há busca acerca 
do que pode ser interpretado, nos relatos etnográficos. Hoje há uma grande cautela em 
se explorar o inconsciente através das ações reais como manifestações de ações 
conscientes. Portanto o trabalho do antropólogo é realizar etnografia. Um ser humano 
pode ser um enigma completo para outro ser humano. Nós não compreendemos o povo, 
ainda que dominemos seu idioma. Assim, este estudo buscar compreender o conceito de 
cultura defendido por Geertz (1989) na obra “A Interpretação das Culturas”   e a sua 
contribuição na discussão sobre cultura. 
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ABSTRACT 

 

A READING OF THE CONCEPT OF CULTURE IN THE WORK "THE 
INTERPRETATION OF CULTURE" by Clifford Geertz 

 

There are anthropological theories that defend the man to be a result of cultural changes 
it has undergone. Starting from Geertz (1989) realizes that there searching about what 
can be interpreted in ethnographic accounts. Today there is great caution in exploring 
the unconscious through real actions as manifestations of conscious actions. Therefore 
the work of the anthropologist is to conduct ethnography. A human being can be a 
complete enigma to another human being. We do not understand the people, yet to 
master your language. Thus, this study seek to understand the concept of culture 
advocated by Geertz (1989) in his work "The Interpretation of Cultures" and its 
contribution to the discussion on culture. 
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1. Introdução 

Neste artigo, a finalidade é a de fazer um exercício para compreender o conceito 

da expressão “cultura” tomando com referencia o conceito de Clifford Geertz (1989) 

sobre a Cultura na constituição do ser humano, de modo a elucidar porque afirma: o 

homem é um “animal amarrado a teias”. Pensando nesse conceito busco compreender as 

implicações presentes no mesmo e as contribuições absorvidas pelo autor, a partir da 

semiótica para a criação do mesmo. Cabe compreender o estudo de Geertz(1989) dentro 

do corte de interpretação da cultura. Mas, sobretudo, elucidar as contribuições trazidas 

por Geertz (1989) na discussão acerca da participação da cultura no processo de 

hominização e na construção do ser humano, dentro das sociedades. Partindo dessa 

linha de pensamento de Geertz (1989) na busca da integração entre cultura como 

padrões complexos de comportamento, um conjunto de mecanismo de controle, ou seja, 

a cultura é inerente ao homem. Segundo Laraia (1932), o comportamento do individuo 

depende de um aprendizado de unir processos que chamamos de endoculturação, 

exemplo um menino e uma menina agem diferentemente não em função de seus 

hormônios, mas em decorrência de uma educação diferenciada. 

Portanto, pensando que a cultura condiciona a visão de mundo do homem na 

sociedade, é importante lembrar-se da antropóloga Ruth Benedict que frisa bem, deixa 

claro essa proposta: “a cultura é como uma lente através da qual o homem vê o mundo”. 

Entendo que o sistema cultural sempre está em mudança, e é preciso estar atento a essas 

transformações para não cometer situações preconceituosas. Alguns teóricos como por 

exemplo Lévi-Strauss , que defende a idéia de que a cultura surge na convenção de 

normas e na formulação simbólica, também defendem o desenvolvimento do cérebro e a 

habilidade manual , como fatores de origem da cultura. 

Logo é salutar mencionar alguns pesquisadores que contribuíram para o 

desenvolvimento do conceito de cultura, como Locke, Turgot, Jean-Jacques Rousseau e 
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Tylor, foram eles que deram um pouco de sua contribuição, sobre o conceito de cultura. 

Entendendo que a perspectiva da cultura tem uma relevância muito grande no quesito 

que diz respeito, a um mecanismo de controle. Concluo que o maior legado de 

Geertz(1989) “É Justamente uma explicação que  eu procuro, ao construir expressões 

sociais enigmáticas na sua superfície. Todavia, essa afirmativa, uma doutrina  numa 

cláusula, requer por si mesma uma explicação”.(GEERTZ,1989,p.15)  é , portanto um 

estímulo ao debate antropológico, mas sua pesquisa também influiu na transformação 

metodológica da psicologia, da história e da teoria.  Entendo que este estudo pode 

contribuir para ampliar o meu conhecimento, disciplinar o hábito da leitura. 

 

2. Estado da Arte 

Os textos lidos servirão para fundamentar este estudo, e para melhor 

compreensão do mesmo, é preciso que façamos alguns levantamentos de dados, 

principalmente sobre o antropólogo Clifford Geertz (1989). 

Clifford Geertz, americano, estudou antropologia na Universidade de Harvard, 

durante muitos anos lecionou no departamento de Antropologia na Universidade de 

Chicago. Aos 80 anos foi professor no Instituto de Estudos Avançados da Universidade 

de Princeton. Em 1973 publicou “A Interpretação das Culturas” livro o qual foi 

considerado uma influência muito grande para uma geração de cientistas sociais, é 

considerado o fundador da antropologia interpretativa, trazendo uma nova maneira de 

estudar antropologia através de uma linha interdisciplinar que leva o indivíduo a debater 

sobre o assunto exposto. Escreveu dentre outros livros O Saber Local (1983) e a 

interpretação das culturas. 

No texto de Laraia (1986), “podemos ver, que a cultura influência, ou seja, tem 

essa capacidade enorme de influenciar o comportamento social e diversificar 

enormemente a humanidade”. Segundo Geertz (1989), “a cultura é a mediação entre o 

poder e o objetivo de sua ação”. Passa a ser visto como um conjunto se significados 

transmitidos historicamente, ou seja, incorporados através de símbolos que se 

materializa em comportamentos. Sem homens certamente, não haveria cultura, mas, de 

forma semelhante e muito significativamente, sem cultura não haveria homens. 
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Como Geertz (1989), é conhecido como o autor da cultura interpretativa á 

procura do significado. A Interpretação das Culturas corresponde a uma coletânea dos 

principais ensaios escritos pelo autor, que segundo ele próprio são mais estudos 

empíricos que indagações teóricas mas que, contudo representam um importante papel 

no que se refere às discussões sobre o conceito de cultura, bem como a busca pela 

melhor maneira de estuda-la. Fazer etnografia é como tentar ler um manuscrito 

estranho, desbotado, um pouco sem nexo, escrita com sons convencionais, mas com 

exemplos transitórios de comportamentos. 

 Geertz (1989), traz como objeto da etnografia uma hierarquia estratificada de 

estrutura significantes sem as quais os fatos não existiriam. Questiona também o que 

seria a cultura, porém ele diz que se deve perguntar qual a sua importância. Cultura é 

uma realidade com força e propósitos em si mesma. Ela consiste em um padrão bruto de 

acontecimentos comportamentais, que de fato observa em uma comunidade 

identificável. 

 O autor comenta sobre a etnociência o qual a cultura é composta por estruturas 

psicológicas, por meio das quais os indivíduos ou grupos, guiam seu comportamento, 

sendo:  

[...] a cultura que é mais bem vista não como complexos de padrões 
concretos de comportamento-costumes , usos, tradições ,feixes de 
hábitos, com tem sido agora.mas como um conjunto de mecanismos 
de controle- planos receitas, regras, instruções ( o que os engenheiros 
de computação chamam”( “ programas”)(.GEERTZ, 1989, p.56.) 

 Contudo Geertz (1989) explica que com a evolução da mente, o homem que já é 

inerente a cultura, também cresceu. É importante notificar que (GEERTZ, 1989, p.56) 

faz uma relação entre a antropologia e as outras ciências, e nesse caso específico com a 

biologia e a psicologia. O referido autor, tece comentários sobre o que seria a mente. 

Esta mente está relacionada á capacidade, habilidade. Quando se atribui uma mente a 

um organismo fala-se de suas capacidades e propensões. 

O problema da evolução da mente, portanto, não é um falso termo 
gerado por uma metafísica mal conceituada, nem o caso de descobrir 
em que ponto da história da vida uma anima invisível foi sobreposta 
ao material orgânico. Trata-se de reconstruir o desenvolvimento de 
certas espécies de habilidades, capacidades, tendências e propensões 
nos organismos e delinear os fatores ou tipos de fatores dos quais 
depende a existência de tais características. (GEERTZ, 1989, p.96).  



5 

 

 

Seguindo este raciocínio, o autor em foco faz uma comparação entre os 

Australopitecíneos, como um tipo de “homem” diferente  sendo  que o mesmo é capaz 

de adquirir  alguns elementos de cultura- com confecções de ferramentas simples” 

caçadas” esporadicamente falando, talvez algum sistema de comunicação mais 

adiantado que os dos macacos.E com relação aos homo sapiens , ele tece comentários 

que o desenvolvimentos deles , são três vezes maior que o dos Australopitecíneos. Isso 

fez com que o homem ampliasse sua cultura e o desenvolvimento da linguagem. 

A evolução humana conduz uma hipótese de que os recursos culturais são 

ingredientes do pensamento humano. Isso significa que por sua vez, é basicamente um 

ato aberto, ou seja, o homem é movido pela cultura. E em suma a cultura faz o homem, 

e não o homem faz a cultura. Dentro dessa linha de pensamento, entendemos que a 

cultura gerencia a mente humana, ele designa o indivíduo a seguir e/ou a ramos 

diferenciados. 

Sabendo que os processos mentais do homem ocorrem, na verdade, no banco 

escolar, ou no campo de futebol, entende-se que a cultura está entrelaçada ao homem, 

isto é está dentro de suas raízes. 

 No momento em que ocorre essa interação, desencadeia em movimentos 

culturais, onde está interligado, conhecimentos de pessoas, ou seja, acontecem 

aprendizagens de várias culturas juntas. O progresso na análise científica da mente 

humana exige um ataque conjunto de praticamente todas as ciências comportamentais, 

nas quais as descobertas de cada uma forçarão a constante reavaliação teórica de todas 

as outras. 

  Para exemplificar sobre a religião como sistema cultural, trata de uma 

perspectiva religiosa, onde o autor entende que essa abordagem implica na percepção do 

“modo como ver” no seu sentido amplo da palavra ver. É uma forma, particular de ver o 

mundo, ou seja, o olhar, a vida, maneira particular de até construir o mundo, mesmo 

numa perspectiva histórica dentre outras perspectivas. Sabendo que dentro da religião 

existem razões específicas da ação humana nos contextos gerais da existência humana. 

Na antropologia há uma discussão nos aspectos morais de uma dada cultura, 

onde existe elementos que foram resumidos em um termo ethos, e para falar desses 

aspectos cognitivos outro termo visão de mundo. Por exemplo: o ethos de um  povo 
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seria basicamente o tom , o caráter, a qualidade de vida do indivíduo . No  entanto a 

visão de mundo  se refere a condição das coisas como de fato elas são, por exemplo , o 

confronto entre a religião e o ritual, ambos intelectual por que mostra a condição de vida 

implícito no seu estado real. E a visão de mundo torna tudo isso emocionalmente 

aceitável. 

  Existe um sistema, que está vinculado à forma da religião, sendo que esse 

sistema parece mediar um conhecimento genuíno, onde seriam as condições essenciais, 

nos termos as quais a vida tem que ser necessariamente vivida. No entanto os símbolos 

sagrados têm valores positivos e / ou negativos, ou seja, eles não só direciona  a 

existência do bem,  mas também do  mal e claro o conflitos entre ambos , isso parte do 

princípio do termo visão de mundo. 

  O texto descreve a força da religião, quando se apóia aos valores sociais, onde a 

capacidade dos símbolos de formular o mundo, a religião contribui na visão de mundo, 

sendo que o mesmo apresenta o poder da imaginação humana, onde o autor cita que 

segundo Marx Weber, os acontecimentos não estão apenas lá e acontecem, mas também 

tem significado e acontecem por causa do significado, portanto a necessidade 

fundamental dos valores varia de cultura para cultura e de individuo para indivíduo. 

 

3. Metodologia  

   O método desenvolvido nesse estudo foi a pesquisa bibliográfica. Então, 

através de leituras, escritas, busco compreender as implicações presentes no conceito e 

as contribuições do autor, a partir da semiótica para a criação do mesmo. Também em 

nossa cultura, a maneira como percebemos, as coisas estão relacionadas á distancia que 

assumimos perante elas, nesse caso a experiência etnográfica dos antropólogos 

constitui-se num momento privilegiado na compreensão das verdades e da produção do 

conhecimento. 

  Com essa perspectiva iniciamos utilizando o recurso da escrita, leituras 

observações, interpretações dos textos lidos. Com finalidade de compreender os 

mesmos e identificarmos as diversas culturas existentes.  

 Os sistemas de escrita estabelecidos na história dos povos nunca foram 
privilégio de ninguém. É falsa a idéia de que na Antiguidade somente os 
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sacerdote, os reis ou pessoas de grande poder dominassem a escrita e a 
usassem como um segredo de estado. Essa é uma idéia errada e 
estranha, que não faz sentido algum, bastando lembrar como argumento 
que a escrita é um fato social, é uma convenção que não conseguem 
sobreviver a custa de um punhado de pessoas. (CAGLIARI, 1998, p.13) 

 Pensando dessa forma entenderemos que a leitura e a escrita faz parte da vida do 

indivíduo, e através de suas produções de acontecimentos adquiridos ao longo dos anos, 

portanto a cultura se faz de acordo com as particularidades de cada ser. Assim, a leitura 

de Geertz (1989) e outros autores estudiosos da temática são muito importantes para 

este estudo. 

 

4. Considerações finais 

 Ao entendermos o papel da antropologia como ciência, a qual exige um trabalho 

complexo e, denso como o início do livro decorre. Pensando também no grau de 

dificuldade que o assunto demonstra, pois compreendendo o conceito de cultura Geertz 

(1989) em sua constituição do ser humano, de modo a elucidar porque o homem é um 

“animal amarrado a teia” no seu sentido geral, entendeu com maior profundidade a 

contribuição da cultura no processo educativo, a cultura resulta em um panorama de 

aprendizagem onde, o homem é sujeito ao aprender,. Então, essa aprendizagem constitui 

uma construção do ser humano como um ser pensável, ou seja, um ser que formula 

idéias, concepções, adquiriu hábitos ao longo do tempo, costumes e vivências. 

  O sistema cultural é vasto nesse sentido, de sua amplitude que diz respeito a 

cultura, que  a mesma esta presente na realidade humana. Assim, podemos citar o 

exemplo de um grande complexo cultural que é a sala de aula, que é um espaço 

marcado por várias modalidades. Para aguçar, ainda mais o entendimento sobre o 

estímulo cultural, podemos citar um texto de Juarez Dayrell, “Um Jovem como um 

sujeito social”, que trata de dois grupos sociais no Brasil onde os sujeitos são: dois 

jovens, um que gosta de rapper, o outro gosta de funk ambos são sujeitos concretos, 

com experiências singulares podemos denominar o tipo de musicalidades existente da 

cultura, mas, não só isso está implicado na vida deles, pois se entende que o ser humano 

é um ser de construção sendo que a essência humana é social. Exemplificando melhor e 

comparando com o conceito de cultura de Geertz(1989), condiz que a cultura é uma 
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realidade autocontida com forças e propósitos em si mesma, ou seja consiste em 

padrões bruto de acontecimentos que de fato  que seja observáveis.  

 Dentro desse parâmetro educacional continuaremos citando os, pensadores que 

contribuíram no tratamento do ser social como a teoria educacional de Durkheim que 

opõem-se diametralmente à de Rousseau, enquanto este afirma que o homem nasce 

bom, a sociedade que o corrompe, Durkheim declarava que o homem nasce egoísta, só a 

sociedade através da educação, pode torná-lo solidário. Concluo dizendo que educação 

para último se definia como ação pelas gerações adultas sobre as gerações que não se 

encontravam ainda preparadas para a vida social.  Existe uma relação com “o homem 

como ser social” dentro de uma sociedade a qual, o mesmo é o sujeito dela, com suas 

peculiaridades em detrimento ao construir sua própria identidade, entendendo a função 

onde o sujeito se encontra, como um ser de construções contínuas e coletivas. 

 As leituras feitas para o desenvolvimento desse artigo contribuíram 

significativamente na minha formação enquanto estudante de pedagogia, como futura 

profissional de educação, sendo que a mesma é uma profissão árdua, pois não é fácil 

lidar com as questões culturais, que aqui foram colocadas, mas compreendemos que foi 

salutar para entender o que se passa, e o que norteia a vida do ser humano, sem excluí-lo 

de nada. No entanto, de fato existe uma demanda muito grande quando se fala a respeito 

da cultura, tomando como base a idéia de que, o ser humano é um ser social. Então o ser 

humano não é um dado, mas uma construção contínua, sendo que o mesmo é um ser 

singular, porém em diferentes ações, mas nada disso os desliga de ser um ser pensável, 

que tem características afins, relações, hábitos costumes etc. 
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