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Apresentação dos editores 

Os livros são a chave de acesso para nos tornamos melhores. Sua 
capacidade de provocar essa transcendência suscitou discussões, 
alegorias e desconstruções sem fim. As implicações metafóricas do 
ícone hebreu-helenístico do Livro da Vida, do Livro da Revelação, 
da identificação da divindade com o logos, são milenárias e não 
têm limites. Desde os sumérios, os livros foram os mensageiros e 
os cronistas do encontro do homem com Deus. Muito antes de Cá-
tulo, eles foram os mensageiros do amor. Acima de tudo, assim 
como algumas obras de arte, encarnaram a ficção suprema de uma 
vitória possível sobre a morte. 

George Steiner – Aqueles que queimam livros 

Os livros nunca foram, nem mesmo na tradição judaico-

cristã, objetos autojustificados por excelência. À desconfiança so-

crático-platônica da escrita somou-se a do Cristo e, ao longo dos 

séculos e por razões completamente distintas, a daqueles que 

queimam livros. Se juntarmos a essas exigências outras de natu-

reza mais contextual e contemporâneas, ver-se-á porque nos sen-

timos na iminência de algumas palavras acerca das razões que 

nos mobilizam a, em plena era “da morte e da morte” de Gutem-

berg, incursionar pelo trabalho editorial. Essas razões são neces-

sariamente intelectuais e, por isso, possuem uma acentuada di-

mensão ético-política.  

O livro que o leitor tem diante de si é parte de uma iniciativa 

que vem a se somar a algumas outras do inconstante mercado 

editorial brasileiro. Trata-se do primeiro volume de uma série so-

bre o Dom concebida pelo Ateliê de Humanidades Editorial, à 

qual se acrescentarão outros títulos, autores, séries e coleções 

cuja unidade será buscada nos princípios orientadores comuns a 

todos eles. Como um projeto editorial, o Selo Ateliê de Humanida-

des guarda algumas especificidades que o tornam mais do que 

um simples empreendimento comercial, ou seja, mais do que 
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uma empresa voltada para a edição e o comércio de livros – e isso 

em vários sentidos. Em primeiro lugar, o Selo distingue-se por 

seu caráter de veículo de publicação de pesquisas realizadas no 

interior de uma instituição de livre-estudo, pesquisa, escrita e 

formação – o Ateliê de Humanidades. Em segundo lugar, pela evi-

dente natureza pública e não estritamente comercial do Ateliê e 

do seu Selo. Caracterizando-se por ser uma iniciativa de econo-

mia plural, bem própria às experiências contemporâneas de tro-

cas de dons e economia solidária, nossas atividades são concebi-

das por ideias e valores fortes, tendo o intuito de realizar uma 

atuação pública e uma intervenção cultural, visando a formação 

de públicos, o esclarecimento coletivo e o fortalecimento de uma 

cultura democrática. Em terceiro lugar, por causa do seu esforço 

crítico de conexão com o tempo presente, o que já orienta os tra-

balhos desenvolvidos pelo Ateliê e que se estende, agora, ao 

nosso editorial. 

O Selo é primariamente o meio de publicização daquilo que 

é produzido como reflexão e pesquisa no interior dos quadros do 

Ateliê. Sendo o Ateliê de Humanidades um espaço voltado para o 

desenvolvimento do estudo e da formação com vistas à pesquisa, 

ele é uma instituição de pesquisa liberal, no sentido que essa pa-

lavra tem em sua origem etimológica e semântica, isto é, “livre”, 

em oposição ao “iliberal” relativo às artes ensinadas ao homem 

preso e controlado pelas “guildas” (feudais, burocráticas ou pro-

dutivistas). Por isso, o Selo Ateliê de Humanidades diferencia-se do 

mercado editorial em geral por estar organicamente vinculado a 

uma instituição de pesquisa e formação, diferentemente do que 

ocorre com as editoras estabelecidas, mesmo as universitárias. É 

a partir da pesquisa tomada como vocação da nossa instituição, 

com seus problemas delineados nos Planos de Convergência, que 

o Ateliê de Humanidades Editorial estrutura todas as atividades do 

Selo, dividindo-as em temas, séries e coleções.  
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Dado o caráter público em que se funda a concepção ético-

política do Ateliê, o seu Selo orienta-se por uma preocupação cul-

tural com a formação de um público, diferentemente das tendên-

cias do mercado editorial como um todo, que se orientam nor-

malmente por nichos mercadológicos e demandas pré-estabele-

cidas. Considerando que a formação do público intelectual e cul-

tural no Brasil possui certo déficit bibliográfico e temático, pen-

samos que o Ateliê, através do seu Editorial, pode vir a cumprir 

um papel na formação de um público tornando acessíveis auto-

res e textos clássicos e contemporâneos.  

Além disso, se nos interessa fazer uma contribuição para a 

elevação do nível do debate na esfera pública, não menos impor-

tante é o resgate de elementos de uma cultura clássica, sobretudo 

aquela que está atrelada ao ato fundamental de ler, o qual, se-

gundo o autor de nossa Epígrafe, George Steiner, tornou-se atu-

almente “uma ‘ocupação’ universitária cada dia mais especiali-

zada”, uma forma de “apanágio de poucos, uma memória dis-

tante de homens de outras épocas”; e, por isso, para a maior parte 

dos adolescentes resta não muito mais do que uma incapacidade 

de “ler em silêncio”, uma perda da fundamental intimidade e 

“solidão que permite um encontro profundo entre o texto e sua 

recepção, entre a letra e o espírito”; experiência que se tornou 

“uma singularidade excêntrica, psicologicamente e socialmente 

suspeita”. Daí, conclui Steiner, resta-nos uma “espécie de amné-

sia planificada” que prevalece atualmente nas escolas, mas que 

está presente também nas nossas universidades demasiado ocu-

padas para ler, estudar e pensar.  

Portanto, nossa instituição e nossas atividades editoriais se 

guiam pelo sentimento de necessidade da liberação do pensamento, 

de cultivo da leitura e de difusão da cultura para além do espaço dos 

iniciados e profissionais. O pensamento no Brasil, mas não só 

nele, foi excessivamente academicizado nos limites das universi-

dades, como se não houvesse vida acadêmica fora do discurso 
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esotérico, técnico, às vezes de quase novilíngua. O Ateliê se pro-

põe a cumprir um papel, ainda que mínimo, na tarefa de liberar 

as ideias para fora das universidades com um exercício de inte-

lectualidade e de formação cultural. 

Neste livro de Paulo Henrique Martins, damos início à série 

editorial sobre o Dom, que se vincula às questões presentes no 

Plano de convergência “Revolução do Dom”. Tendo por eixo o con-

junto de problemas legados pela profícua obra de Marcel Mauss, 

em especial o Ensaio sobre a dádiva, entrecruzam-se neste Plano 

diversos campos de problemas e de práticas oriundos da antro-

pologia, da filosofia, da sociologia, da psicologia, da religião, da 

ética e da economia. 

O Ensaio sobre a dádiva foi publicado nos anos 1920. Sendo 

teórica, metodológica e politicamente inovador, chegou a ser 

chamado por Lévi-Strauss de “Novum Organum” das ciências 

humanas. Embora tenha se inspirado nos estudos sobre a troca 

de dons em sociedades arcaicas, o Ensaio foi pensado também 

como uma crítica à tendência moderna em reduzir a sociedade 

ao mercado e o homem ao econômico. Após um tortuoso destino, 

foi retomado com riqueza pelo Movimento antiutilitarista em ciên-

cias sociais (M.A.U.S.S.), fundado na França em 1981 e em plena 

atividade até hoje. Nos textos aqui reunidos, Paulo Henrique 

Martins, líder da sucursal iberolatinoamericana do M.A.U.S.S., 

dedica-se a expor a força teórica transdisciplinar e o potencial 

ético-político do Ensaio; para tanto, percorre os itinerários do 

dom. Itinerário, antes de tudo, de uma teoria e metodologia, que 

revela o dom como um autêntico (anti)paradigma primordial; 

mas itinerário também de uma difusão, recepção e tradução para 

realidades como a do Brasil, onde o antiutilitarismo francês se 

encontra com a situação pós-colonial; e, por fim, itinerário de 

uma experiência, de uma forma de ação e sentimento que assume 

o político e reconhece o papel do associativismo para que o social 

e o individual floresçam simultaneamente.  
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Em uma época de desconstrução, eis um esforço raro de ge-

neratividade construtiva, que, com coragem, afirma a importân-

cia de uma ciência social voltada ao bem comum e a valores uni-

versais, sensibilizada pelo agir amoroso e orientada a uma soci-

edade convivial. 

Portanto, nada mais fecundo do que inaugurar as publica-

ções do Plano Revolução do Dom com a publicação deste livro de 

Paulo, fruto de um trabalho de pesquisa adensado por mais de 

duas décadas. Além de nos honrar com o dom da confiança, que 

aposta com todo o risco em uma iniciativa editorial em nasci-

mento, ele reforça nosso compromisso com a reflexão sobre o 

tempo presente, com a produção e apresentação de pesquisas de 

excelência e com a abertura de novas perspectivas para o debate 

acadêmico e público no Brasil. É assim que entregamos ao pú-

blico mais um resultado de nosso trabalho, movidos por uma 

ética do trabalho bem feito e, tal como Steiner, embebidos pela 

crença de que os livros podem ser uma chave de acesso para nos 

tornamos melhores, desde que, claro, guiados, como estamos, 

pelo compromisso com a verdade, a liberdade de pensamento, a 

probidade intelectual, a excelência acadêmica, o cuidado edito-

rial, o esclarecimento público e a difusão e tradução de conheci-

mento especializado ao público leigo. 

Rio & Itabuna, 18 de junho de 2019 

Alberto Luis Cordeiro de Farias 

André Ricardo do Passo Magnelli 
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Introdução 

Dádiva ou dom são termos usados para definir as trocas1 de 

caráter material ou simbólico de bens, serviços, hospitalidades, 

sentimentos e reconhecimentos, ou mesmo desafios e injúrias, 

entre duas ou mais pessoas, individuais ou coletivas, tendo como 

referência importante o clássico Ensaio sobre a dádiva. Forma e 

razão da troca nas sociedades arcaicas de Marcel Mauss, de 1924, um 

dos expoentes da escola francesa de sociologia. Mauss, como se 

sabe, foi sobrinho dileto de Émile Durkheim e uma referência 

intelectual importante dos estudos linguísticos, etnológicos, 

antropológicos e sociológicos.  

Os termos dom e dádiva não têm exatamente as mesmas 

origens etimológicas embora sejam confluentes, seus diferentes 

usos dependendo da língua que se fala. Dom vem do latim 

donum, oferenda. Há nele o sentido de valorizar quem faz a 

doação, seja por virtudes pessoais ou divinas. Dádiva vem do 

latim dativa, ato de dar ou de ter sido dado como uma oferenda. 

                                                           
1 O uso do termo “troca” para definir as prestações aparentemente gratuitas, mas 
obrigatórias entre pessoas morais, que Marcel Mauss define como fundamento da 
dádiva, não é unanimidade entre os intérpretes. No francês, eles usam duas palavras para 
troca, échange e troc. Este último se refere a um modo antigo de prestações compensatórias 
entre pares, em geral não envolvendo moeda, na qual cada parte cede a propriedade de 
um bem para receber outro bem ou serviço em retorno. O termo échange é mais complexo, 
significando tanto trocas de mercadorias como também de bens gratuitos generosos ou 
mesmo insultos e injúrias. No debate contemporâneo sobre a dádiva, esta expressão é 
mais usada mas continua sendo fonte de polêmicas. Alguns acham que ela tem muita 
proximidade com as trocas mercantis, outros que insinua uma reciprocidade obrigatória 
que colocaria dúvidas sobre o sentido espontâneo da dádiva/dom. Assim, alguns autores 
preferem simplesmente definir a dádiva como donation, doação. No português, échange e 
troc têm o mesmo significado: “troca”. Não vejo problema de usar a palavra “troca” para 
definir as regras de doações, desde que o termo seja adjetivado como ritual de circulação, 
como usado por Jacques Godbout (2000). Troca como “aquilo que circula (ritualmente) 
entre nós” me parece que resolve o problema do uso do termo. Isso evita sua identificação 
direta com a “troca mercantil” na qual a circulação é definida a partir de interesses e 
cálculos das partes e se abre para a dimensão do simbolismo, do sentido, explícito ou 
implícito, do bem ou gesto dado. Favorece se entendermos o simbolismo como aquilo 
que Mauss identificava como hau, o “espírito” do bem doado que circulava ritualmente 
nas comunidades tradicionais maori, da Nova Zelândia, e que era o elo oculto de 
cumplicidade entre doadores e donatários.  
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Deixando de lado estas pequenas diferenças etimológicas, o fato 

é que a importância do fenômeno do ritual da gratuidade na 

criação do pacto social é apreciada desde o mundo antigo. 

Confucius valorizava muito a “piedade filial” como conduta 

central para assegurar a lealdade familiar2. No grego, o dom era 

entendido como fármaco, pharmakon, que tanto podia significar 

veneno como remédio. Esta ambivalência do dom na sua 

concepção grega, que aponta para a amizade ou para a vingança, 

revela um aspecto crucial presente nas reflexões de Mauss sobre 

o agonismo, explicando a impossibilidade de reduzir a doação à 

mera ação altruísta e unilateral. Mesmo na rivalidade há no 

fenômeno do dom um certo interesse de se guardar o vínculo 

social, ao contrário do anti-dom que significa a ruptura das 

relações entre as partes. Ainda entre os gregos, é relevante notar 

que a maiêutica socrática é um método donativo quando se 

propõe a “dar à luz”, a “parir” o conhecimento.3 Neste caso, a 

inquirição do outro não visa destituí-lo, mas elevá-lo. No caso 

brasileiro, tenho notado que é melhor usar o termo dádiva que 

dom. Este último ganha facilmente uma conotação religiosa 

como milagre ou benção divina ou, então, uma conotação 

aristocrática, um título nobiliárquico: Dom João, Dom Pedro. 

Para evitar esta confusão considero que no português a 

expressão dádiva é mais fácil para designar as regras mútuas de 

doação.  

O texto de Mauss é muito singular. Talvez pela sua natureza 

ensaística, ele se abre para muitas possibilidades de 

interpretações, de adaptações e de comparações. O 

entendimento da dádiva como prática ritual fundada num certo 

desprendimento obrigatório entre as pessoas envolvidas 

                                                           
2 Diz ele: “Inspirado da piedade filial o filho cuida dos seus pais: em casa, ele velará com 
grande respeito. Assegurando suas necessidades, ele lhes assegura grande 
contentamento. Se eles ficam enfermos, ele se esforça de aliviar suas profundas 
ansiedades. Conduzindo-os ao ato funerário ele expressará profunda desolação. 
Realizando os sacrifícios ele valoriza o solene” (CONFUCIUS, 1998, O livro da piedade. 
Paris: Éditions du Seuil. p.39). 

3 PLATÃO. (c. 369 a.C.) Teeteto. In: Diálogos de Platão. 3a. ed. Belém: Editora da 
Universidade Federal do Pará, 2011.  
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aproxima-se de formulações anteriores como as de Georg 

Simmel sobre a fidelidade e a gratuidade4 ou sobre a 

reciprocidade que emerge com suas leituras sobre as relações 

triádicas5. Essas aproximações revelam que a proposta de Mauss 

sobre o dom não constitui um fato isolado, estando conectadas 

com o debate antiutilitarista e associacionista que ele mantinha 

com Durkheim e com um movimento teórico mais amplo 

voltado para valorizar um paradigma sociológico fundado em 

formas sociais complexas que encontramos, por exemplo, no 

modelo de sociação de Simmel.6 

O fato é que, numa perspectiva propriamente sociológica, o 

fundamental é entender que para Mauss, como fica explícito no 

texto sobre Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia, 

somente há sociedade entre seres vivos pois “os fenômenos 

sociológicos são fenômenos da vida”7 e a sociologia deve 

dialogar, logo, com a psicologia, com a biologia e com a 

antropologia, no seu sentido mais amplo. Este entendimento 

vital da sociedade é um referencial que não pode ser esquecido 

na apreciação das suas reflexões sobre a dádiva, que ele define 

numa passagem muito lembrada do Ensaio, vendo-a não como 

mera gratuidade mas como um tipo de contrato cujo traço 

                                                           
4 “A fidelidade desempenha um papel unificador em um dualismo fundamental, 
concomitante com a forma essencial de toda socialização. E é o seguinte: graças à 
fidelidade, as relações que são fluências, processos vitais na evolução e no progresso, 
conservam uma forma exterior relativamente estável.” (SIMMEL, G. Sobre la 
individualidad y las formas sociales. Quilmes: Universidad Nacional de Quilmes, 2002. 
p. 415). 

5 “Devemos ter presente que a maioria das relações humanas podem ser consideradas 
como um intercâmbio; o intercâmbio da ação recíproca mais pura e mais elevada das 
quais a vida humana se compõe, na medida em que essa há de ganhar substância e 
conteúdo” (ibid. p.113). 

6 Gabriel Cohn, concordando com Alain Caillé, explica que, em Simmel assim como em 
Weber e Pareto, está claro que as relações econômicas de trocas são insuficientes para 
estabelecer vínculos duradouros entre os homens. Logo, “ainda que de passagem, 
Simmel acaba assim figurando com destaque como um dos precursores de um 
movimento atual de recusa do paradigma da troca em nome de um paradigma do dom, 
cuja paternidade real fica reservada a Mauss” (COHN, Gabriel, 1998, As diferenças finais: 
de Simmel a Luhmann. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 13 (38). p. p. 54) 

7 MAUSS, Marcel. (1924) Relações reais e práticas entre a psicologia e a sociologia. In: 
MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. p. 319. 
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profundo se revela pelo “caráter voluntário, por assim, dizer, 

aparentemente livre e gratuito, e no entanto obrigatório e 

interessado, dessas prestações”.8 Essa perspectiva de análise bem 

fundamentada etnograficamente coloca desde logo uma 

distância com relação às definições da dádiva como ato unilateral 

que se encerra na sua realização, como sugerido, por exemplo, 

por Jacques Derrida.9 Isto não significa que a dádiva não se abra 

para uma dimensão transcendental, mas essa, como explica 

Camille Tarot, exemplificando com a economia da graça no 

cristianismo, “é uma extensão (universalismo), uma 

radicalização (da dádiva ao perdão), uma interiorização 

(conversão, amor) do sistema da dádiva”.10 

Mas, engana-se quem pensa que o reconhecimento do 

movimento triádico da dádiva – dar, receber e retribuir – 

constitui um entendimento simples das trocas humanas e que se 

encerra no seu próprio reconhecimento factual.11 Há vários 

desdobramentos a serem assinalados. Em Mauss, a dádiva tem 

sobretudo um caráter de antagonismo envolvendo pessoas 

morais (tribos, clãs etc.). Suas reflexões sobre as alianças 

                                                           
8 MAUSS, Marcel. (1923-4) Ensaio sobre a dádiva: forma e razão da troca nas sociedades 
arcaicas. In: MAUSS, Marcel. Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. p.188. 

9Aldo Haesler esclarece que Derrida concebe a dádiva como um gesto sem retorno que 
se esgota desde que objetivado ou reconhecido como tal por um outro. A dádiva só 
existiria enquanto não for significada, constituindo uma prática “na medida em que não 
se vislumbra nesta uma troca” (HAESLER, Aldo., 1993, A demonstração pela dádiva - 
abordagens filosóficas e sociológicas. In: MARTINS, P. H. (org.). A dádiva: entre os 
modernos. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 144). Para Haesler, esta é uma interpretação restritiva 
e individualista que faz uma oposição conceitual entre troca e dádiva e que, no limite, 
define o dom como ausência de relação. Certamente, esta abordagem filosófica da dádiva 
se afasta do propósito de nossa reflexão sociológica. Mas vale lembrar o debate, na 
medida em que se trata de uma leitura filosófica que remete ao transcendentalismo do 
sujeito. 

10 TAROT, Camille. (1993) Pistas para uma história do nascimento da graça In: MARTINS, 
P.H. (Org.) op. cit.. p. 167.  

11 Recentemente, Caillé sugeriu incluir, nos contextos de vulnerabilidade das trocas de 
dom, um quarto termo, o do pedir. Assim, o movimento passa a ser, segundo ele, o do 
pedir-dar-receber-retribuir. A complexificação do sistema se justifica pelas dificuldades 
de certas pessoas de tomarem a iniciativa de fazer uma doação, na medida em que elas 
precisam primeiramente ser reconhecidas e incluídas, ganhar visibilidade para agir: 
CAILLÉ, A.; GRÉSY, J-E. (2014) Oeil pour oeil, don pour don. La psychologie revisitée. Paris: 
Desclée de Brouwer. 
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envolvem rivalidades num clima permanente de guerra e paz. 

Grande parte do texto está envolvida nessa atmosfera de 

disputas que influenciou o desenvolvimento de uma sociologia 

das práticas. Mas, o que trouxe mais problemas do ponto de vista 

prático foi a definição do lugar das “trocas” na organização das 

regras de interações. Sabemos que Lévi-Strauss fez uma leitura 

da troca como uma invariante simbólica buscando uma 

matematização progressiva de “regras precisas” presentes em 

quaisquer tipos de sociedades, constituindo “ciclos de 

reciprocidade cujas leis mecânicas são doravante conhecidas, 

possibilitando o emprego do raciocínio dedutivo num domínio 

que parecia submetido ao arbítrio mais completo”.12 Assim, a 

observação empírica apenas forneceria fragmentos mas não a 

compreensão da estrutura que Mauss não teria conseguido ver 

nos fatos.13 

Sabemos da importância desta leitura de Lévi-Strauss para 

o desenvolvimento da antropologia estrutural. Mas conhecemos 

igualmente a crítica que tal redução das trocas a um modelo 

matemático provocou nos intérpretes de Mauss, sobretudo com 

a revisão do estruturalismo que se verificou a partir dos anos 80 

do século XX. A crítica ao estruturalismo lévi-straussiano teve 

grande desenvolvimento a partir de um movimento teórico 

denominado M.A.U.S.S. (Movimento Antiutilitarista nas Ciências 

Sociais) e, em particular das leituras de Alain Caillé, um dos 

fundadores deste movimento.14 A crítica maussiana à leitura 

                                                           
12 MAUSS, Marcel. (1950) Introdução à obra de Marcel Mauss. In: MAUSS, Marcel. 
Sociologia e antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2003. 

13 Ibid. 

14 Esta discussão tratamos no cap. 2. deste livro intitulado De Lévi-Strauss ao M. A. U. S. 
S.: os itinerários do dom. Aqui devemos trazer um esclarecimento. Na publicação original 
deste artigo na Revista da RBPC tratamos o movimento teórico MAUSS como um 
programa pós-estruturalista. Mas, aqui, na revisão que fizemos do artigo para esta 
publicação resolvemos substituir a palavra pós-estruturalismo por para-estruturalismo. 
No meu entender, enquadrar a crítica do MAUSS (expandida na Revue du MAUSS) nesta 
perspectiva contribui para gerar uma confusão conceitual com o projeto 
desconstrucionista da “French Theory”. O termo para-estruturalista, por outro lado, 
permite valorizar o caráter relacional da crítica teórica, pelo qual a troca pode ser vista 
como um jogo de tensões, disputas e alianças. 
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estruturalista da dádiva se filia sobretudo à tradição da filosofia 

política e das heranças de Cornelius Castoriadis e Claude Lefort, 

conhecidos pela crítica ao totalitarismo, tendo sido editores da 

revista Socialismo ou Barbárie. Um texto emblemático desta 

vertente de leitura de Mauss a partir da aproximação entre 

dádiva e política, foi o artigo de Lefort, L’échange et la lutte des 

hommes (1951), que inspirou o MAUSS. Nele, Lefort faz uma 

crítica ao reducionismo da dádiva a um modelo aritmético 

afirmando, diferentemente, que o dom é o ato por excelência pelo 

qual o sujeito conquista sua subjetividade, pelo qual o homem se 

revela a outro homem pelo descobrimento da diferença e da 

similitude, de modo que “não se dá para receber mas para que o 

outro dê”. Esta leitura da dádiva abre outro entendimento da 

troca. Temos, aqui, então a base de uma revisão da dádiva como 

simbolismo que abre o tema da troca de prestações como a base 

do político. Isto é bem evidente na formulação de Caillé quando 

diz que são três “os termos que o paradigma da dádiva nos leva 

a pensar conjuntamente e em sua complexa interdependência: a 

dádiva, o simbolismo e o político”.15 

Mauss teve grande contribuição para o desenvolvimento de 

uma sociologia da prática, que não se reduz ao dualismo 

estrutural ou a um sistema funcional, abrindo-se para uma 

significação polissêmica das trocas como pactos ou como lutas. É 

visível sua influência na obra de Pierre Bourdieu, que se inspira 

na ideia de simbolismo para ampliar o entendimento das lutas 

para o campo das instituições em geral, na arte, na política, na 

educação entre outros. Para este autor “o caráter primordial da 

experiência do dom é, sem dúvidas, sua ambiguidade: de um 

lado, essa experiência é (ou pretende ser) vivida como rejeição 

do interesse, do cálculo egoísta, como exaltação da generosidade, 

do dom gratuito e sem retribuição; do outro, nunca exclui 

                                                           
15 CAILLÉ, Alain. (1996) Nem holismo, nem individualismo metodológicos: Marcel 
Mauss e o paradigma da dádiva. Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1998. p. 31. 
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completamente a consciência da lógica da troca, nem mesmo a 

confissão de pulsões recalcadas...”.16  

Alain Caillé também se inspira em Mauss para desenvolver 

uma sociologia da prática que evolui na direção mais ampla de 

uma teoria da ação que dialoga com autores como Weber para 

demonstrar a dádiva como um modo teórico e prático, 

simultaneamente, de compreensão da realidade social. Mas ele 

busca se afastar da leitura de Bourdieu que considera ser autor 

de um projeto de generalização do interesse no plano das trocas 

simbólicas, “de um cálculo inconsciente generalizado”.17 Para 

Caillé, a doação é motivada pelo interesse, mas também pelo 

desprendimento.18 Nesta direção, propõe que a dádiva é 

motivada por quatro condicionantes incondicionais – ao 

interesse se opõe o desinteressamento19, à obrigação a liberdade 

–, o que configura uma teoria multidimensional da ação. Sua 

leitura da dádiva abre uma discussão interessante sobre a 

existência de motivos morais, psicológicos e existenciais 

ambivalentes que fundam a ação social e que a liberam em várias 

direções: para si-mesmo e para o outro; e nos horizontes que 

separam a vida e a morte.20 Esta topologia da ação explica a 

passagem da pessoa moral coletiva para a pessoa moral 

individual. Este tema havia chamado a atenção de Mauss na sua 

                                                           
16 BOURDIEU, Pierre. (1996) Marginalia, Algumas notas adicionais do dom. Mana, vol. 
2, n. 2. p. 7. 

17 CAILLÉ, Alain. (2005c) Don, intérêt et désintéressement. Bourdieu, Mauss, Platon et quelques 
autres. Paris : La Découverte/MAUSS. p. 259. 

18 CAILLÉ, Alain. (2000) Antropologia do dom: o terceiro paradigma. Petrópolis: Vozes, 2002. 
p. 107-138. 

19 No português, a tradução da palavra désintéressement guarda certa ambiguidade, 
podendo significar altruísmo, generosidade e desprendimento. Poderia usar este último 
termo mas ele poderia sugerir uma certa espontaneidade desinteressada que não reflete 
exatamente o sentido do termo francês, que sugere não apenas o interesse em 
(instrumental) mas o interesse por (outro). Assim, adotamos o neologismo 
“desinteressamento”. Estas observações estão presentes na nota de rodapé da tradução 
do texto de Caillé sobre “O dom entre o interesse e o desinteressamento” que publicamos 
na coletânea: MARTINS, P.H. e CAMPOS, R. (orgs.) Polifonia do dom, Recife, Editora da 
UFPE, 2006. 

20 CAILLÉ, Alain. (2009) Théorie anti-utilitariste de l'action: fragments d'une sociologie 
générale. Paris: La Découverte. p. 59, 67. 
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produção tardia, mais precisamente numa conferência em 

Copenhague intitulada Fait social et formation du caractère [Fato 

social e formação do caráter], em 1938, quando ele afirmou que: 

“o indivíduo é agora a fonte da mudança social. Ele sempre o foi 

mas não sabia”.21 A dádiva entre indivíduos contribuiu 

igualmente para afirmar o interesse desta teoria nos estudos de 

uma série de dádivas modernas presentes no cotidiano como 

trabalhos voluntários, doações de órgãos, economias solidárias 

entre outras.22 

De certo modo, a forte vinculação dos estudos sobre a 

dádiva com o estruturalismo contribuiu para que não fossem 

consideradas seriamente outras leituras da obra de Mauss. Além 

desta variável oferecida pela filosofia política e que influenciou 

diversos intérpretes contemporâneos, vale lembrar a leitura de 

George Bataille, um dos primeiros a buscar aplicar a herança de 

Mauss sobre as significações da troca para a análise da economia. 

Para Bataille, no sentido inverso ao sugerido por Lévi-Strauss, a 

troca deveria ser entendida como dispêndio, como uma perda 

suntuária de objetos cedidos. Sua crítica ao utilitarismo 

econômico passa pela tentativa de demonstrar que a produção e 

a aquisição têm caráter secundário em relação ao dispêndio 

improdutivo. Ele se refere frequentemente à discussão de Mauss 

sobre o potlatch23 para organizar sua tese, entendendo que este 

ritual “exclui qualquer regateio e em geral é constituído por uma 

dádiva considerável de riquezas oferecidas ostensivamente com 

a finalidade de humilhar, de desafiar e de obrigar um rival.24 E 

                                                           
21 (1937) Fait social et formation du caractère. Sociologies et sociétés. Présences de Marcel 
Mauss. Vol. XXXVI, n.2, p. 135-140, 2004. p. 140. 

22 GODBOUT, Jacques T.; CAILLÉ, Alain. (1992) O espírito da dádiva. Rio de Janeiro: FGV, 
1998. 

23 Cerimônia praticada entre tribos indígenas da América do Norte na qual o grupo de 
anfitriões dos bens acumulados durante um período para provar sua honra ao grupo 
convidado. A qualidade e o valor dos bens dados revelam prestígio. Mauss define o 
potlatch como uma instituição constituída por “prestações totais do tipo agonístico” que 
envolve todos os membros, sendo “o princípio da rivalidade e do antagonismo que 
domina todas estas práticas” (MAUSS, M., 1923-4, op.cit., p.192). 

24 BATAILLE, Georges. (1949) A parte maldita. Precedida da noção de dispêndio. Belo 
Horizonte : Autêntica Editora, 2013. p. 2. 
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complementa: “é a constituição de uma propriedade positiva da 

perda – da qual decorrem a nobreza, a honra a posição na 

hierarquia – que dá a esta instituição seu valor significativo”.25 

Nesta direção, o autor abre o debate sobre a dádiva para uma 

sociologia da transgressão, do excesso, que ajuda a explicar que 

as relações assimétricas são arcaicamente constitutivas das trocas 

fundadas no dom, seja no campo do poder seja naquele dos 

sentimentos e das paixões. A abordagem contribui para 

esclarecer igualmente que trocas simétricas horizontalizadas é 

um fenômeno que ocorre apenas na esfera da política e 

impulsionados por movimentos sociais como o feminista, por 

exemplo, que obrigam a circulação dos bens doados de modo 

mais equitativo e justo. 

O desenvolvimento dos estudos da dádiva entre uma 

sociologia da prática e uma sociologia da ação significa 

igualmente a possibilidade de repensar as regras e os contratos 

numa outra perspectiva, em que se valoriza a experiência moral, 

estética e afetiva dos grupos e dos indivíduos na organização das 

suas instituições. Desta forma, faz todo o sentido as 

aproximações dos estudos da dádiva com aquele do 

reconhecimento de A. Honneth, abrindo as perspectivas de uma 

teoria crítica ampliada como sugere Caillé.26 A respeito, esclarece 

André Magnelli que a aproximação da tradição frankfurtiana 

com a “vertente francesa da teoria crítica” contribuiu para que 

“as duas tradições buscassem uma saída reflexiva do marxismo, 

superando os seus erros, insuficiências, pontos-cegos e 

cumplicidade com o totalitarismo, mas, ao mesmo tempo, 

conservando o seu ideal teórico e prático emancipatório”.27 

                                                           
25 Ibid. 

26 CAILLÉ, Alain. (2007b) La quête de la reconnaissance. Nouveau phénomène social total. Paris : 
La Découverte /MAUSS.. CAILLÉ, A. (2014b) Anti-Utilitarisme et Paradigme du Don. Pour 
Quoi?. Paris: Le Bord de l'Eau. 

27 MAGNELLI, André. (2018) Nas Mutações das Democracias Contemporâneas: Aportes 
da Sociologia Histórica do Político para a Teoria Social Crítica. 
https://ateliedehumanidadesblog.files.wordpress.com/2018/03/magnelli_nas-
mutac3a7c3b5es-das-democracias-contemporc3a2neas_sociofilo.pdf. p. 6. 

https://ateliedehumanidadesblog.files.wordpress.com/2018/03/magnelli_nas-mutac3a7c3b5es-das-democracias-contemporc3a2neas_sociofilo.pdf
https://ateliedehumanidadesblog.files.wordpress.com/2018/03/magnelli_nas-mutac3a7c3b5es-das-democracias-contemporc3a2neas_sociofilo.pdf
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Os avanços dos estudos sobre a dádiva estão permitindo 

igualmente incorporar as contribuições da fenomenologia para o 

aprofundamento da experiência do social, em cada um e em 

todos, pelo fato objetivo e pela dinâmica subjetiva. Neste sentido, 

por uma questão de justiça, é importante resgatar o papel de 

Maurice Merleau-Ponty, que foi professor de Lefort, que, num 

texto instigante intitulado De Mauss à Claude Lévi-Strauss, 

afirmou que Mauss foi único na proposta de uma sociologia que 

considera que o social e o próprio homem tem dois pólos ou duas 

faces: “ele é significante, porque se pode compreender de dentro, 

e, ao mesmo tempo, a intenção pessoal é generalizada, 

amortizada, tende ao processo, é mediada pelas coisas28. Vemos 

aqui, por todos esses desdobramentos, que a dádiva deixa de 

aparecer como uma teoria “boa” voltada para explicar a 

generosidade, o que justificaria seu enquadramento como se 

fosse uma “teoria menor”29, para aparecer como uma teoria da 

ação voltada para explicar o vivente na sua complexidade 

fenomenal e política. 

Neste momento, devemos nos perguntar sobre o 

acolhimento dos estudos sobre a dádiva no campo sociológico30. 

                                                           
28 MERLEAU-PONTY, Maurice. (1960) De Mauss à Claude Lévi-Strauss. In: Signos. São 
Paulo: Martins Fontes, 1991. p. 126. Ainda esclarece Merleau-Ponty: “Concebendo o 
social como um simbolismo, ele deu os meios para se respeitar a realidade do indivíduo, 
aquela do social, e a variedade de culturas sem tornar impermeável uma às outras. Uma 
razão ampliada deve ser capaz de penetrar até o irracional da magia e do dom” (ibid. 
p.126). 

29 CAILLÉ, Alain (1998), op. cit. 

30 Na antropologia a dádiva tem em geral boa aceitação, sobretudo na linha da 
antropologia estrutural de Lévi-Strauss, que no Brasil teve grande difusão com as ideias 
de Roberto da Matta sobre o caráter relacional da sociedade brasileira (DA MATTA, 
Roberto, 1979, Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio: 
Zahar) e também na abordagem antiutilitarista de Mary Douglas e de Marshall Sahlins 
(1976, Âge de pierre, âge d’abondance. Paris : Gallimard). M. Douglas entende que a lógica 
das preferências individuais é uma abstração e, no mundo real, nossas escolhas e modos 
de pensar são dados pelas instituições e não existe dom gratuito, pois “um dom que não 
contribui a criar solidariedade é uma contradição” (DOUGLAS, Mary, 1986, Comment 
pensent les institutions. Paris: La Découverte/MAUSS, 1999. p.166). M. Godelier vê no dom 
um duplo enigma: ao mesmo tempo que ele aproxima as partes ele cria uma hierarquia 
pela qual o donatário fica em dívida com o doador (GODELIER, Maurice, 1996, L’Énigme 
du don. Paris : Flammarion). Também vale lembrar o artigo de Eduardo Viveiros de 
Castro, no qual ele usa o dom para demonstrar a relação de parentesco para além da 
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De modo geral, observa-se haver certas resistências, em geral 

provocadas por desinformações ou imprecisões a respeito do 

lugar desta teoria no interior da disciplina. Caillé enumera 

algumas dificuldades gerais. Em primeiro lugar, há que ser 

lembrado o fato de que a obra de Mauss não se encaixa 

facilmente em nenhuma das disciplinas das ciências sociais. Para 

uns seria um etnólogo, para outros um antropólogo.31 Em 

segundo lugar, o fato de Mauss ser visto como um autor não 

sistemático, quando na verdade tal estilística foi proposital visto 

que “seu pensamento era resistente a qualquer tentativa de 

sistematização”.32 Essas incertezas sobre o enquadramento 

formal de Mauss contribuíram para se ofuscar o fato que a 

sociologia francesa só se realizou plenamente com Mauss: “a 

partir do momento em que este consegue reformular as questões 

colocadas pelo tio no único campo em que são passíveis de serem 

respondidas, o da natureza do simbólico e de sua ligação com a 

obrigação de dar”.33 

Estas questões certamente também se aplicam ao modo de 

recepção da dádiva nos departamentos e nos cursos de pós-

graduação em sociologia, no Brasil e, também, na América 

Latina. A força da leitura lévi-straussiana de Mauss contribuiu 

durante bom tempo a limitar este autor como precursor do 

grande antropólogo, esquecendo-se do fato relevante que Mauss 

foi, até sua morte, o principal editor de Année Sociologique. As 

dificuldades de situar Mauss no campo sociológico explicam 

porque as leituras sociológicas mais contemporâneas sobre a 

obra de Mauss, difundidas sobretudo pela Revue de Mauss e pela 

Biblioteca du Mauss, permaneceram praticamente ausentes do 

campo sociológico no Brasil. Isto pelo menos até 1998 quando a 

RBCS publicou dois textos seminais, um de Caillé intitulado Nem 

holismo nem individualismo metodológico. Marcel Mauss e o 

                                                           
oposição entre natureza e cultura: VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. (2004) Le don et le 
donné : trois essais sur la parenté et la magie. Ethnographiques.org, n.6.  

31 CAILLÉ, Alain (1998), op. cit. p. 6. 

32 Ibid., p. 7. 

33 Ibid. p. 6. 



18  
 
paradigma da dádiva e o de Jacques Godbout, Introdução à dádiva. 

A partir de então, seguiram-se uma série de outras publicações 

em formas de livros e artigos científicos de autores que articulam 

uma crítica antiutilitarista a partir de Mauss, resgatando a 

contribuição dos maussianos contemporâneos. Mesmo assim, 

depois de mais de vinte anos da publicação destes artigos de 

referência, percebe-se que o Mauss sociólogo ainda continua a 

ser lido de modo periférico pelos sociólogos. Que outras razões 

podemos aventar? Entendo que uma delas tem relação com a 

questão já levantada por Caillé sobre a dificuldade de enquadrar 

Mauss no campo disciplinar da sociologia. Os sociólogos são, em 

geral, zelosos com a manutenção de uma certa ortodoxia 

disciplinar embora, rigorosamente falando, seja complicado 

situar K. Marx e M. Weber – considerados dois dos principais 

“pais” da sociologia – como sociólogos, visto que suas obras se 

situam nas fronteiras da filosofia, da economia, da história, do 

direito e também da sociologia. 

Mas entendo haver outro problema que explica as 

dificuldades da recepção de Mauss, tendo relação com o fato de 

sua teoria não se enquadrar facilmente num certo binarismo 

cognitivo (sujeito x objeto; ator x ator; agência x estrutura; 

holismo x individualismo), abrindo-se a uma dinâmica fluida e 

pluri-relacional das trocas e bens em circulação. Em primeiro 

lugar, as doações não envolvem somente bens materiais mas 

igualmente simbólicos; em segundo lugar, ela se abre para uma 

série de interações de objetos que escapam de qualquer modelo 

sistemático fundado no binarismo cognitivo, para propor uma 

espécie de ordem moral e estética do cotidiano que se impõe 

sobre as pessoas morais, consideradas individualmente ou 

coletivamente. Por isso, Jacques Godbout considera central o 

entendimento da circulação para que o modelo dar-receber-

retribuir seja apreendido não de forma esquemática, mas 

relacional, como aquilo que circula entre nós.34  Neste sentido, 

Mauss paga o mesmo preço que conheceu Simmel, que apenas 

                                                           
34 GODBOUT, Jacques. (2006) Ce qui circule entre nous: donner, recevoir, rendre. Paris: Seuil. 
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recentemente passou a ser honrado como um sociólogo famoso. 

Ambos os autores buscam escapar ao binarismo cognitivo: 

Simmel, com o seu modelo triádico de sociação, Mauss, com a 

perspectiva da incerteza da doação, com a assimetria dos bens 

em circulação, com a dívida simbólica que produz uma 

retribuição aberta para o doador original ou para terceiros.  

O estudo do simbolismo tanto se abre para leituras 

objetivadas dos ritos culturais como proposto pelo 

estruturalismo como, também, para aquelas subjetivadas, para 

ações significativas que se manifestam por emoções, gestos, 

intenções, projeções ritualizadas nas trocas geradas pelas 

doações. Nesta direção, entendo que a dádiva pode contribuir 

significativamente para superar os limites estreitos do binarismo 

cognitivo tanto presentes nos conflitos entre classes da tradição 

marxista como das estratégias individualistas do liberalismo. Em 

ambos os casos, há disputas pelo poder e pelo controle de 

recursos que opõem face a face agentes individuais ou coletivos. 

No caso da dádiva, como também no caso de Simmel, as relações 

não são binárias, mas triádicas ou mesmo quadriláteras, 

espalhando-se por redes ampliadas verticais e horizontais 

envolvendo diversas agências. No caso da dádiva, embora 

aparentemente possa parecer uma relação binária (A x B), na 

prática o sistema funciona por deslocamentos que ocorrem a 

partir da recepção do bem e da dívida simbólica estabelecida, 

pela qual o donatário C é levado a se posicionar ativamente como 

retribuidor-doador da ação e instigado a realizar retribuições a 

terceiros, a D, E, F ou outros. 

O exemplo típico desta situação é, por exemplo, aquele da 

“doação da vida” (dar à luz, dar um órgão) em que o devedor 

não tem como devolver a doação para quitar a dívida, sendo 

obrigado a passar adiante a dádiva original. Em geral, estes 

deslocamentos de posições imaginárias ou reais levam o 

donatário a despertar sentimentos proativos de solidariedade e 

generosidade. Penso que devido a essa complexidade triádica 

que se abre para redes polimorfas, a dádiva pode ser resgatada 
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para a superação do binarismo cognitivo para um pluralismo 

expressivo que integre as funções cognitivas com aquelas 

afetivas e sentimentais. E, sobretudo, que permita sair de uma 

visão conflituosa oferecida pelas lutas bélicas e por estratégias 

egoístas para favorecer, pelo agonismo ou pela amizade, 

condições concretas de organização de pactos solidários. Não se 

trata de ter que vencer (marxismo) ou ter que tomar (liberalismo) 

para se obter a paz social, mas de interagir pela disputa ou pelo 

relaxamento de tensões, para se chegar a consensos criativos e 

satisfatórios em favor do bem comum (tribal, comunitário, social 

ou individual). 

Plano do livro 

O livro se divide em três partes que buscam explicar e 

explorar a complexidade e a atualidade da dádiva para a 

renovação dos estudos sociológicos. A primeira parte, 

denominada Dádiva como (anti)paradigma primordial, busca 

esclarecer esta dimensão simbólica e política dos estudos sobre o 

tema no interior da sociologia. A definição da dádiva como anti-

paradigma é uma iniciativa de Alain Caillé com o objetivo de 

demonstrar que a herança de Mauss não se enquadra nos 

paradigmas tradicionais do holismo e do individualismo, 

apontando para uma outra perspectiva de percepção da 

realidade que evita o excesso de teoricismo para se aproximar do 

fato social total na sua integralidade. Podemos dizer que a 

dádiva como anti-paradigma significa aceitar que ela é o sistema 

vital que mobiliza afetiva, intuitiva e cognitivamente os seres 

vivos em geral, e que ela é também o mapa que abre a 

compreensão complexa deste sistema vital. Para desenvolver 

esta leitura anti-paradigmática ou para-paradigmática da dádiva 

temos três capítulos. 

No primeiro capítulo, intitulado A sociologia de Marcel Mauss: 

dádiva, simbolismo e associação, procuramos introduzir o leitor no 

entendimento das regras gerais do sistema da dádiva, 

explorando tanto sua dimensão simbólica como política, na 
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medida em que as ações de solidariedade e generosidade 

derivadas do exercício direto dos projetos de pactos entre 

pessoas leva a fortalecer o sentimento associativo (que é 

fundamental para a existência da democracia como forma de 

vida institucional e plural da coletividade). No segundo capítulo, 

denominado De Lévi-Strauss ao M. A. U. S. S.: os itinerários do dom, 

nos dedicamos a esclarecer o contexto de emergência do 

Movimento Anti-Utilitarista nas Ciências Sociais (MAUSS) em 1981, 

na França, buscando desenvolver uma crítica antieconomicista 

do neoliberalismo emergente. Os avanços da crítica 

antiutilitarista levaram inevitavelmente a uma retomada 

importante dos estudos sobre a dádiva, sobretudo nos anos 90, 

com vistas a explicar as condições de surgimento de pactos 

solidários, considerando as pessoas morais tanto coletivas como 

individuais. No terceiro capítulo desta primeira parte, intitulado 

A dádiva como (anti)paradigma primordial: o antiutilitarismo de Alain 

Caillé, busco esclarecer a contribuição deste autor, que além de 

ser fundador do MAUSS e da Revue du Mauss, é 

reconhecidamente um dos intérpretes mais destacados do 

pensamento de Mauss na atualidade. O pensamento de Caillé, 

mesmo quando se apresenta com um estilo ensaístico, é de uma 

criatividade e fertilidade exemplar. Seu talento intelectual se 

legitima pela sua condição de líder do movimento 

antiutilitarista, e, mais recentemente, como principal 

mobilizador do movimento convivialista, que já teve tradução 

em português.35  

A segunda parte do livro é denominada Colonialidade, pós-

colonialidade e descolonização, sendo composta de dois textos: o 

capítulo 4, Ensaio sobre o dom: um texto pioneiro da crítica decolonial, 

e o capítulo 5, A confiança traída: do dom ao colonialismo na história 

latino-americana. O objetivo desta parte é explorar as 

possibilidades oferecidas pelo paradigma da dádiva para 

explicar o contexto da colonialidade. No capítulo 4 busco 

                                                           
35 CAILLÉ, A.; VANDENBERGHE, F. e VÉRAN, J.-F. (2016) Manifesto convivialista. 
Declaração de Interdependência. São Paulo: AnnaBlume. 
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esclarecer que Mauss foi um pioneiro da crítica decolonial na 

medida em que se apoiou nas etnografias de sociedades não 

europeias para desenvolver uma crítica forte do utilitarismo 

econômico ocidental que ele apresenta nas conclusões do Ensaio. 

Esta exploração teórica é interessante na medida em que 

demonstra que o desenvolvimento da teoria social entre 

modernidade e colonialidade é um processo que envolve o 

desenvolvimento da crítica simultaneamente nos campos 

intelectuais dos países centrais e periféricos. No quinto capítulo, 

prossigo com esta linha de análise dos usos da dádiva para 

explicar o mundo da colonialidade. Defendo a tese de que o 

momento inicial da colonização foi marcado por ações gerais de 

trocas, envolvendo conquistadores e povos originários não 

somente pelos interesses mercantis mas também pelas prestações 

gratuitas de aproximação, admiração, distanciamentos e 

estranhamentos. Ou seja, a aventura colonial foi um processo 

complexo envolvendo inicialmente elementos econômicos, mas 

igualmente aqueles gratuitos, inspirados pela fé religiosa e pela 

utopia do “paraíso perdido” da “terra brasilis”. Tais elementos 

necessitam ser considerados para se entender a complexa 

sociedade patrimonial fundada em doações verticais e que 

marcam particularmente a colonização ibérica e lusitana. 

Enfim, a terceira parte, intitulada Sentimento, amor e 

generatividade, visa explorar as possibilidades da dádiva no 

campo dos afetos e dos sentimentos em diálogo com outras 

tradições de pensamento que apontam para utopias liberadoras. 

O capítulo 6, Dom como sentimento e prática: os desafios do agir 

amoroso, explora o perspectivismo estético e afetivo que se abre a 

partir da vivência sentimental de códigos morais compartilhados 

em diversos níveis. No capítulo 7, Dom & Ágape: explorando 

experiências relacionais e interiorizadas, essa discussão é 

aprofundada em diálogo fértil com os pesquisadores do Grupo 

Social One, da Itália, que vêm aprofundando as perspectivas do 

agir agápico ou amoroso, inspirados pelas contribuições de Luc 

Boltanski. A ideia é demonstrar que há uma conjunção de 

possibilidades que se apresentam entre as dimensões verticais do 
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ágape e as horizontais da dádiva. Por um lado, o agir agápico 

oferece uma dimensão ética para justificar dádivas mais nobres 

e, por outro, o agir dadivoso oferece um conjunto de regras para 

que o ágape se materialize como forma amorosa no mundo da 

vida.  

Terminamos o livro com o capítulo 8, A dádiva da legalidade: 

expandindo generosidade pela generatividade, que é resultado de 

uma palestra, em Milão, na qual procuro articular as 

contribuições da dádiva para a teoria da generatividade. Nesta 

reflexão, busco esclarecer que a generatividade pode ser 

traduzida como degeneratividade ou regeneratividade. Nesta 

segunda situação, o papel da dádiva na organização de pactos de 

solidariedade amplos reforça os sentidos da generatividade.  

O livro traz ainda um apêndice que é constituído por uma 

entrevista que concedi aos pesquisadores do Social One, da Itália, 

e intitulada A lamparina do dom e a chama do ágape – uma entrevista 

a Silvia Cataldi e Gennaro Iorio, que reforça este esforço de abertura 

e de ampliação do diálogo das teorias relacionais.  

Finalmente, espero que este esforço de organizar uma série 

de reflexões sobre a dádiva com vistas a justificar seu interesse 

para os estudos sociológicos atenda aos interesses de todos que 

estão procurando aprofundar o entendimento do enigma do 

pacto social num mundo ocupado por encantamentos e 

desencantamentos. 

Paulo Henrique Martins 

Recife, 12 de junho de 2019 
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 O Ensaio sobre a dádiva de Marcel Mauss foi publicado nos anos 

1920. Sendo teórica, metodológica e politicamente inovador, chegou a 

ser chamado por Lévi-Strauss de “Novum Organum” das ciências 

humanas. Embora tenha se inspirado nos estudos sobre a troca de dons 

em sociedades arcaicas, o Ensaio foi pensado também como uma crítica 

à tendência moderna em reduzir a sociedade ao mercado e o homem ao 

econômico. Após um tortuoso destino, foi retomado com riqueza pelo 

Movimento antiutilitarista em ciências sociais (M.A.U.S.S.), fundado na 

França em 1981 e em plena atividade até hoje.

 Em uma época de desconstrução, eis um esforço raro de 

generatividade construtiva, que, com coragem, arma a importância de 

uma ciência social voltada ao bem comum e a valores universais, 

sensibilizada pelo agir amoroso e orientada a uma sociedade convivial.

 Nos textos aqui reunidos, Paulo Henrique Martins, líder da 

sucursal iberolatinoamericana do M.A.U.S.S., dedica-se a expor a força 

teórica transdisciplinar e o potencial ético-político do Ensaio; para tanto, 

percorre os itinerários do dom. Itinerário, antes de tudo, de uma teoria e 

metodologia, que revela o dom como um autêntico (anti)paradigma 

primordial; mas itinerário também de uma difusão, recepção e tradução 

para realidades como a do Brasil, onde o antiutilitarismo francês se 

encontra com a situação pós-colonial; e, por m, itinerário de uma 

experiência, de uma forma de ação e sentimento que assume o político e 

reconhece o papel do associativismo para que o social e o individual 

oresçam simultaneamente. 
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