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O livro faz parte da coleção Debates em Antropologia, dirigido por J.Guinsburg 
(informação que consta na capa do livro).  
Esta série (debates) se propõe a discutir e analisar as relações do homem em visões 
diversificadas: sua vivência, sua evolução, sua cultura, através da Antropologia, da 
Filosofia, da Lingüística, da Estética, da Política, da Sociologia e da História. 
 
“Este livro publicado em inglês, foi traduzido sob a orientação do conjunto de 
Antropologia da UNICAMP. Numa óptica funcionalista, analisa os rituais em vários 
povos e culturas, considerando os conceitos de pureza e sujeira como parte de um 
“todo maior”, de uma unicidade funcional a que se interagem de maneira harmoniosa e 
consistente. A idéia de pureza e do perigo a que se expõe – é empregada como 
analogia para expressar uma visão geral de ordem social.” 
  
 
“As antinomias pureza/impureza, limpeza/sujeira, contágio/purificação, 
ordem/desordem, são as constantes de uma temática que abrange desde alimentação 
e higiene até religião e tabus sexuais. E inclui as “abominações” do Velho Testamento 
e religião de povos da polinésia e da África Central, conceito de pureza entre povos 
hindus e costumes de índios norte-americanos, observações do cotidiano da autora e 
interpretações de preceitos cristãos,” ( estes trechos foram destacados da contra-capa 
do livro). 
“Acredito que algumas poluições são usadas como analogias para expressar uma 
visão geral da ordem social.” (p 14). 
 

“Essas crenças-perigo são tanto ameaças que um homem utiliza para coagir um outro, 
como são perigos que ele próprio teme incorrer por lapsos de retidão. Elas são uma 
linguagem forte de exortação mútua. Nesse nível, as leis da natureza são introduzidas 
para sancionar o código moral: tal tipo de doença é causada por adultério, outro por 
incesto; este desastre meteorológico resulta de uma deslealdade política. O universo 
todo é arreado aos esforços dos homens, no sentido de forçar o outro a uma boa 
cidadania. Logo, (continua a autora) achamos que certos valores morais são mantidos 
e certas regras sociais são definidas por crenças em contágio perigoso,como quando 
se considera que o olhar ou contato de um adultero provoca doença em seus vizinhos” 
(pp 13-14). 

OBS: Não foram encontradas informações pessoais sobre a autora nas partes 
introdutórias do livro, nem mesmo na contra-capa deste livro. 

 

 


