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Resumo:

Aborda-se aqui a complexidade do status do par conceitu-

al natureza e cultura no pensamento de Lévi-Strauss. Ao 

mesmo tempo ferramenta de análise, cena filosófica dos 

primórdios e antinomia a superar, revisita-se os diferentes 

usos e significados na obra de Lévi-Strauss do conceito de 

natureza e sua relação com o de cultura. Mostra-se como 

é possível reconhecer na obra de Lévi-Strauss dois concei-

tos de natureza: por um lado, uma natureza que se opõe 

à cultura num programa científico formulado em termos 

classicamente dualistas e, por outro, uma teoria do conhe-

cimento decididamente monista que considera o espírito 

como parte e produto desse mesmo mundo. Argumenta-

-se que se o dualismo entre cultura e natureza fundou o 

pensamento estruturalista de Lévi-Strauss, é na própria 

obra deste que encontramos os argumentos e meios de 

superá-lo. A vocação do estruturalismo na antropologia de 

hoje, no entanto, é de ir mais longe neste caminho do que 

foi o próprio fundador. 

Abstract:

The paper address the complexity of the status of the 

conceptual pair nature and culture in Lévi-Strauss’ thought. 

At the same time analysis tool, early philosophical scene 

and antinomy to be overcome, one revisits different uses 

and meanings in Lévi-Strauss’ work of the concept of nature 

and its relationship with the one of culture. It is shown how 

it is possible to recognize in Lévi-Strauss’ work two concepts 

of nature: on the one hand, a nature that is opposite to 

culture in a scientific program classically formulated in 

a dualistic way and, on the other, a decidedly monistic 

theory of knowledge that considers the spirit as part and 

product of this same world. It is argued that if dualism 

between culture and nature founded the structuralist 

thought of Lévi-Strauss, it is in his own work that one finds 

the arguments and means to overcome it. The vocation of 

structuralism in current anthropology, however, is to go 

further than its founder.
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