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ANTROPOLOGIA E ECONOMIA. 

TENTANDO FAZER UMA CONEXÃO SIGNIFICATIVA: 

ENTREVISTA DE KEITH HART

Resumo

Keith Hart narra sua trajetória intelectual desde seus primei-

ros cursos em letras clássicas até sua conversão à antropolo-

gia. Acentua a mudança de perspectiva teórico-conceitual 

provocada por sua geração e os impactos dessas novas pes-

quisas realizadas na África urbana, o que, por sua vez, deu 

outra feição à antropologia econômica que, ao se afastar dos 

modelos clássicos, avança para uma antropologia dos merca-

dos, do trabalho informal, do dinheiro e das novas relações 

sociais instituídas pelas migrações que formam a nova faceta 

do mundo urbano contemporâneo. A entrevista é, também, 

uma fonte importante para a história da antropologia anglo-

-saxã ao tratar de seus bastidores, da relação entre Keith Hart 

e Jack Goody e das tensões e distanciamentos com a geração 

de Meyer Fortes e de Evans-Pritchard. Também revela os vai-

véns dos debates sobre desenvolvimento, a constituição dos 

novos espaços pós-coloniais e as experimentações contem-

porâneas na economia e na antropologia. 

ANTHROPOLOGY AND ECONOMY. 

TRYING TO MAKE A MEANINGFUL CONNECTION: 

INTERVIEW WITH KEITH HART

Abstract

Keith Hart recollects his intellectual trajectory from his early 

undergraduate courses in Classics to his conversion to anthro-

pology. He highlights the shift in theoretical perspective un-

leashed by his own generation and the impacts of the new 

studies carried out in urban Africa. These, in turn, added an-

other dimension to economic anthropology, which, moving 

away from classical models, advanced towards an anthropol-

ogy of markets, informal work, money and the new social rela-

tions instituted by migrations that form the new face of the 

contemporary urban world. The interview is also an important 

source of behind-the-scenes information on the history of 

Anglophone anthropology, including the relationship be-

tween Keith Hart and Jack Goody, and the tensions and dis-

tances in relation to the generation of Meyer Fortes and Evans-

Pritchard. It also reveals the ups and downs of development 

debates, the constitution of new postcolonial polities, and 

contemporary experiments in economics and anthropology.
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