
Claude Lévi-Strauss, TRISTES TRÓPICOS, 1955
As viagens antropológicas em busca do homem dito primitivo 
nas sociedades selvagens, a fim de estudar culturas muito 
antigas ou rudimentares, seus sistemas de sobrevivência, de 
trocas, de parentesco, suas festas, … essas viagens serão cada 
vez mais raras, posto que a sociedade global tem levado as 
comunicações e tecnologia a todos os recantos, uniformizando 
as culturas, tornando o planeta menos diverso e, nesse sentido, 
mais pequeno.

Tristes Trópicos é um marco e um clássico da literatura 
antropológica, que conta 3 viagens ao Brasil nas décadas de 30 e 
50 do séc. XX, para estudar sociedades indígenas da bacia do 
Amazonas, viagens e livro do filósofo e antropólogo 
estruturalista francês/belga, Claude Lévi-Strauss.
Uma leitura com todo o interesse, ainda mais hoje numa época 
sem viagens, muito menos a viagem digna desse nome, de 
descoberta do outro, no tempo em que existiam os outros. 
Claude Lévi-Strauss (1908-2009) marca a história da etnologia, 
mas também a do pensamento. No encontro com estas 
sociedades – os Caduveo, os Bororo, os Nambikwara, os 
Tupi-Kawahib – entre as mais primitivas do globo na época, o 
autor faz uma análise das relações entre o Antigo e o Novo, o 
lugar do homem na natureza, o sentido do progresso e da 
civilização. 

Um grande livro sobre o Homem, como não voltaremos a ter, 
publicado em 1955, uma imensa viagem de um antropólogo que 
odiava viajar, sendo que não se trata de um livro de viagens mas 
de um livro sobre a viagem. Com 38 ilustrações e 68 fotografias 
do autor. 

Nem científico, nem filosófico, nem literário, mas tudo isso.
Lévi-Strauss era já, nesses anos 50, um pessimista ecológico 
radical, sem esperança nenhuma no homem civilizado com a sua 
avidez destrutiva da Terra. O título da obra, Tristes Trópicos, 
revela esse mesmo pessimismo, o desencanto com a ocupação 
desordenada, a degradação, o desrespeito pela natureza 
exuberante.

Também a análise do papel da escrita nas sociedades é bem 
abordado nesta obra, contrariando algumas ideias feitas que 
possamos ter e mostrando-nos outras evidências.
Tomemos pois lugar neste barco para atravessar o Atlântico, em 
busca dos povos anteriores à descoberta.
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