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Pretende-se,  nesta  monografia,  comprar  as  no es  de  pessoa  e  hierarquia  de  dois
antrop logos  franceses,  Louis  Dumont  e  Fran oise  H ritier.   Ambas  as  no es  s o
fundamentais na compreens o tanto da hist ria do pensamento ocidental, como na
da hist ria de outras sociedades. O in cio do debate sobre hierarquia e pessoa deve
necessariamente,  ao  menos  na  antropologia  francesa,  remontar  a  Marcel  Mauss,
que dedicou parte de sua vasta diversificada obra ao estudo da categoria de pessoa
enquanto  fato  social  total ,  e  ao  estudo  das  no es  de  d diva,  troca  e
reciprocidade,  de  onde  derivou  posteriormente  uma  no o  de  hierarquia.  Nessa
tradi o,  da  Escola  Sociol gica  Francesa,  Dumont  e  H ritier  despontam  como
antrop logos que debru aram  esfor os sobre no es como hierarquia e pessoa. A
teoria  da  hierarquia  de  Dumont  se  constitui  a  partir  de  uma  perspectiva
comparativa  entre  variantes  do  individualismo  ocidental  e  a  ndia  holista,
privilegiando  diferentes  constru es  de  pessoa;  o  autor  assume  uma  inspira o
explicitamente maussiana, mas tamb m l vistraussiana. H ritier assume mais uma
filia o l vi-straussiana do que maussiana, e isso  fundamental na compreens o de
sua  perspectiva  das  no es  de  pessoa  e  hierarquia.  Pretende-se  analisar  em  que
medida essas inspira es te ricas,  metodol gicas e mesmo o contexto etnogr fico
influenciaram  os  desenvolvimentos  dados  por  Dumont  e  H ritier  s  no es  de
hierarquia  e  de  pessoa.  Portanto,  esse  trabalho  parte  da  import ncia  de  reler
conceitos e no es presentes em quase toda a antropologia, mas que nem por isso
furtam-se  a  incompreens o.   Para  isso,  a  metodologia  adotada  foi  a  de  pesquisa
bibliogr fica,  intenso  trabalho  de  leitura  e  compara o  dos  autores.  A  fim  de
compreend -los,  para  critic -los  ou  n o,  e  chega  a  algo  novo  sobre  as  no es  de
hierarquia  e  de  pessoa.  
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