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Quando chegou ao Havaí, no final do século XVIII, o capitão James Cook 
foi recebido como um deus. Tempos depois, foi assassinado também 
como um deus. Esse ato de aparente vitória dos havaianos sobre os 
britânicos marcou, como explica com brilhantismo o antropólogo 
Marshall Sahlins, o núcleo da dominação do império colonial sobre as 
ilhas havaianas. 
 
Já bastante conhecidas dos leitores de língua portuguesa, as originais 
teses do antropólogo Marshall Sahlins – um dos maiores expoentes das 
ciências sociais no momento – sobre as relações entre cultura e história 
encontram nesse livro suas primeiras formulações mais detalhadas. 
Lançado em 1981 e agora disponível em língua portuguesa, permanece 
até hoje a única monografia do autor sobre a dinâmica cultural 
envolvida nos primórdios da história da colonização do Havaí pelos 
britânicos, a partir do final do século XVIII. 
 
Assumindo como ponto de partida o mistério em torno da morte do 
capitão Cook, Sahlins alia sensibilidade etnográfica, competência teórica 
e fina ironia para expor, pela primeira vez, os fundamentos empíricos e 
teóricos do argumento que marcará toda a sua trajetória acadêmica 
posterior: a concepção de que história e cultura são indissociáveis se 
contempladas do ponto de vista da prática dos indivíduos no mundo. 
 
 
Sobre o autor: MARSHALL SAHLINS (1930) é doutor em antropologia e 
professor emérito em antropologia e ciências sociais da Universidade de 
Chicago. Realizou trabalho de campo em particular no Havaí e nas ilhas 
Fiji. Após um longo período de interesse pela economia dos chamados 
“povos primitivos”, passou a refletir sobre as possibilidades empíricas e 
teóricas de pensar a história em termos estruturais. Essa vertente de sua 
produção intelectual tem sido a mais difundida entre os leitores de 
língua portuguesa, com a publicação de livros como Cultura e razão 
prática; Ilhas de história; e História e cultura, todos pela Zahar.  
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