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2ª feira - 14:00 às 18:00 horas

Profa. Dra. Rita de Cássia Lahoz Morelli

Ementa:

Este curso será dividido em duas partes. Na primeira tomaremos por objeto de estudo os
textos clássicos de Malinowski, Radcliffe-Brown, Evans-Pritchard, Durkheim, Mauss e
Lévi-Strauss que fundamentaram o desenvolvimento da disciplina antropológica em cada uma
das duas principais tradições de pensamento e de linguagem no interior das quais esse
desenvolvimento se deu, o empiricismo anglo-saxônico e o racionalismo francês, investigando
inclusive as influências específicas de tais textos sobre a obra de um autor inglês que de
alguma maneira transitou entre essas duas tradições: Edmund Leach. Na segunda,
investigaremos nos textos clássicos de Franz Boas e Ruth Benedict o modo pelo qual, no caso
da antropologia norte-americana, houve desde o início a combinação sui generis entre o
empiricismo anglo-saxônico e o historicismo alemão que engendrou posteriormente a chamada
antropologia pós-moderna. O estudo de tais textos se fará acompanhar da leitura de alguns
comentários históricos e/ou teóricos acerca da constituição da antropologia em cada um dos
contextos mencionados.

O curso será desenvolvido por meio de aulas expositivas e discussões de textos. A
avaliação terá por base dois exercícios de reflexão individual a serem feitos em sala após a
conclusão de cada uma das duas partes do curso. Será pré-requisito para a aprovação no curso
o comparecimento às aulas conforme a freqüência mínima regularmente estabelecida.

Bibliografia Básica:

Benedict, R. Padrões de Cultura
O Crisântemo e a Espada

Boas, F. General Anthropology
Race, Language and Culture
Cuestiones fundamentales de Antropologia Cultural

Durkheim, E. As regras do método sociológico
Da divisão do trabalho social
As formas elementares de vida religiosa
Emile Durkheim (Grandes Cientistas Sociais)

Durkheim, E. e Mauss, M. “Algumas formas primitivas de classificação social”

Evans-Pritchard, E.E. Os Nuer

Leach, E. Sistemas políticos da Alta Birmânia
Edmund Leach (Coleção Grandes Cientistas Sociais)

Lévi-Strauss, C. Antropologia Estrutural I e II
Totemismo hoje
“Introdução à obra de Marcel Mauss”

Malinowski. B. Os argonautas do Pacífico Ocidental
Uma teoria científica da cultura
Malinowski (Grandes Cientistas Sociais)

Mauss. M. “Ensaio sobre a dádiva”



Mauss (Grandes Cientistas Sociais)

Radcliffe-Brown, A. R. Estrutura e função na sociedade primitiva
Radcliffe-Brown (Grandes Cientistas Sociais)

Bibliografia complementar:

Kuper, A. Antropólogos e Antropologia

Lefort, C. O método estruturalista

Lepenies, W. As três culturas

Merleau-Ponty, M. “De Mauss a Claude Lévi-Strauss”

Oliveira, R. C. O. Sobre o pensamento antropológico
A antropologia de Rivers

Orlandi, L. B. L. Falares de malquerença a propósito de “pesquisa”, “verticalidade” e “realidade
profunda”

Silverman, S. Totems and teachers

Stocking, G. W. Race, culture and evolution - Essay in the history of Anthropology
Functionalism historicized: essays on british social anthropology
Franz Boas reader: the shaping of american anthropology


