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Proposta do curso

Oferecido a estudantes do Mestrado em Antropologia Social e do Doutorado em Ciências
Sociais, bem como a alunos regulares de outros programas de formação pós-graduada e a
participantes como "alunos especiais” o curso aqui proposto será um diálogo de percurso ao
longo de conceitos, de idéias, de imaginários e de imagens da natureza.

Ele se divide em três momentos que percorrem diferentes épocas e culturas da história humana:
energia, vida e consciência.
Não existe nele projeto algum próximo a uma "história do pensamento a respeito do mundo
natural". Em uma outra direção, a proposta é a de percorrermos juntos momentos culturais
diversos em que pessoas ou grupos humanos pensaram a natureza e estabeleceram sistemas
de sentido a seu respeito, acompanhados ou não de códigos sociais de orientação das
interações do tipo sociedade/natureza, ou cultura/meio ambiente.

Será fácil verificar que não se trata, como em ocasiões antecedentes, de um seminário ao estilo
"antropologia do meio ambiente" ou de "sociologia da natureza". A escolha feita recai sobre
vários "olhares cruzados". Recai sobre um percorrer eras-de-culturas que haverão de vir dos
gregos de antes de Sócrates e também de tradições orientais arcaicas, até a absoluta
atualidade de nossos olhares, de nossas idéias e de nossos dilemas a respeito da natureza e,
mais do que tudo, de nossas motivações e relações para com ela. Eis um curso que começará
com Chien Tzu, a Filosofia Vedanta, os Gregos Pré-Socráticos e deverá desembocar em Claude
Levi-Strauss, em Ilya Prigogine, Francisco Maturana, Pierre Teilhard de Chardin, Fritjof Capra,
Edgar Morin e outras pessoas, indígenas ou não, daqui e de mais longe.
Uma leitura cruzada e crítica dos textos das diferentes tradições deverá ser a marca dos
seminários, Neste sentido as leituras e as reuniões almejam serem lentas, sem "hora de
acabar”, mesmo que o final do semestre esteja à vista. Pois não deverá interessar ler e superar
textos, em busca de outros, mas tê-los todos o tempo todo presentes. Tê-los uns como
referência dos outros, em uma leitura de idas e vindas, de buscas de diferenças e de
convergências entre o arcaico e o atual, entre a mística, a filosofia, a poesia e a ciência. Entre
nós e eles, entre eu, vocês e todos os outros que de algum modo venham a participar de
nossas reuniões, lidos ou ouvidos, Este curso é um caminho onde importam mais as pontes do
que a estrada. Se possível, ele sonharia ser uma "terceira margem do rio".

Não será um curso de cumprimento rigoroso de um programa ao longo dos meses de um
semestre, A opção é a de um curso lento e vivido a fundo através da partilha de leituras
sugeridas e a serem completadas e atualizadas inclusive com sugestões dos participantes.
Caso não seja possível completar a seqüência de unidades de leituras e seminários o curso
poderá ser desdobrado em uma segunda oferta, para o período das férias de verão ou para o
primeiro semestre de 2002.

Ademais das reuniões de seminários na UNICAMP, em dias letivos do segundo semestre de
2001, o curso prevê reuniões concentradas de seminários, envolvendo pelo menos dois finais
de semana ao longo do semestre. Participantes do curso impedidos de estarem presentes em
tais seminários-longos, deverão compensar as suas faltas com a apresentação de trabalhos
correspondentes às leituras feitas em tais ocasiões.

O trabalho final de avaliação será um ensaio envolvendo um ou mais de um autores dentre os
estudados, ou algum dos temas trabalhados durante os seminários.



Programa do curso

Primeiro momento: energia

1. a natureza nas tradições orientais

O Bagavat-Gita
Xxxxxxxxx (completar)

Merton, Thomas
A Via de Chuang Tzu
1995, VOZES, Petrópolis

(outros livros a completar oportunamente)

2. o mundo dos filósofos pré-socráticos

Vernant, Jean-Pierre
O Universo os Deuses os Homens
2000, Cia das Letras, São Paulo

Cavalcante de Souza (org)
Os Pré-Socráticos
Coleção Os Pensadores
1978, Editora Abril, São Paulo

Kirk, G, S e Raven, J, e
Os Filósofos Pré Socráticos
1982, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Conford, f. m
Principium Sapientiae - as origens do pensamento grego
1981, Fundação Calouste Gunbenkian, Lisboa

Brunet, John
O Despertar da Filosofia Grega
1994, Editora Siciliano, São Paulo

3. Filosofias do Intervalo

Bruno, Giordano
A Causa, o Princípio, o Uno
1988, Nova Stella/Instituto Italiano de Cultura, São Paulo

(tradições renascentistas e árabes a atualizar na bibliografia)

Eu, Leonardo
(vídeo da IBM)

4. De Descartes até Nós

Descaies, René
Princípios de Filosofia
1989, Guimarães, Lisboa



Schelling, F. W. J
Escritos sobre Filosofia de la Naturaleza
1996, Alianza Universidad, Madrid

Merleau-Ponty, Maurice
A Natureza - o curso do Collège de France
2000, Martins Fontes, São Paulo

5. leituras de referência

Lenoble, Robert (leitura integra!)
História da Idéia de Natureza
S/d Edições Setenta, Lisboa

Duque, Félix
Filosofia de la Técnica de la Naturaleza
1986, Editorial Tecnos, Madrid

Cassini, Paolo
As Filosofias da Natureza
1987, Editorial Presença, Lisboa

Capra, Fritjop
O Tao da Física
1987, Cultrix, São Paulo (conferir data)

Capra, Fritjof
O Ponto de Mutação
1988, Cultrix, São Paulo (conferir data)

Segundo tempo: vida

6. a natureza como vida

Bergson, Henri (leitura integral)
A Evolução Criadora
1964, Delta, Rio de Janeiro
(tem edição mais atual da Martins Fontes)

Capra, Frijof
A Teia da Vida
1996, Cultrix, São Paulo (conferir data)

Lovelock, J. E. I.
Gaia - a new look at life on Earth
1987, Oxford Univesity Press, Oxford

Lovelock, J. E. I
As Eras de Gaia - biografia da nossa terra viva
1991, Editora Campus, Rio de Janeiro

Prigogine, Ilya



O Fim das Certezas - tempo, caos e as leis da natureza
1996, Editora UNESP, São Paulo

Sheldrake, Rupert
O Renascimento da Natureza - o reflorescimento da ciência e de deus
1997, Cultrix, São Paulo

Morris, Desmond
EI Contrato Animal
1991, EMECE, Barcelona

terceiro tempo: consciência

7. a vida como consciência da vida

Teilhard de Chardin, Pierre (leitura integral)
O Fenômeno Humano
1995, Cultrix, São Paulo

Maturana, Humberto Romesín
Da Biologia à Psicologia
1998, Artes Médicas, Porto Alegre

Maturana, Humberto Romesín e Varela, Francisco
A Árvore do Conhecimento
1995, Editorial PSY, Campinas

Morin, Edgar
Introduction à la Pensée Complexe
1990, ESF, Paris
(existe em Português)
Prigogine, Ilya
Dos Relógios às Nuvens
In: Schnitman, Dora Fried (org)
Novos Paradígmas, Cultura e Subjetividade
1996, Artes Médicas, Porto Alegre

Morin, Edgar
Epistemologia da Complexidade
Schnitman, Dora Fried - op. Cit.

8. os olhares cruzados : imagens e idéias sobre o mundo natural

Bachelard, Gaston
A Poética do Espaço
1989, Martins Fontes, São Paulo

Lévi-Strauss, Claude
O Pensamento Selvagem
1984, Papirus;, Campinas (conferir data)

Clastres, Pierre
A Fala Sagrada
1985, Papirus, Campinas (conferir data)

Moscovici, Serge



Sociedade contra Natureza
1975, VOZES, Petrópolis

Thomas, Keith (leitura integral)
O Homem e o Mundo Natural
1988, Cia das Letras, São Paulo

Corbin, Alain
O Território do Vazio
1989, Cia das Letras, São Paulo

Williams, Raymond
O Campo e a Cidade - na história e na literatura
1989, Cia das Letras, São Paulo

Schama, Simon
Landscape and Memory
1996, First Vintage Books Edition, N. York

Sussekind, Flora
O Brasil não é Longe Daqui
1990, Cia das Letras, São Paulo

O curso está pensado de tal maneira que deverá incorporar, ademais das leituras e dos
diálogos nos seminários, a leitura de poesia relacionada aos temas, de literatura em prosa e a
assistência partilhada de filmes. Para tanto são prevista reuniões quinzenais de dia inteiro.


