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Esse segundo segmento do curso constará da leitura da produção de autores que marcaram a

história da antropologia após o impacto do estruturalismo de Lévi-Strauss na disciplina. Não se trata

de dar um panorama completo da produção na área a partir dos anos 60. O interesse é analisar como

o instrumental estruturalista é radicalmente criticado ou revisto e reapropriado por autores

importantes no debate atual - quer pelas questões teóricas colocadas, quer pelo tipo de linhas de

pesquisa sugeridas. De modo a dar conta do novo movimento teórico da disciplina, três conjuntos de

questões orientaram as leituras propostas: o remapeamento do campo da antropologia; a articulação

entre estruturas e processos sociais; a oposição entre ciência experimental e ciência interpretativa. O

curso será organizado em quatro unidades. Na primeira será feita uma retomada do

empreendimento intelectual envolvido nos trabalhos de Lévi-Strauss. A segunda unidade estará

voltada para a discussão dos três conjuntos de questões que orientarão as leituras de Geertz,

Shalins e Bourdieu . A terceira unidade compreenderá a discussão de trabalhos destes três autores.

Na quarta será feito um balanço do impacto do que tem sido chamado de a "pós-modernidade" na

Antropologia.

A avaliação terá como base o seminários realizados e um trabalho final envolvendo um balanço

crítico das questões abordadas em periódicos e revistas mais significativas na área nos anos 90.

Referências Bibliográfica Básicas

A seleção dos textos a serem analisados dos autores citados nesta ementa dependerá de uma

discussão com os alunos de modo a identificar quais são as leituras que merecem ser feitas ou

refeitas.
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