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DISCIPLINA 
 
CÓDIGO  / TURMA NOME 
HZ264/A Tópicos Especiais em Antropologia II 

 
PRÉ-REQUISITOS 

HZ363/ AA200 

 
CARGA HORÁRIA:  (Nº DE HORAS POR SEMANA) 
TEORIA: 04 PRÁTICA: 00 LAORATÓRIO: 00 ORIENTAÇÃO: 00 ESTUDO: 00 

ATIVIDADE À DISTÂNCIA :  HORAS AULA EM SALA: 04 

 
CRÉDITOS:  
04 

 
HORÁRIO : 

Quarta-feira – 08 às 12 h. 

 
PROFESSOR (A)  RESPONSÁVEL                                            CONTATO: 
Prof. Dr. Mauro Almeida  

 

PED:  I (     )  ou   II (     ) 
  

 
PAD 
  

 
 
EMENTA 
 Este curso terá seu programa definido em função do andamento das pesquisas que estão 

sendo realizadas no conjunto de Antropologia. 

 
 
PROGRAMA 
 

O curso fornecerá um estudo em profundidade da obra de Claude Lévi-Strauss, um dos 
antropólogos cuja obra teve maior repecurssão na antropologia do século XX, e que tem 
uma continuada influência sobre a antropologia brasileira. Os temas tratados por Lévi-
Strauss abrangem em primeiro lugar o estudo de sistemas de parentesco, a análise das 
lógicas do pensamento ‘selvagem’ e a análise de mitos. Incluem ainda importantes estudos 



sobre a organização social, sobre arte, e sobre temas metodológicos, entre os quais a 
relação entre antropologia e história e entre a antropologia e as ciências humanas e naturais. 
Finalmente, o autor enfocado tem desde o início de sua obra contribuído de maneira 
fundamental para a reflexão antropológica sobre as relações entre a humanidade e a 
natureza, bem como sobre a relação entre as ciências naturais e as ciências humanas, e entre 
estas e as artes.  
 
Uma seleção desses temas serão abordados no curso, visando estimular a reflexão dos lunos 
a partir do encontro com um pensamento que permanece desafiador e original.  

 
 
PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
 
Introdução geral  
Será feita uma introdução à biografia intelectual de Lévi-Strauss, destacando a relação entre os 
temas principais de sua obra e a a história intelectual do último meio século (marxismo, 
estruturalismo, pós-modernismo). 
 
Lógica do concreto  
Trataremos a tese de Lévi-Strauss segundo a qual há uma "lógica de qualidades sensíveis" que se 
evidencia em sistemas de parentesco, taxonomias e mitos de sociedades sem escrita, bem como 
em seus produtos técnicos. Esse tema será relacionado ao tema moderno do pluralismo lógico. A 
referência principal será o livro O Pensamento Selvagem. 
 
Métodos históricos e etnográficos e análise estrutu ral  
Com base em exemplos da mitologia (mito de Édipo), da narrativa popular brasileira (folhetos de 
cordel) e de mitos ameríndios (A Oleira Ciumenta), discutiremos a idéia de que a análise estrutural 
exige o recurso a métodos da história e da geografia. A referência principal será o livro A Oleira 
Ciumenta e artigos posteriores de Lévi-Strauss. 
 
A noção de estrutura e seus limites  
Com apoio nos exemplos dos itens acima, apresentaremos diferentes conceitos de estrutura 
(grupos de transformação, códigos, sistemas dinâmicos, modelos estatísticos) que aparecem na 
obra de Lévi-Strauss e que se originam na matemática e nas ciências da natureza. Por outro lado, 
também discutiremos a interface entre o pensamento de Lévi-Strauss e a arte (música, literatura, 
pintura). A partir disso, trataremos da posição de Lévi-Strauss quanto às relações entre ciências da 
natureza, ciências humanas e arte.  
 
Relativismo e pluralismo na antropologia  
Trataremos finalmente da posição de Lévi-Strauss em relação a debates contemporâneos sobre os 

limites do relativismo cultural. Essa discussão levará ao tema do relativismo ontológico e sua 

conexão com o perspectivismo.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita através de um ensaio sobre tema a ser combinado com o professor, 

utilizando a bibliografia do curso.  

 

HORÁRIO DE ATENDIMENTO A ALUNOS 

- Horário de atendimento a alunos: a ser combinado com o professor. 
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