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A disciplina “Teoria Antropológica 2” tem por objetivo dar continuidade
às leituras, iniciadas em “Teoria Antropológica 1”, no âmbito das posturas
teóricas consideradas relevantes para o desenvolvimento da Antropologia
enquanto campo de conhecimento. A seleção dos escritos dos autores das
principais escolas no processo de formação da disciplina, tomará como
referência abordagens e problemas (etnográficos e teóricos) que, embora já
estivessem presentes, foram predominantes a partir dos anos 1960. Buscar-se-á,
sempre que possível, dar privilégio à discussão de monografias completas.
A menção final resultará de duas avaliações individuais escritas em sala
de aula. O comparecimento às aulas é indispensável para o bom
aproveitamento do curso, bem como as leituras indicadas.

LEITURAS

Apresentando a disciplina e a noção de “clássico” – 2 sessões (12/08 a 19/08)
Calvino, Italo. 1994. “Por que ler os clássicos”. In: Por que ler os clássicos.
São Paulo: Companhia das Letras.
Stocking Jr, George W. 1982. “On the limits of ‘presentism’ and
‘historicism’ in the historiography of behavioral sciences”. In:
Race, culture, and evolution. Chicago: The University of Chicago
Press.
Discussão 1: estrutura, processo e conflito – 7 sessões (21/08 a 11/09)
Leach, Edmund. 1995 [1954]. Sistemas políticos da Alta Birmânia. São Paulo:
EdUSP. (3 ou 4 sessões)
Gluckman, Max. 1987 [1958]. “Análise de uma situação social na
Zululândia moderna”. In: Bela Feldman-Bianco (org.), Antropologia
das sociedades contemporâneas – métodos. São Paulo: Global.
Turner, Victor. 1969. The ritual process (structure and anti-structure).
Chicago: Aldine Publishing Co. (existe tradução para o português)
(Capítulos a definir)
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Discussão 2: estruturas e prática – 8 sessões (16/09 a 09/10*)
Lévi-Strauss, Claude. 1986 [1962]. O totemismo hoje. Lisboa: Edições 70.
Dumont, Louis. 1992 [1966]. Homo hierarquicus. O sistema de castas e suas
implicações. São Paulo: EdUSP. (Capítulos a definir)
Bourdieu, Pierre. 1990 [1987]. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense (pp. 77113).
Discussão 3: simbolismo e poder – 6 sessões (14/10 a 04/11)
Douglas, Mary. 1976 [1966]. Pureza e perigo. São Paulo: Ed. Perspectiva.
Geertz, Clifford. 1998 [1983]. “Centros, reis e carisma: reflexões sobre o
simbolismo do poder”. In: O sabel local. Petrópolis: Vozes.
Turner, Victor. 2005 [1967] Floresta de Símbolos. Niterói: EdUFF (Cap. 1, 2
e 4)
Discusssão 4: cultura, interpretação e narrativa – 7 sessões (06/11 a 27/11*)
Sahlins, Marshal. 1979 [1976]. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro:
Zahar.
Geertz, Clifford. 1998 [1983]. “O saber local: fatos e leis em uma
perspectiva comparativa”. In: O sabel local. Petrópolis: Vozes.
Clifford, James. 1998. A experiência etnográfica: antropologia e literatura no
século XX. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ (Capítulos a definir).

(*) Esses dias serão reservados às avaliações escritas em sala de aula.
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