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Objetivos
Mais do que fazer uma leitura filosófica do estruturalismo, este curso propõe uma
leitura estrutural de alguns aspectos do que se poderia chamar, sem maior rigor, de
filosofia ocidental, e como esta pode ser considerada parte de uma civilização ocidental.
Simultaneamente, o curso se propõe ainda a entender o que seriam, para Lévi-Strauss,
“filosofias” ameríndias.
Para tanto, apresenta o método estruturalista, tal como desenvolvido por Lévi-Strauss, e
sua abertura a outras humanidades e como este implicaria crítica a certos filósofos
como, por exemplo, "um Sartre, que revela muito egoísmo e ingenuidade para crer que o
homem refugia-se inteiramente em apenas um dos modos históricos e geográficos de seu
ser”, assim como à “antropologia do ponto de ônibus” que, segundo Lévi-Strauss, seria
a de Sartre.
Leremos algumas das principais contribuições de Lévi-Strauss, suas análises de mitos -,
especialmente, mas não apenas, sul-americanos (volume 1 e parte do volume 4 das
Mitológicas) -, e a partir delas, o uso que fez de seu próprio método para uma
compreensão tanto da filosofia como de outros aspectos da realidade europeia moderna,
como sua música.
Eis algumas questões a serem exploradas: o que seria a teoria das “super-estruturas”
lévi-straussiana? Seria ela uma teoria que busca transcender a sociológica no sentido de
uma antropologia das diferenças e do significado da própria significação? Qual a
passagem de uma sociologia para uma “sócio-lógica” proposta por Lévi-Strauss? Quais
as concepções de “filosofia”, “sociologia”, “infra” e “superestrutura” de Lévi-Strauss?
Como este articula “estrutura” e “transformação”? O que Lévi-Strauss entende por
“ideologia”, “organização social”, “contradições” ou “divisões sociais”? Quais as
relações entre mito e música, assim como transformações possíveis do mito à música?
Como Lévi-Strauss pratica a comparação? Absorveria, capturaria, acompanharia
filosofias “autóctones”, “exóticas” ou “nativas” ou se submeteria a elas? O que seria a
“dialética da natureza” proposta no Final do volume 4 das Mitológicas, O Homem nú?
Qual a crítica a várias teorias antropológicas do rito proposta neste Final e como elas se
relacionam a uma crítica a filosofias do sujeito e da prática? Quais as possibilidades do
estruturalismo hoje?
Avaliação
Cada aluno deverá fazer um pequeno artigo comentando uma ou mais de uma das obras
de C.Lévi-Strauss lidas no curso, a partir de algum ou alguns dos títulos da bibliografia
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complementar. Uma versão inicial deste trabalho será apresentada oralmente em classe
em data a ser combinada, aproximadamente após dois meses de curso.
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