ANT 029: TEORIAS DE SOCIEDADES
Prof. Marcos Lanna, 1º. Semestre de 2015, 3as. feiras, das 8 às12 hs.

A proposta do curso será conhecer e prolongar estudos sobre várias formas de
dívida, dando continuidade às pesquisas do professor Lanna sobre relações entre
organização social e construções simbólicas em geral em uma chave estruturalista.
Busca-se entender como relações sociais em geral se constroem a partir de circulações
de dívidas e como estas podem ser entendidas a partir de uma concepção ampla da
noção de dom. Leremos contribuições diversas sobre a questão da dívida, em diversos
contextos etnográficos, com foco especial em sua importância ontológica, ou, dito de
outra forma, como ela fundaria diversas ontologias. Entretanto, atenção será dada
também às relações da ordem da organização social, como as estatais (o Negara balinês
ou o gumsa kachin como exemplo clássicos, entre tantos outros).

AVALIAÇÃO
O trabalho final será um comentário feito por cada aluno a partir de textos da
bibliografia por ele selecionados.
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