ANT - 036 “Da Estrutura à Transformação: Leituras das Estruturas”
Prof. Marcos Lanna
« Marx et Freud [...] nous ont appris que l´homme n´a de sens qu´à la condition de se placer au point de vue du sens;
jusque-là, nous sommes d´accord avec Sarte. Mais Il faut ajouter que ce sens n´est jamais le bon: les superstructures sont
des actes manqués qui ont socialement « réussi »”. C.Lévi-Strauss, La Pensée sauvage.
FOLHA - O senhor diria então que ciências como a antropologia podem desaparecer de uma hora para a outra?
LÉVI-STRAUSS

- Não

podemos

desaparecer,

porque

não

somos

uma

ciência

[risos]….

Por

exemplo,

quando

compreendermos exatamente o que é a linguagem, compreenderemos muita coisa que não entendemos da cultura. Mas a
antropologia continuará a existir. [1993]
OBJETIVOS
A questão deste curso é investigar a teoria lévistraussiana como uma teoria das “super-estruturas”, uma teoria ao mesmo
tempo sociológica, simbólica e conceitual, uma antropologia das diferenças e uma busca pelo significado da própria
significação. Qual a concepção de “sociologia”, de” infra” e de “superestrutura” desta teoria? Como ela articula estas três
noções, assim como as de “estrutura” e “transformação”? O que Lévi-Strauss entende por “ideologia” e como esta se articula
à “organização social”? Podemos ainda pensar, um pouco ao modo dos funcionalistas marxista e/ou durkheimiano, que uma
estrutura de oposicões exprime contradições ou divisões sociais? Seria esta a definição de mito Lévi-straussiana?
Ênfase será dada ao estudo dos mitos ameríndios, mas ao mesmo tempo ao modo lévistraussiano de comparação e à
passagem de uma sociologia para uma “sócio-lógica” proposta na obra de Lévi-Strauss. Já a suposta “passagem”, lógicotemporal, dos estudos do parentesco de 1949, classificados por alguns como pré-estruturalista, a uma teoria estruturalista
de 1962 e desta para suposto pós-estruturalismo das Mitológicas, não será entendida enquanto tal mas sim como convívio
sincrônico, idas e vindas do estudo do parentesco ao do mito - e retorno ao parentesco, com a noção de casa dos anos
1970/80. Qual o significado desse retorno, a não ser prolongar o entendimento do parentesco como código e/ou
linguagem (matrimonial) proposto já em 1949? Quais as possibilidades do estruturalismo hoje?
AVALIAÇÃO:
Participação em aulas expositivas, seminários (tanto como ouvinte quanto quando expositor) e elaboração de trabalho final.
Nos trabalhos em classe como fora dela se incentivará a elaboração de reflexões originais a partir de interpretação
individual (bricolada) da longa lista de leitura sugerida. Isto é, o professor não exigirá dos alunos leitura de toda a carga
sugerida, mas sim que cada aluno faça sua síntese original dos textos indicados.
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