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I. Proposta do Curso
Há pouco menos de duas décadas os desenvolvimentos de uma certa
antropologia britânica elaborada a partir dos anos de 1980 implicaram na nomeação
de um movimento geral em certos casos definido vagamente: pós-estruturalismo.
Não se tratava mais, portanto, de um movimento global, como o pós-modernismo,
que pretendia, com o prefixo pós, desacreditar por meio da herança pós-colonial, os
feitos e desmandos da modernidade e que se baseava de uma proposta política
desembocada numa espécie de pessimismo epistemológico. Ambos os movimentos,
por assim dizer, derivaram de fenômenos ocorridos a partir da segunda metade da
década de 1960, ainda que estes se possam referir a outros, de mais longa duração.
Certamente, um deles decorrente da própria abordagem estruturalista vastamente
dominante no pensamento ocidental até essa época, quando começa a sofrer
críticas das quais não conseguiria se desvencilhar. Esse movimento mais amplo, do
qual participara o estruturalismo ou fora seu principal criador dizia respeito a uma
severa crítica à noção de sujeito fundador, à noção sintética de Eu, ao pares
indivíduos e sociedade e natureza e cultura. Também a um modo revolucionário de
se fazer história da ciência e de recusar o primado da Espistemologia. Esse ataque
a alguns dos principais conceitos da vasta tradição do pensamento ocidental acirrouse quando da publicação do livro As Palavras e as Coisas, em 1966, despertando a
ira do derradeiros defensores deste bastião: o existencialismo sartreano e a o
marxismo de matriz francesa, eles mesmos confundidos um no outro.
Primeiro marco, portanto, das grandes transformações na antropologia que
desembocaram tardiamente no movimento pós-estruturalista, no qual atualmente
vivemos e que gerou alguns desdobramentos mais recentes,. Segundo passo, uma
crítica ao sujeito fundante ou fundador desprende-se agressivamente da crítica feita
a esse mesmo conceito pelo estruturalismo, encontrando-se esse movimento
paradoxalmente como alvo de sua demolição: O Anti-Édipo. Capitalismo e
Esquizofrenia, publicado em 1972, é a imagem filosófica da virada da qual, apenas
mais de uma década depois, a antropologia começará, um pouco confusamente a
princípio, no âmbito da antropologia pós-moderna, a se aproveitar.
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A reação britânica ao pessimismo epistemológico da antropologia pósmoderna desembocou no refinamento de algumas críticas e na virada antropológica
em direção, não mais à negação das capacidades de antropólogos e antropólogas
em entrar em contato com as pessoas que despertavam seu interesse de pesquisa,
mas à incorporação dos ecossistemas nocionais dessas últimas nos das primeiras.
Devidas a essa exigência, diversos outros conceitos fundantes ou constituintes da
disciplina tornaram-se passíveis de suspeita, quando não de suspensão da sua
validade analítica. Em primeiro lugar, como é bem sabido, as noções e indivíduo, de
sociedade e de cultura, assim também, conjuntamente, a de natureza.
A proposta deste curso baseia-se nessas críticas e nas reações possíveis
até que se chegue às atuais possibilidades de prática e dos conhecimentos
antropológicos, visando tratar de um problema crucial: o que pode e de que serve
em nos dias a antropologia. Pessoa, grupo, sociedade, cultura, parentesco,
indivíduo, todas essas noções fundantes para a antropologia passarão sob o crivo
da própria antropologia a partir da década de 1990 (descartando-se algumas das
críticas prévias, como as que apareceram ainda na década de 1960 com as
antropologia política, seja de Edmund Leach em 1961 e da antropologia política
processualista, ancorada na teoria das redes sociais da década de 1950).
O curso, portanto, pretende fincar os pés no meado da década de 1960 para
inspecionar os resultados recolhidos no último quarto de século pela antropologia
para, enfim, inspecionar o que isso resultou para as possibilidades de vida da
antropologia que se poderá e se deverá fazer doravante. Essa última será a parte
mais relevante desta disciplina neste semestre.
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