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OBJETIVOS
A questão deste curso é investigar a teoria lévistraussiana como uma teoria das
“super-estruturas”, uma antropologia dos afastamentos diferenciais, entendidos como
diferenças conceituais e de significação, sejam elas sociológicas, linguísticas,
cosmológicas, entre outras. Como esta teoria articula noções como “cultura” e
“sociedade”, “estrutura” e “transformação”, “ideologia” e “organização social”?
Pode esta última se construir enquanto linguagem? Qual a leitura de Lévi-Strauss de
velhos funcionalismos, como o marxista, durkheimiano e malinowskiano,
especialmente dos dois primeiros, nos quais -, como em sua própria obra, aliás -, uma
estrutura de oposicões exprime contradições ou divisões sociais? Como Lévi-Strauss,
em seus estudos sobre parentesco, mito e arte, propõe um novo estudo das funções,
ligado às transformações explicadas pela sua fórmula canônica?
Qual o significado de Lévi-Strauss retornar ao estudo do parentesco, com a noção de
casa dos anos 1970/80, após propor o entendimento do parentesco de algumas
regiões do planeta como linguagem matrimonial, em 1949? Não seria o de prolongar
sua compreensão do “pensamento selvagem” além da esfera do parentesco, mas sem
que isto significasse ruptura no programa que alguns - como Dumont (em 1971),
seguido por Schneider e Boon (em 1974, American Anthropologist,) e depois por E.
Viveiros de Castro, já no século 21 -, consideraram pré-estruturalista, e isto justo pela
sua preocupação funcionalista com a reprodução social? Ora, esta preocupação é,
entretanto, retomada com vigor pela teoria das transformações expressa pela “fórmula
canônica”, em fase do pensamento lévi-straussiano que o último dos autores citado
acima supõe ser “pós estruturalista”, mas já apresentada por Lévi-Strauss em 1955, e
desenvolvida depois, notadamente em textos de 1985 e 2001 (cf. bibliografia abaixo)?
Quais as possibilidades, enfim, do estruturalismo hoje? Há uma teoria da história na
obra de Lévi-Strauss? Veremos que a resposta a estas questões depende da
compreensão do aspecto extremamente coerente e programático desta obra, da
relação entre a noção de sociedades frias e quentes e outras de suas contribuições,
como, por exemplo, sua teoria do sgnificado lógico e histórico da música.

AVALIAÇÃO:
Participação em aulas expositivas, seminários (tanto como ouvinte quanto quando
expositor) e elaboração de trabalho final.
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