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Curso: AS DIMESÕES DO CONHECIMENTO ETNOLÓGICO (ET- 203)
Prof. LUIZ DE CASTRO FARIA
1º Período Letivo de 1970
3 créditos, 45 horas
TEMÁTICA
Dimensão I- Da natureza animal à natureza humana ( o processo de humanização).
Dimensão II- Da pré- história à história.
Dimensão III- Das sociedades primitivas à sociedade de folk.
Dimensão IV- Das sociedades de folk à sociedade urbana.

Desempenho
A Bibliografia anexa proporciona ao estudante uma seleção de obras que definem os
limites de cada uma das dimensões propostas, Nos 16 seminários previstos serão discutidos,
de preferência, os esquemas teóricos e conceptuais, que uma vez elaborados passam de uma
dimensão a outra, mediante um processo de operacionalização. Como se trata apenas de
uma reavaliação dos instrumentos de trabalho já dominados pelos estudantes de
antropologia, e de conteúdos já provavelmente incorporados ao seu conhecimento, esperase um desempenho pessoal marcadamente desigual de cada aluno do curso. A desigualdade
das perspectivas individuais será aproveitada em todos os momentos para a avaliação
crítica do alcance real dos conceitos manipulados e seus valores heurísticos. A expectativa
é de que alunos com domínio bastante diversificado de conhecimentos em Antropologia
Biológica, Arqueologia, Sociedades Primitivas e Sociedades Complexas possam tirar
grande proveito de um confronto dos instrumentos teóricos que utilizam, da problemática
com a qual se defrontam, das dimensões particulares em que se movem, e isto quando são
levados a considerar a cada instante a proposição inicial de que todas essas dimensões estão
contidas numa dimensão maior, que é a do próprio conhecimento etnológico.
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