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A Antropologia necessariamente constitui objetos para o seu estudo. Uma das
experiências hodiernas, no entanto, tem sido os “nativos”, por sua vez, apreciarem e avaliarem
a Antropologia e os antropólogos. Seguidamente, isso é feito através dos seus intelectuais.
Geralmente, o surgimento de “intelectuais” é fenômeno recente nos grupos estudados
pelos antropólogos. Todavia, há exceções. Dentre elas, talvez a mais notável seja a dos
teólogos cristãos, já que não só nos antecederam (de muito!), mas, até, foram responsáveis
pelo surgimento e desenvolvimento inicial das Universidades, o nosso espaço comum. E é
bom lembrar, a propósito, que o diálogo das ciências sociais com a Teologia é contemporâneo
do seu surgimento e foi fundamental para muitos dos nossos clássicos (basta consultar as
minuciosas notas de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo para confirmar isso).
Além de a Teologia compartilhar conosco (de ângulos distintos) muitas de nossas temáticas e
de em alguns casos ( mais notório talvez seja o da Teologia da Libertação) buscar se utilizar
das ciências sociais como instrumento de trabalho.
Todavia, tem faltado, para que a contemporânea inversão de papéis se complete, que
nós, por nossa vez, nos tornemos objeto. Este curso pretender partir, justamente, da
apreciação da “teoria social” por parte de um teólogo inglês contemporâneo: John Milbank. A
sugestão é que levemos a sério e respeitemos esse “nativo” muito particular e que através
dessa experiência conheçamos um pouco mais de teologia, mas, sobretudo, do próprio campo
das ciências sociais.
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A contemporaneidade dessa discussão, por sua vez, fará com que esbarremos
necessariamente em linhas de pensamento muito atuais, sobretudo a da chamada “pósmodernidade”. Pois não pretendemos pensar esse diálogo a partir de uma Teologia genérica,
mas de um trabalho concreto e atual, que compartilha conosco um espaço de debates. Daí
também vêem importantes desafios para a Antropologia, que trataremos de forma econômica
a partir deste ângulo.
No decorrer do curso iremos definindo as leituras no campo das ciências sociais que
irão acompanhá-lo. A obra de referência fundamental (disponível na biblioteca do PPGAS)
será John Milbank, Theology and Social Theory, Basil Blackwell, 1990. Os que estiverem
interessados numa apreciação inicial da obra poderão consultar Henrique de Lima Vaz, “Nota
Bibliográfica: Além da Modernidade”, Síntese, vol. 18, nº 53, abril-junho de 1991.
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