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Curso: MNA-824 Troca, reciprocidade e obrigações recíprocas.
Profa. Lygia Sigaud
2º semestre de 2007
Nº de Créditos: 04 (quaro), 60 horas aula
Horário: 4ª. feira, de 13h30 às 17h30 horas
Local: Sala de aula do PPGAS

A troca de dons tem sido objeto de inúmeras interpretações em antropologia.
Não se pretende aqui nem esgotar a vasta literatura sobre o tema, nem tratar dos debates
que têm apaixonado os antropólogos, como a oposição entre dom e mercadoria. A
proposta do curso é focalizar dimensões pouco exploradas de alguns dos estudos sobre
trocas e apontar suas implicações. O vínculo entre trocas e obrigações, dívida e
dependência, prestígio e dominação constituem algumas dessas dimensões, assim como
a circulação de objetos intangíveis nos fluxos de troca e a personalização das relações.
O objetivo é chamar a atenção para o potencial analítico dessas dimensões nos estudos
empíricos que visam tornar inteligíveis os modos de funcionamento do mundo social. O
curso está dividido em dois módulos. O primeiro e mais extenso será dedicado à leitura
e discussão de textos nos quais as dimensões aparecem com destaque. O segundo
examinará trabalhos que evidenciam o modo como a dinâmica das trocas é decisiva para
explicar e compreender situações do mundo contemporâneo.

1ª. sessão: Apresentação do curso.
Bloco I
2ª. sessão : A troca como instituição.
MALINOWSKI, Bronislaw. Argonauts of the Western Pacific. New York: E.P.Dutton
& Co. Inc.1961 [1922], capítulos 3 e 22.
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3ª. sessão: A troca como obrigação.
MAUSS, Marcel. “Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés
archaïques”, Sociologie et Anthropologie. Paris: Puf. 1991[1923-24], pp.145-279.

4ª. Sessão: O cumprimento das obrigações I.
MALINOWSKI, Bronislaw. Crime and Custom in Savage Society. London: Routledge &
Kegan Paul, Ltd. 1970 (1926).

5ª. sessão: O cumprimento das obrigações II.
MALINOWSKI, Bronislaw. Coral Gardens and their Magic. London: George Allen &
Unwin Ltd, 1935. Capítulo IV: “The customary law of harvest gift”, pp. 188-217. Ver também:
“The movement of wealth in the Trobriands, and the role of agriculture therein”pp. 40-48;
“Introduction: Tribal Economics and Social Organisation of the Trobrianders”, pp. 1-48.

6ª. sessão: Bens tangíveis e intangíveis no circuito das trocas.
LEACH, Edmund. "Jinghpaw Kinship Terminology" e “The structural implications of
matrilateral cross-cousin marriage”, Rethinking Anthropology. London: The Athlone
Press. 1961 [1945].pp. 28-104.

7ª. sessão: A troca como dívida.
LEACH, Edmund, Political Systems of Highland Burma, London: Bell, 1954, capítulo
5: “Introduction” pp.101.107 e”Concepts of property and Ownership”, pp.151-154.
LEACH, Edmund, “Debt, Relationship, Power”, Social Anthropology. New
York/Oxford: Oxford University Press, 1982, pp. 148- 175.

8ª. sessão: O tempo e as trocas.
BOURDIEU, Pierre. “Le sens de l’honneur” Esquisse d’une théorie de la pratique.
Genève: Librairie, Droz. 1972, pp.13-43.
BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique. Paris: Minuit, 1980, capítulo 6 : "L'action du
temps", pp. 167-189.
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9ª. sessão: Troca e dominação.
WEBER, Max. Economia y Sociedad. México: Fondo de Cultura Econômica, 1964
[1922] Volume II. Capítulo IX: “Sociologia de la Dominación” I. Estruturas y
funcionamento de la dominación. II. Los tres tipos puros de la dominación legítima” pp.
695-716; IV. Dominación patriarcal y patrimonial, pp. 753-787.
BOURDIEU, Pierre. Le sens pratique. Paris: Minuit, 1980, capítulos 7 "Le capital
symbolique" e 8 "Les modes de domination", pp. 191-231.

10ª. Sessão: As dependências recíprocas.
ELIAS, Norbert:
1985 [1969] – “L’etiquette et la logique du prestige”; “Le roi au centre de la société de
cour”, La société de cour. Paris: Flammarion, pp. 63-154.

11ª. sessão: O capital social.
.BOURDIEU, Pierre, “Le capital social. Notes provisoires”, Actes de la recherche en
sciences sociales, 31, pp. 2-3, 1980.
BURT, Ronald, “The social capital of structural holes”, in Mauro GUILLEN, Randall
COLLINS, Paula ENGLAND, and Marshall MEYER, The New Economic Sociology.
Developments in an Emerging Field, New York: Russel Sage Foundation, 2002, pp.
148-190.

Bloco II

12ª. e 13ª. Sessões: As relações pessoais no núcleo duro do capitalismo.
BOLTANSKI, Luc e Ève CHIAPELLO, Le nouvel esprit du capitalisme, Paris:
Gallimard, 1999. “Introduction générale”; capítulos I: “Le discours du management des
années 90” e II: La formation de la cité par projets”, pp. 35-236. Ver também:
“L´inquiétude sur les relations entre l´amitié et les affaires”, pp. 552-555.

14ª. sessão: Trocas, regulação de conflitos e engajamento militante.
SIGAUD, Lygia, "Direito e Coerção Moral no Mundo dos Engenhos", Estudos Históricos,
vol.9, n.18, 1996.
SIGAUD, Lygia, “As condições de possibilidade das ocupações de terra”, Tempo
Social. Revista de Sociologia da USP, 17 (1), junho de 2005, pp. 255-279.
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SIGAUD, Lygia, “´Se eu soubesse´: os dons, as dívidas e suas equivalências”, Ruris nº.
2 e Federico NEIBURG (org.)

Quantificação e temporalidade: perpectivas

etnográficas sobre a economia. Rio de Janeiro: Garamond, 2007 (no prelo).
QUIROS, Julieta, Cruzando la Sarmiento, una etnografia sobre piqueteros en la trama
social del sur del Grand Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Antropogagia, 2006.
MANZANO, Virginia, De La Matanza Obrera a Capital Nacional del Piquete:
Etnografía de procesos políticos y cotidianos en contextos de transformación social.
Tese de doutoramento em Antropología, Universidade de Buenos Aires, 2007. Capítulo
V: “La gestión cotidiana de programas de empleo”, pp. 196-238

15ª. sessão: Discussão dos trabalhos finais e avaliação do curso.

