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1. Objetivos e Linhas Gerais do Curso
Nos últimos anos tenho estado interessado em compreender o Brasil, e os sistemas
sociais semelhantes ao Brasil. O modo que escolhi para realizar essa ambiciosa e
periclitante tentativa tem sido o domínio do comportamento formal: a área dos rituais e
dos cerimoniais. Isso conduziu minha antropologia social a uma série de caminhos.
Primeiramente a uma aproximação com a história social; em seguida, com a sociologia do
trabalho; finalmente, com a psicologia profunda e com a ciência política. Em vez de
resolver problemas, tenho visto nascer novas problemáticas em meus trabalhos.
Fundamentalmente, creio que o modo mais prático e mais sintético de expor numa
frase o dilema brasileiro é dizer que, no Brasil, holismo e individualismo se realizaram até
certo ponto, e estão em relação. Foi pelo menos essa a mensagem do meu último livro,
Carnavais, Malandros e Heróis.
O tema do holismo, da totalidade, do englobamento, lado a lado com a problemática
do indivíduo, individualização e individualismo são, pois, temas básicos desta démarche
sociológica e deste curso de leituras.
Como mencionei acima, temos trabalhado fundamentalmente com as ocasiões formais.
Mas o nosso interesse é o de realizar uma Antropologia Social da Sociedade Moderna, a
parte (o indivíduo, o elemento) é mais básico que a totalidade; onde as relações dos
homens com as coisas são mais importantes do que os elos que unem e desunem os
homens entre si; e, finalmente, onde a riqueza é uma categoria autônoma, dominada pela
propriedade dos bens imóveis.
Neste curso, então, queremos classificar alguns destes temas, pela leitura e discussão
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sistemática de alguns autores importantes.

2. Metodologia do Curso
O curso irá sugerir um conjunto de leituras numa dada ordem. É a ordem que, na
minha cabeça, esses livros fazem sentido, mas não é uma ordem imutável. Nem a lista é
completa e definitiva. Outros trabalhos poderão ser sugeridos, e poderão ser discutidos e
apresentados. O fundamental, com a lista, é criar uma espécie de entendimento comum,
geral, básico, de modo que todos possam conhecer um pouco desta problemática.
Neste sentido, a lista de livros a serem lidos, servirá como um modo de ensinar, como
um meio de apresentar problemas e resolver questões e, ainda, como um catalisador para
nossas dúvidas e problemas.
Noto que discutir um livro não é somente estar aberto ao seu autor e conhecer o seu
conteúdo, fontes de inspiração e objetivos sociais e políticos mais globais. É também
discutir criticamente suas idéias, fazendo com que ele possa descer (ou subir) onde
estivermos; é aplicar seus métodos e teorias à nossa realidade social e política. É, numa
palavra, brigar e dialogar com o texto, fazendo-o falar. É isso que desejo destas leituras.

3. Procedimentos
Temos 15 semanas. Pretendo que nas primeiras 10 semanas, possamos discutir a lista
sugerida. E, nas semanas restantes, possamos apresentar nossos problemas sociológicos
em classe, de modo que no final do curso possamos, em tempo hábil, termos artigos que
cristalizem esse tempo que passamos juntos, que discutimos juntos, que aprendemos uns
com os outros.
Pessoalmente estou interessado em dois temas fundamentais, a saber:
1º Qual o significado social e político da Umbanda (e das religiões espiritualistas e
messiânicas) na sociedade brasileira?
2º Existe um sistema ritual brasileiro? Ou seja, é possível demonstrar as relações entre
conjuntos de atividades sociais formais no Brasil, como festas de aniversário, casamentos,
funerais, batismo, etc...?

Gostaria que os membros do grupo estivessem dispostos a abordar algum aspecto
destas duas questões que, por serem justamente enormes, permitem muitas abordagens e o
desenvolvimento para estudo de muitos aspectos, temas e problemas.
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4. As leituras
Primeiro Livro:
Alexis de Tocqueville – Democracy in America
Obs.: Não conheço o texto em francês, mas em inglês. Há um resumo em
português, publicado pela Companhia Editora Nacional. Como eu quero uma
discussão de todo o segundo volume, espero que se possa ler o texto em duas
ou mesmo três semanas.
Paralelamente a esse texto, quem estiver interessado na sociedade americana
poderá ler outros textos.
Sugiro: Myrdal – An American Dilemma
Varenne – Americans Together
Schneider – American Kinship
Dumont – “Casta, Racismo e Estratificação”, in Hierarquias em
Classes. Rio de Janeiro: Zahar.
(4 semanas)

Segundo Livro:
Louis Dumont – Homo Hierarchicus.
Obs.: Junto ao Homo Hierarchicus, deverá ser lido o livro de ensaios de
Dumont, Religion, Politics & History in India.

(4 semanas)

Terceiro Livro:
Max Weber – A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. São Paulo:
Pioneira.
(4 semanas)

Quarto Livro:
Carnavais, Malandros e Heróis.
(3 semanas)

Leituras Suplementares:
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1. Chie Nakane – Japonese Society.
2. Ruth Benedict – O Crisântemo e a Espada.
3. Robert Belah – Tokugawa Religion.
4. Marshall Sahlins – A Crítica da Razão Prática.
5. Artigos onde a tese de Weber é retomada e discutida por Milton Singer,
James Peackok e Stanley Tambiah.
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