
Ant	  7202	  -‐	  Introdução	  à	  Etnografia	  -‐	  2015-‐1
Aulas:	  terças-‐feiras,	  14:20	  às	  18:00
Atendimento:	  terças-‐feiras,	  13:20	  às	  14:20

10	  de	  março	  -‐	  Apresentação	  

Apresentação	  do	  programa	  e	  plano	  de	  ensino,	  funcionamento	  da	  disciplina	  e	  sistema	  de	  avaliação

Introdução,	  ou	  o	  "Outro"
17	  de	  março	  –	  C	  Lévi-‐Strauss,	  ‘Las	  tres	  fuentes	  de	  la	  reflexión	  etnológica’	  in	  J	  Llobera	  (ed.),	  La	  an-‐
tropología	  como	  ciencia,	  Anagrama,	  Barcelona,	  1975,	  pp.	  15-‐23.
24	  de	  março	  –	  G	  Lebrun,	  ‘O	  cego	  e	  o	  filósofo	  ou	  o	  nascimento	  da	  Antropologia’,	  Discurso	  no.	  3,	  
1972,	  pp.	  127-‐140.
31	  de	  março	  –	  C	  Lévi-‐Strauss,	  ‘Jean-‐Jacques	  Rousseau,	  Fundador	  das	  Ciências	  do	  Homem’	  in	  C	  Lévi-‐
Strauss	  (ed.),	  Antropologia	  estrutural	  dois,	  Tempo	  Brasileiro,	  Rio	  de	  Janeiro,	  1976,	  pp.	  41-‐51.

Imagens	  primeiras:	  exemplos

07 de abril – Staden, H, Duas Viagens ao Brasil, Ed. da Universidade de São Paulo; Ed. Itafaia, São

Paulo; Belo Horizonte, 1974. [ Trechos] e Montaigne, MED, Ensaios, 2 edn., Abril Cultural, São

Paulo,	  1980.	  ["Dos	  Canibais"]

Leit Compl. – F Lestringnant, ‘O Brasil de Montainge’, Revista de Antropologia vol. 49, no. 2, 2006,

pp. 515-‐556. e CM Azar Filho, ‘O Modernismo brasileiro e Montaigne’, Revista Periferia vol. III, no.

1,	  2011,	  

Primeira	  Antropologia

14	  de	  abril	  –	  Frazer,	  JG,	  O	  Ramo	  de	  Ouro,	  Círculo	  do	  Livro,	  São	  Paulo,	  1978.	  [Trechos]

Viradas	  da	  antropologia	  moderna	  

21 de abril – Durkheim, É, As Regras do Método Sociológico, Marfns Fontes, São Paulo, 2007. ["O

que é um fato social?", "Regras Relafvas à Observação dos Fatos Sociais" e "Regras Relafvas à

Explicação dos Fatos Sociais"] e M Mauss, ‘Oocio de etnógrafo, método sociológico’ in (ed.),

Mauss: antropologia, Áfca (Col. Grandes Cienfstas Sociais), São Paulo, 1979, pp. 53-‐59. e Mauss,

M, Manual de etnografia, Dom Quixote, Lisboa, 1993. ["Observações Preliminares" e "Métodos de

Observação"]
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28 de abril – Malinowski, B, Argonautas do pacífico ocidental, Abril S.A. Cultural, (Col Os

Pensadores),	  São	  Paulo,	  1984.	  [Trechos]

05 de maio -‐ M Mauss, ‘Ensaio sobre a dádiva. Forma e razão da troca nas sociedades arcaicas.’ in

M	  Mauss	  (ed.),	  Antropologia	  e	  sociologia,	  E.P.U.,	  São	  Paulo,	  1974,	  pp.	  37-‐184.

12 de maio – Evans-‐Pritchard, EE, Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande, Jorge Zahar, Rio de

Janeiro,	  2009.

Leit Complementar: E Giumbelli, ‘Os Azande e Nós: Experimento de Antropologia

Simétrica’,	  Horizontes	  Antropológicos	  vol.	  12,	  no.	  26,	  2006,	  pp.	  261-‐297.

19 de maio – Lévi-‐Strauss, C, Tristes Trópicos, Edições 70, Lisboa, 1986. [trechos] e Leiris, M, A

África	  Fantasma,	  Cosac	  Naify,	  São	  Paulo,	  2007.	  [Trechos]

Crífcas	  e	  caminhos

26 de maio – J Clifford, ‘Sobre a autoridade etnográfica’ in J Clifford (ed.), A experiência

etnográfica:	  antropologia	  e	  literatura	  no	  século	  XX,	  Ed.	  UFRJ,	  Rio,	  2009,	  

02 de junho – Geertz, C, A interpretação da culturas, Zahar, Rio de Janeiro, 1978. ["Uma descrição

densa"	  e	  "Um	  jogo	  absorvente:	  notas	  sobre	  a	  briga	  de	  galos	  em	  Bali"]

09 de junho – Peirano, MGS, A favor da etnografia, Universidade de Brasília, Insftuto de Ci?ncias

Humanas,	  Departamento	  de	  Antropologia,	  1992.	  [Trechos]

Atualidades,	  algumas

16 de junho – J Favret-‐Saada, ‘Ser afetado’, Cadernos de Campo no. 13, 2005, pp. 155-‐161. e M

Goldman, ‘Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e polífca em

Ilhéus,	  Bahia’,	  Revista	  de	  Antropologia	  vol.	  46,	  no.	  2,	  2003,	  pp.	  423-‐444.

23 de junho – JG Magnani, ‘Etnografia como práfca e experiência’, Horizontes Antropológicos vol.

15,	  no.	  32,	  2009,	  pp.	  129-‐156.	  e	  M	  Peirano,	  ‘Etnografia	  não	  é	  método’,	  no	  prelo,	  

Encerramento

30 de junho -‐ T Stolze Lima, ‘O campo e a escrita: Relações incertas’, RAU: Revista de Antropologia

da	  UFSCar	  vol.	  5,	  no.	  2,	  2013,	  pp.	  9-‐23.
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