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EMENTA: Introdução a uma abordagem antropológica da Pessoa e da corporalidade. A reflexão antropológica clássica 
sobre as técnicas corporais e sobre a noção de Pessoa, pensadas como construções simbólicas, sociais e históricas e os 
seus cruzamentos em diferentes campos da antropologia. Os estudos de etnologia ameríndia e a centralidade do idioma 
corporal. O individualismo moderno e seus desdobramentos quanto às concepções de corpo e Pessoa nas culturas 
urbanas contemporâneas. Gênero, corporalidade e subjetividade. Tecnologia e novas visões estéticas e midiáticas sobre 
o corpo e a Pessoa. 

OBJETIVO: A disciplina irá percorrer diversas perspectivas acerca da relação pessoa e corporalidade, apresentando 
dessa forma algumas das questões centrais da abordagem antropológica a essa relação. A primeira sessão faz uso de 
alguns textos clássicos e outros abrangentes para oferecer uma perspectiva ampla introdutória. As sessões seguintes 
aprofundam diversas questões que emergem a partir de distintos campos etnográficos. 
METODOLOGIA: Além da exposição geral dos textos pelos docentes, as aulas serão estruturadas como discussões dos 
textos, portanto é imperativo a leitura dos textos designados.  Os alunos deverão entregar questões referentes à leitura 
no início da aula e estar preparado/as para fazer uso das mesmas para participar nas discussões.   
AVALIAÇÃO:  20pts Entrega de 10 questões ao longo do semestre - as questões devem refletir a leitura e reflexão 
sobre os textos; Participação em sala de aula 
  40 pts Ensaio individual, de 3-5 páginas, entregue até no dia 22/09, versando sobre pergunta 
formulada pelos docentes (Atenção: nota inferior à 06 nesta atividade demanda a realização de atividade de 
recuperação, segundo calendário abaixo) 
  60 pts Ensaio etnográfico em dupla - Texto entre 8-10 páginas; apresentação em sala de aula de até 
10 minutos por dupla, segundo calendário abaixo. 
   
PLANO DE ENSINO - Sujeito à alterações ao longo do semestre; filmes serão, possivelmente, acrescentados; 
apresentações por palestrantes convidados poderão acontecer. 

04/08 - Seminário Internacional Fazendo Gênero 

11/08 - Apresentação do plano de ensino e da proposta da disciplina 
  
Sessão I - Algumas premissas 

18/08 - MAUSS, Marcel. 1974. “Uma categoria do espírito humano: a noção de Pessoa, a noção do ‘Eu’.” Sociologia e 
Antropologia 1: 207-241. 
MAUSS, Marcel. 1974 "As Técnicas Corporais" In Sociologia e Antropologia Vol. II, São Paulo, E.P.U./E.D.U.S.P. pp. 
209-234. 

25/08 - MALUF, Sônia W. 2001. “Corpo e corporalidade nas culturas contemporâneas: abordagens antropológicas”. 
Esboços. vol. 9(9): 87-101. 
CSORDAS, Thomas. 2002. “A corporeidade como um paradigma para a antropologia”. In: Corpo, Significado, Cura. 
Porto Alegre: UFRGS Editora, pp. 101-146. 

Sessão II - A centralidade do idioma corporal nas sociedades ameríndias 

01/09 - SEEGER, A., DA MATTA, R. e VIVEIROS DE CASTRO, E. 1979. “A construção da pessoa nas sociedades 
indígenas brasileiras”, Boletim do Museu Nacional. n°32:02-19. 
TOLA, Florencia. 2007. “Eu não sou só(mente) em meu corpo”: A pessoa e o corpo entre os Toda (Qom) do chaco 
argentino”.  Mana. 13(2):499-519. 
ou 
CAIUBY NOVAES, Silvia. 2006. “Funerais entre os Bororo: Imagens da refiguração do mundo”.  revista de 
Antropologia da USP. 49(1):283-315. 

08/09 - Dia não letivo 

15/09 - LAGROU, Els. 2011. “Poética Kaxinawa: Performance verbal e eficácia estética”; “Kenan, o banquinho”; 
“Preparação da comida”; Remodelagem ritual dos iniciandos Kawa”; “A alquimia do cozimento: gestação, nixpu e 



funeral”. In A fluidez da forma: arte, alteridade e agência em uma socieadade amazonaica (Kaxinawa, Acre). pp. 
413+424; 489-530. 

22/09 - Entrega do primeiro ensaio. Exibição de filme a ser designado 

Sessão III - Pessoa e corporalidade nas práticas religiosas afro-diaspóricas 

29/09 - RABELO, Miriam. 2011. “Estudar a religião a partir do corpo”.  Cadernos CRH. v.24(61):15-28 

CARDOSO, Vânia. e HEAD, Scott. 2015. “Matérias Nebulososas: Coisas que acontecem em uma festa de exu”.  
Religião e Sociedade. 35(1):164-192. 

6/10 - RABELO, Miriam. 2014. “Movimento: rodar com o santo”. In Enredos, feituras e modos de cuidado. Dimensões 
da vida e da conviveria no candomblé. Salvador: EdUFBA, pp. 127-185. 

13/10 - Dia não letivo 

Sessão III - Pessoa, corpo e o sensível 

20/10 - NASCIMENTO, Silvana. 2016. “A cidade no corpo: Diálogos entre coreografia e etnografia”. Ponto Urbe. 
19:1- 12 

LÓPEZ, Laura Cecília. 2015.  “O corpo colonial e as políticas e poéticas da diáspora para compreender as mobilizações 
afro-latina-americanas:.  Horizontes Antropológicos.  42: 301-330. 

TAVARES, Júlio Cesar de e MOTTA, Kássio. 2016.  “Da pragmática da corporeidade afrodiaspórica: gramáticas do 
movimento, ontologias e atravessamentos”. Antropolítica.  40:10-19. 

Apresentação (a confirmar) : Marcelo Silva (UFRGS). Socio-musico-corporalidade 

27/10 - INGOLD, Tim. 2000. “Pare, olhe, escute! Visão, audição e movimento humano”. [tradução de “Stop, look and 
listen! Vision, hearing and human movement”.] In: The Perception of

the Environment: essays on livelihood, dwelling and skill. London and New York: Routledge, pp. 01-51. 

DEVOS, Rafael. ; VEDANA, Viviane. ; BARBOSA, Gabriel. C. 2016. “Paisagens como panorama e ritmos 
audiovisuais: percepção ambiental na pesca da Tainha”. Gis - Gesto, Imagem e Som - Revista de Antropologia, v. 1, p. 
41-58. 

3/11 - Atividade etnográfica 

Sessão IV - Pessoa, corpo, tecnologia e linguagem 

10/11 - BUTLER, Judith. 2001. “Corpos que pesam: sobre os limites discursivos do sexo”. In: LOURO, G. L. (org.) O 
corpo educado. Belo Horizonte: Autêntica Editora. pp. 151-172.  

LATOUR, Bruno. 2008. “Como falar do corpo? A dimensão normativa dos escusos sobre a ciência.” In João A. Nunes e 
Ricardo Roque (orgs). Objectos impuros: experiências em estudos sobre a ciência. Proto, Portugal: Ed. Afrontamentos. 
pp. 39-61 

BUTLER, Judith – 2002. “Como os corpos se tornam matéria: entrevista com Judith Butler (entrevista concedida a 
Baukje Prins e Irene Costa Meijer). Revista de Estudos Feministas 10(1):155-167 

17/11 - HARAWAY, Donna. 2009. “Manifesto ciborgue: ciência, tecnologia e feminismo-socialista no final do século 
XX.” In Tomaz Tadeu (org.), Antropologia do ciborgue. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 33-118.  

Texto complementar: ESCOURA, Michele. 2014. “Pessoas, indivíduos e ciborgues: conexões e alargamentos teórico-
metodológicos no diálogo entre antropologia e feminismo.” Temáticas 23(44): 113-140. 

24/11 - Apresentação trabalhos finais 

1/12 - Atividade de recuperação (Atenção: todos os alunos com nota inferior à 06 no Ensaio Individual deverão 
realizar atividade de recuperação, independente da nota obtida no Trabalho em Dupla)


