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EMENTA:     Fronteira entre a Antropologia e a História. Temas, debates e conceitos: 
estrutura e acontecimento, diacronia e sincronia. !
OBJETIVOS:     Além de traçar algumas das fronteiras, semelhanças e diferenças entre 
Antropologia e História enquanto disciplinas e modos de pensar, pesquisar e escrever, 
busca-se traçar as ressonâncias de ambas as disciplinas com histórias: tanto as histórias 
dos outros - suas narrativas e modos de contar - como outros modos de contar, 
conceituar, ou mesmo sentir a ‘história’, ‘historicidade’ e/ou ‘temporalidade’. Voltando ao 
início: há outros modos de pensar e praticar a História e a Antropologia além do relato? 
Como tratar da relação entre história e memória, esquecimento, tradição, mito, o 
cotidiano, o ‘aqui e agora’ da performance? Como dar conta desses e outros modos de 
relacionar-se socialmente, culturalmente, imaginativamente com o tempo, assim como de 
modos de relacionar-se temporalmente com os outros e com o mundo, com a vida e com 
a morte? !
METODOLOGIA:     Discussões de textos, aulas expositivas, e elaboração de um trabalho 
de pesquisa e reflexão ao longo do semestre. !
ATIVIDADES AVALIADAS:     Participação em aula demonstrando leitura dos textos + 
pequenos trabalhos pedidos (20%); um micro-ensaio introduzindo o ‘objeto’ de pesquisa e 
indicando como pretende relacionar tal objeto aos textos e temas discutidos na disciplina 
(20% - esboço para trabalho final); trabalho final relacionado ‘objeto’ de pesquisa aos 
textos e temas discutidos no decorrer da disciplina, apresentado em aula e entregue 
impresso (20% + 40%). !!
CRONOGRAMA de LEITURAS !
15 março   APRESENTAÇÃO do PROGRAMA !
PRIMEIRA PARTE:      
Fronteiras interdisciplinares, alteridade(s) e temporalidade(s), estrutura e acontecimentos !
22 março    
AMADO, Janaína. 1995. “O grande mentiroso: tradição, veracidade e imaginação em 
História Oral.” História [UNESP], Assis (SP) p.125-136. 
LÉVI-STRAUSS, Claude. 2008 [1958]. “Introdução: História e Etnologia”. In: Antropologia 
Estrutural. São Paulo: Cosac Naify. !
5 abril  
SCHWARCZ, Lilia K. M. 2005. “Questões de fronteira: Sobre uma antropologia da 
história”. Novos Estudos 72: 119-135. 
LEVI-STRAUSS, Claude. “Voltas ao Passado.” Mana 4(2): 105-117. 



GOLDMAN, Marcio. 1999. “Lévi-Strauss e sentidos da história.” Revista de Antropologia 
42 (1-2): 223-238. !
12 abril 
OVERING, Joanna. 1995. “Mito como História: um problema de tempo, realidade e 
outras questões.” Mana 1 (1): 107-40. !
19 abril (FERIADO)    !
SEGUNDA PARTE:   
Relatando ‘a’ história, contando histórias, e história(s) para além do relato 
        
26 abril  
HERZFELD, Michael. 2014[2001]. “Histórias.” Em: Antropologia: Prática teórica na cultura 
e sociedade. Petrópolis: Editora Vozes. [p80-120] !
03 maio   
DAS, Veena. 2011. “O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade.” Cadernos 
Pagu (37): 9-41. !
 10 maio 
> Semana REACT 
TSING, Anna. 2015. “Margens indomáveis: cogumelos como espécies companheiras.” 
Revista Ilha 17(1): 177-201. !
17 maio 
> Aula: Bárbara 
CHAKRABARTY, Dipesh. 2008. “La poscolonidad y el artificio de la historia.” In: Al Margen 
de Europa: Pensamiento poscolonial e diferencia histórica. Barcelona: Tusquets Editores, 
p. 57-81. 
SAID, Edward. 1990. “Introdução.” Em: Orientalismo: o oriente como invenção do 
ocidente. São Paulo: Compania das Letras, p.13-39. !
TERCEIRA PARTE:  
Outras histórias e temporalidades nas margens, frestas e tropeços da História !
24 maio 
TAYLOR, Diana. 2013. “Quem, quando, o quê, por quê.” “Atos de Transferência.” Em: O 
arquivo e o repertório: performance e memória cultural nas américas. Belo Horizonte: Ed. 
UFMG, p.13-23; 25-90. !
31 maio        
> Colóquio de Antropologia de Dança - seminário “Fazendo coisas com corpos.” 
> Entregar pequena ‘resenha’ relacionando seminário ao texto da Taylor e/ou outrxs 
autores !!
7 junho        
> Aula: Chiara (com convidada: Jainara Gomes de Oliveira)  
HENNING, Carlos Eduardo. 2016. “‘Na minha época, não tinha escapatória’: teleologias, 
temporalidades e heteronormatividade.” cadernos pagu (46): 341-371. 



Textos complementares: 
ALVES, Andrea Moraes. 2010. “Envelhecimento, trajetórias e homossexualidade 
feminina.” Horizontes Antropológicos 34. 
TEIXEIRA, Flávia. 2012. “Histórias que não têm Era Uma Vez: As (in)certezas da 
transexualidade.” Estudos Feministas 20 (2). 
Documentário ABC Bailão em SP  - Diretor: Marcelo Caetano - Duração: 16 min  -  Ano: 
2009  - País: Brasil  -  Local de Produção: SP  !
14 junho 
> Atividades extra-aula !
21 junho (FERIADO) !
QUARTA PARTE: Dando um ponto final…? !
28 junho APRESENTAÇÕES DOS TRABALHOS FINAIS !
5 julho APRESENTAÇÕES E ENTREGA DOS TRABALHOS FINAIS !
12 julho  RECUPERAÇÃO !!


