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Ementa: O pensamento antropológico pós-guerra e as bases da antropologia contemporânea. A            
diversificação dos paradigmas antropológicos em reações às escolas nacionais e aos modelos dualistas             
(natureza e cultura; indivíduo e sociedade; história e estrutura). Proposições para as antropologias             
processuais, históricas, interpretativas e simbólicas. 
 
Objetivo: O objetivo central da disciplina é percorrer algumas questões centrais em antropologia (relação              
entre etnografia e teoria, a formação dos conceitos, a vocação reflexiva e crítica da disciplina), além de temas                  
relevantes também à Antropologia contemporânea (dinâmicas identitárias e modos de representação,           
mudança e auto-objetivação cultural). Serão abordadas obras de Fredrik Barth, Marshall Sahlins, Clifford             
Geertz e Roy Wagner, entre outros, além de movimentos contemporâneos conhecidos como crítica             
pós-moderna. 
 
Metodologia: As aulas de quinta-feira exigem a presença em sala de aula com a leitura prévia dos textos                  
estipulados no programa. Os demais horários são utilizados para a realização de atividades relativas à PCC                
(Prática como Componente Curricular), fora da sala de aula.  
A metodologia das aulas de quinta envolve: aulas expositivas, discussão dos textos e apresentação de               
seminários. As atividades de PCC incluem a prática da pesquisa etnográfica, preparação de seminários sobre               
o conteúdo das aulas e levantamento de dados sobre um tema a ser decidido em sala de aula. 
Ainda, a disciplina está dividida em unidades, as quais abordam os principais conceitos da disciplina. Aulas                
expositivas, dialogadas, com trechos de documentários, filmes, atividades compartilhadas em grupo,           
exercícios em sala, saídas de campo. 
 
Avaliação: A avaliação da disciplina está dividida em duas partes:  
(1) Uma prova; um trabalho final (formato artigo); resenhas de textos; exercícios escritos em aula; questões                
para debates; frequência e ativa participação em discussões em sala de aula - 60% da nota final da disciplina; 
(2) Exercícios individuais relacionados ao PPC - 40% da nota final da disciplina 
 
Obs. - As notas finais individuais para os trabalhos em grupo poderão variar dentre os alunos componentes                 
de um mesmo grupo. 
Atenção - O aluno deverá ter obrigatoriamente a nota mínima 6 em cada uma das modalidades de avaliação                  
para ser aprovado na disciplina. 
Recuperação: Os alunos com frequência suficiente e nota final entre 3,0 e 5,5 poderão realizar uma prova de                  
recuperação, contemplando toda a matéria do semestre, ao final da disciplina. 
 
Quanto aos trabalhos: 
- Trabalhos entregues fora do prazo terão redução de 50% na avaliação total. Não serão aceitos trabalhos                 
após 3 (três) dias do prazo estabelecido. 
-Trabalhos curriculares, exercícios e outras atividades em sala de aula não serão recuperados em caso de falta                 
do aluno (exceto casos previstos pela lei); 
- Não serão aceitos trabalhos por correio eletrônico; 
 
Programa sujeito a alterações pela professora ao longo do semestre 
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Programa de leituras 
 

Sessão 1:  08.08 - Apresentação da disciplina 

Apresentação do programa de leituras 
Introdução geral sobre a proposta de leituras e estrutura da disciplina 
 

Sessão 2: 15.08 -  Unidade I - Identidade étnica 

BARTH, Fredrik.“Os grupos étnicos e suas fronteiras”. In: Guru, O iniciador e outras variações              
antropológicas. Tradução de John Cunha Comerford. Rio de Janeiro. pp. 25-69. 2000 
 

Sessão 3: 22.08 - Seminário 1 

CUNHA, Manuela Carneiro da. 2009[1979]. “14. Etnicidade: da cultura residual mas irredutível”. In:             
Cultura com Aspas e outros ensaios. São Paulo: CosacNaify. pp. 235-244. 
GURAN, Milton – 2000. “Agudás: de africanos no Brasil a brasileiros na África.” In: História, ciências,                
saúde Manguinhos 7(2). Rio de Janeiro. [disponível em 
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702000000300009&script=sci_arttext] 
Exibição de filme: Verger: Mensageiro entre Dois Mundos (diretor: Lula Buarque de Holanda, roteiro:              
Marcos Bernstein, 1999, 82') OU Atlântico Negro: na rota dos orixás (diretor: Renato Barbieri, 1998, 75') 

 
Sessão 4: 29.08 - Unidade II - Marshall Sahlins, estrutura e história, mudança cultural 

SAHLINS, Marshall.  “Introdução”. In: Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. pp. 07-21. 
1990 
SAHLINS, Marshall. “1. Suplemento à viagem de Cook ou le calcul sauvage”. In: Ilhas de História. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Editor. pp. 23-59. 1990. 
 

Sessão 5: 05.09 - Seminário 2 

 SAHLINS, Marshall. “4. Capitão James Cook; ou o deus agonizante”. In: Ilhas de História. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor. pp. 140-171. 1990. 
SAHLINS, Marshall. “5. Estrutura e História”. In: Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. pp. 
172-194. 1990 
 

Sessão 6:  12.09 -  Avaliação I 

Avaliação escrita, individual e presencial 
 

Sessão 7: 19.09 - Unidade III - Antropologia Interpretativa - Seminário 3 

GEERTZ, Clifford – 1989. “Uma descrição densa: por uma teoria interpretativa da cultura”. In: A               
Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara. pp. 13-44. 
GEERTZ Clifford – 2001. “Anti anti-relativismo.” In: Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro: Jorge                
Zahar Ed. pp. 47-67. 
 
Complementar: GEERTZ, Clifford. 2000. [1983] “Do ponto de vista do nativo.” In: O Saber Local. Novos                
ensaios de antropologia interpretativa. Petrópolis, RJ: Vozes: 85-107. 
 

Sessão 8: 26.09  - Eric Wolff 

RIBEIRO, & Feldman-Bianco, BELA. Antropologia e Poder: Contribuições de Eric Wolf . In: In              
Antropologia e Poder, Brasília: Ed.UnB, São Paulo: Ed.Unicamp, Imprensa Oficial do Estado de São Paulo,               
2003 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-59702000000300009&script=sci_arttext


WOLF, Eric. 2003. “Uma autobiografia intelectual”, “A virgem de Guadalupe, um símbolo nacional             
mexicano”, “Etnicidade e nacionalidade”, “Cultura: panacéia ou problema?”, “Inventando a sociedade”,  
 

Sessão 9: 03.10  - Pós-modernismo em antropologia - Seminário 4 

MARCUS, George. 1991. “Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre a             
modernidade no final do século XX ao nível mundial”, In: Revista de Antropologia 34. 
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/111301 
HANNERZ, Ulf. 1997. “Fluxos, fronteiras, híbridos: palavras-chave da antropologia transnacional”, In Mana            
3(1), p.7-39. 
Print version ISSN 0104-9313On-line version ISSN 1678-4944 

 

Sessão 10: 10.10  - Roy Wagner e a antropologia pós-social 

WAGNER, Roy. 2010. “1: A presunção da cultura.” In: A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify,                 
pp. 13-46. 
WAGNER, Roy. “Capítulo 2. A cultura como criatividade”. In: A Invenção da Cultura. São Paulo: Cosac                
Naify. pp. 49-72. 
 
 
Sessão 11: 17.10 - Pós-modernismo em antropologia - Seminário 5 

FISCHER, Michael – 1985. “Da antropologia interpretativa à antropologia crítica”. In: Anuário            
Antropológico 83:55-72. Brasília: UnB. 
MARCUS, George – 1991. “Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etnografias sobre             
a modernidade no final do século XX ao nível mundial”. In: Revista de Antropologia 34. 

 
Sessão 12: 24.10 - Seminário 6 

STRATHERN, Marilyn. “No limite de uma certa linguagem”. In: Mana: estudos de antropologia social              
5(2): 157-175. Rio de Janeiro, 1999 
LATOUR, Bruno. “Por uma antropologia do centro” (entrevista concedida a Renato Sztutman e Stelio              
Marras). In: Mana: estudos de antropologia social 10(2): 397-413. Rio de Janeiro, 2004 

 
Sessão 13: 31.10 - SEM AULA 

 

 
Sessão 14: 07.11 - Auto-objetivação cultural - Seminário 7 

STRATHERN, Marilyn. a escolher: O Efeito Etnográfico 
SAHLINS, Marshall. “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não é um                
‘objeto’ em via de extinção (Parte I)”. In: Mana 3(1): 41-73. Rio de Janeiro. 

 
Sessão 15: 14.11 - Apresentação dos trabalhos 

 

 
Sessão 16:  21.11 - Apresentação dos trabalhos 

  

 
Sessão 17:  28.11 - PROVA DE RECUPERAÇÃO 

 

Sessão 18: 05.12 ENCERRAMENTO 

  


