
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: ANTROPOLOGIA CULTURAL

Ementa: A  diversidade  das  sociedades  humanas.  Análise  das  prátcas  e
manifestações culturais desde uma perspectva antropológica.

Código: HS 037

Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optatva

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Curso: Design de Produto

Pré-requisito: Co-requisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
Carga Horária Total: 60 Carga Horária semanal: 04
Professor: João Francisco Kleba Lisboa                          email: jfklisboa@gmail.com

Validade: 2º Semestre de 2018 Horário: sexta-feira 8h30-12h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos 
O  objetvo  principal  desta  disciplina  é  fornecer  aos  estudantes as ferramentas básicas (métodos,
teorias, problemátcas, discussões) utlizadas pela  Antropologia  Cultural enquanto  ciência  dedicada  a
estudar  comparatvamente as  dimensões  simbólicas e relacionais do  comportamento  humano. Na
interface com o Design de Produto, esta disciplina apresenta uma perspectva antropológica das relações
entre humanos e/com/mediadas por objetos, trazendo temas pertnentes ao perfl profssional do curso. 

Metodologia
Ao  longo  do  semestre,  serão  ministradas  aulas  expositvas  pelo  professor,  além  de  seminários
apresentados pelos estudantes, com temas variados. Também se promoverá a leitura e discussão de
textos específcos.  Serão  atribuídos  aos alunos  a realização de exercícios reflexivos e prátcos sobre os
temas tratados.

Programa:

1ª Aula – / – Apresentação do Programa, do professor e da turma

2ª Aula – / – Introdução à disciplina antropológica
- MALINOWSKI, Bronislaw.  Argonautas do Pacífco Ocidental. São Paulo: Abril Cultural, p. VI-XXIV e 87-
116. (Col. Os Pensadores).
Leitura Complementar:
-  LAPLANTINE,  François.  Aprender  Antropologia;  tradução  de  Marie-Agnès  Chauvel.  São  Paulo:
Brasiliense, 2003 (Capítulo a defnir). 

3ª Aula – / – Intodução (II)
-  INGOLD, Tim. Trazendo as coisas de volta à vida: emaranhados criatvos num mundo de materiais.
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 18, n. 37, p. 25-44, jan./jun. 2012
htp://www.scielo.br/pdf/ha/v18n37/a02v18n37.pdf
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4ª Aula – / – Cultura e identidade (I)
-  CUNHA,  Manuela  Carneiro  da.  Cultura  com aspas  e  outros  ensaios.  São  Paulo:  Cosac  Naify,  2009
(Capítulo a defnir).

5ª Aula – / – Cultura e identidade (II)
- RIBEIRO, Magda dos Santos. 2013. Por uma biografa das coisas: a vida social da marca Havaianas e a
invenção da brasilidade. Etnográfca, vol. 17(2), p. 341-368.
htps://journals.openediton.org/etnografca/pdf/3148

6ª Aula – / – Arte e cultura(I)
- GEERTZ,  Cliford. A arte como um sistema cultural. In GEERTZ, Cliford.  O saber local: novos  ensaios
em  antropologia  interpretatva;  tradução  de  Vera  Mello  Joscelyne.  11  ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009.

7ª Aula – / – Arte e cultura (II)
- CLIFFORD,  James.  Colecionando  arte  e  cultura. Revista  do  Patrimônio  Histórico  e Artssco Nacional ,
n. 23, p. 69-89, 1994.
htp://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/RevPat23mm.pdf

8ª Aula – / – 1ª Avaliação

SEMINÁRIO

9ª Aula – / – Indústria Cultural (Grupo I)
BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutbilidade técnica. In Benjamin, Walter. Magia e
técnica, arte e políscaa ensaios sobre literatura e história da cultura; tradução Sérgio Paulo Rouanet;
prefácio Jeanne Marie Gagnebin – 7ª ed. – São Paulo: Brasiliense, 1994 (Obras escolhidas v. 1).

10ª Aula – / – Consumo e cultura material (Grupo II) 
MILLER, Daniel (2007). Consumo como cultura material, Horizontes Antropológicos, 28 : 33-63, jul/dez.
htp://www.scielo.br/pdf/ha/v13n28/a03v1328.pdf

11ª Aula – / – Gosto, classe e cultura (Grupo III)
PULICI, Carolina. O gosto dominante como gosto tradicional: preferências e aversões estétcas das classes
altas de São Paulo.  Novos Estudos 91,  Novembro 2011, p.  123-139.  htp://www.scielo.br/scielo.php?
script=scimartexttpid=S0101-33002011000300007

12ª Aula – / – Culturas indígenas: arte ou artefato? (Grupo IV)
LAGROU,  Els.  Arte  indígena  no Brasil:  agência,  alteridade  e  relação.  Belo  Horizonte:  C  /  Arte,  2009
(Capítulos 1 e 2)

13ª Aula –/ – Design, tecnologia social e economia solidária (Grupo V)
SANTOS,  Isadora  Candian  dos.  Conexões  entre  design,  economia  solidária  e  tecnologia  social  na
perspecsva do campo CTS. Dissertação de mestrado em Ciência, Tecnologia e Sociedade. UFSCAR, São
Carlos, 2017.
htps://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/9961/ISADORA%20C%20SANTOSmDisserta
%C3%A7%C3%A3om15-3-18.pdf?sequence=1tisAllowed=y

14ª Aula –/ – Debate fnal: Afnal, o oue é Antropologia? Qual sua importância para o Design?

15ª Aula –/ – Avaliação e Encerramento 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO
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 A  avaliação  poderá  conter  as  seguintes  formas:  Fichamento  de  textos;  Partcipação  em  sala;
Apresentação de seminários; Prova dissertatva; Produção de trabalho escrito ou material (produto).

A aprovação está condicionada a frequência igual ou superior a 75% da carga horária da disciplina e 
enquadramento em uma das seguintes condições:

I - aproveitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 70, o que caracteriza a 
aprovação direta;

II - aproveitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a 50,0, resultante da 
média aritmétca simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aprovação com avaliação fnal.

Qualquer uma das situações abaixo resulta em reprovação:

I - frequência inferior a 75% da carga horária da disciplina, o que caracteriza a 
reprovação por falta;

II - obtenção de Nota Média Final (NMF) inferior a 50,0, o que caracteriza a reprovação 
por nota.
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