
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: ANTROPOLOGIA CULTURAL

Ementa: A  diversidade  das  sociedades  humanas.  Análise  das  práticas  e
manifestações culturais desde uma perspectiva antropológica.

Código: HS 037

Natureza: 
(x) Obrigatória 
(  ) Optativa

(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                          e-mail: jfklisboa@gmail.com

Validade: 2º Semestre de 2019 Horário: sexta-feira 7h30-11h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos 
O  objetivo  principal  desta  disciplina  é  fornecer  aos  estudantes as ferramentas básicas (métodos,
teorias, problemáticas, discussões) utilizadas pela  Antropologia  Cultural enquanto  ciência  dedicada  a
estudar  comparativamente as  dimensões  simbólicas e relacionais do  comportamento  humano. Na
interface com o Design de Produto, esta disciplina apresenta uma perspectiva antropológica das relações
entre humanos e/com/mediadas por objetos, trazendo temas pertinentes ao perfil profissional do curso. 

Metodologia
Ao  longo  do  semestre,  serão  ministradas  aulas  expositivas  pelo  professor,  além  de  seminários
apresentados pelos estudantes, com temas variados. Também se promoverá a leitura e discussão de
textos específicos em sala, além de exercícios reflexivos e práticos sobre os temas tratados.

Programa:

1ª Aula – / – Apresentação do Programa, do professor e da turma. Leitura em sala do texto “Ritos
Corporais entre os Nacirema”, de Horace Miner.
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364413/mod_resource/content/0/Nacirema.pdf

2ª Aula – / – Antropologia urbana
- MAGNANI, José Guilherme Cantor. De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana. RBCS Vol.
17 no 49 junho/2002. http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v17n49/a02v1749.pdf

3ª Aula – / – Cultura e identidade (I)
-  CUNHA,  Manuela  Carneiro  da.  Cultura  com  aspas  e  outros  ensaios.  São  Paulo:  Cosac  Naify,  2009
(Capítulo a definir).
https://leiaarqueologia.files.wordpress.com/
2018/02/10_etnicidade_da_cultura_residual_mas_irredut_vel.pdf

4ª Aula – / – Cultura e identidade (II)
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- RIBEIRO, Magda dos Santos. 2013. Por uma biografia das coisas: a vida social da marca Havaianas e a
invenção da brasilidade. Etnográfica, vol. 17(2), p. 341-368.
https://journals.openedition.org/etnografica/pdf/3148

5ª Aula – / – O papel do Design no projeto de Brasil
-  LEON, Ethel.  Um laboratório de design na periferia,  o caso de Canasvieiras.  The Radical  Designist.
December 2015, 1-16.  
http://unidcom.iade.pt/radicaldesignist/wp-content/uploads/2016/01/Design-Policies_HLeon.pdf

6ª Aula – / – Povos Indígenas e modernidade
- Filme: Cidade ameríndia, metrópole neoindígena. Série “A cidade no Brasil”
- Visita ao Museu de Arte Indígena (MAI)?

7ª Aula – / – Moda e Antropologia
SANTOS,  Mariana  Batista  dos.  A  Elegância  como  Forma  de  Ser  e  Agir:  Moda,  Cultura  Material  e
Performance na ‘Sapelogie’ Congolesa. Cadernos de Arte e Antropologia, Vol. 8, No 1 | -1, 91-104.
https://journals.openedition.org/cadernosaa/2045?file=1

8ª Aula – / – Cultura digital, internet e vigilância
- Beiguelman, G. (2019). Redes reais: arte e ativismo na era da vigilância compartilhada.  Rapsódia, (12),
65-78. http://www.revistas.usp.br/rapsodia/article/view/153434

9ª Aula – / – 1ª Avaliação

10ª Aula – / – Trabalho etnográfico
- Inspiração: Guia dos Microurbanismos de São Paulo
 https://www.academia.edu/29786786/Guia_dos_Microurbanismos_em_S%C3%A3o_Paulo
 

SEMINÁRIO EM GRUPO

11ª  a  15ª  Aulas  –/  –  Arte  e  cultura  material:  abordar  uma  cultura  específica  (seja  urbana,  tribal,
nacional,  local,  entre  outras)  e  apresentá-la  com base  nos  seus  principais  objetos  e  nas  interações
humanas com eles  (usos  e posturas  corporais,  distinções,  relações sociais  etc.).  Fazer  uso de textos
acadêmicos, imagens e criatividade nas apresentações.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO

 A  avaliação  poderá  conter  as  seguintes  formas:  Fichamento  de  textos;  Participação  em  sala;
Apresentação de seminários; Prova dissertativa; 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 aritmética simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aprovação com avaliação final.
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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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