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EMENTA 
 

Análise comparativa da diversidade cultural a partir de casos etnográficos.  
 

OBJETIVO GERAL 
 

Refletir sobre a diversidade cultural e sobre o fazer etnográfico, levando em consideração as 
mudanças ocorridas na disciplina desde da “institucionalização” do trabalho de campo até os dias 
atuais.  
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Refletir sobre as tensões colocadas à antropologia (vindas de dentro e de fora da disciplina), e 
como estas tensões produzem e transformam as etnografias contemporâneas.   

 
PROGRAMA 

(sujeito à alterações) 
 
Módulo 1 – Introdução ao curso  
 
Malinowski, Bronislaw. “Introdução, método e objetivo de pesquisa”. In: Os Argonautas do Pacífico 
Ocidental – Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos da Nova 
Guiné Melanésia. São Paulo: Abril Cultural.  
 
Módulo 2 – A antropologia e os Grandes divisores 
 
Latour, Bruno. Jamais fomos modernos: ensaio de antropologia simétrica. Rio de Janeiro: Editora 
34, 2001 (1991) (capítulos a decidir).   
 
Goldman, Márcio e Lima, Tania Stolze. “Como se faz um grande divisor? Etnologia das 
sociedades indígenas e antropologia das sociedades complexas”, Sexta-Feira, 3: 38-45, out. 
1998.  
 
Módulo 3–  Mito e ciência 
 
Overing, Joana. “O mito como história: um problema de tempo, realidade e outras questões”. 
Mana 1(1): 107-140, 1995.  
 
Toren, Christina, “Como sabemos o que é verdade? O caso do mana em Fiji”. Mana 12 (2): 449-
477, 2006.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132006000200008 
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Módulo 4 – A crise da representação 
 
Clifford, James. “Sobre a autoridade etnográfica”. In: A experiência etnográfica: antropologia e 
literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1998, pp. 17-62.  
 
Peirano, Mariza. “A favor da etnografia”. Série Antropologia, n.130, 1992.  
 
Módulo 5 – Pós colonialismo, feminismo 
 
Abu-Lughod, Lila. “As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação? Reflexões 
antropológicas sobre o relativismo cultural e seus Outros”. Estudos feministas, v.20, n.2, 2012.  
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200006 
 
Mahmood, Saba. “Teoría feminista y el agente social dócil: algunas reflexiones sobre el 
renacimiento islámico en Egipto”. In: Liliana Suárez Navaz; Rosalva Aída Hernándes Castillo, 
Descolonizando el feminismo: teorías y prácticas desde los márgenes, 2008, pp. 165-222.  
 
Kuper, Adam. “Antropologia e Colonialismo”. In: Antropólogos e antropologia, Livraria Francisco 
Alves editora S.A., 1978 [original 1973]  
 
Módulo 6 – O pessimismo sentimental 
 
Sahlins, Marshall. “O ‘pessimismo sentimental’ e a experiência etnográfica: por que a cultura não 
é um ‘objeto’ em via de extinção” (Parte I), Mana 3 (1): 41-73, (Parte II), Mana 3 (2): 103-150, 
1997.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100002 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000200004 
 
Módulo 7:  
Conversa sobre a avaliação  
Primeira avaliação escrita 
 
Módulo 8 – A escrita etnográfica  
 
Strathern. Marilyn. “O efeito etnográfico”. In O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2014.  
 
Evans-Pritchard, Edward Evan. “Algumas reminiscências e reflexões sobre o trabalho de campo”. 
In: Bruxarias, oráculos e magia entre os Azande, Editora Zahar, 2005.  
 
Módulo 9 – A escrita etnográfica, continuação 
 
Goldman, Márcio. “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia e 
política em Ilhéus, Bahia”. Revista de Antropologia, v. 46, n. 2, p. 445-476, 2003.  
http://www.scielo.br/pdf/ra/v46n2/a12v46n2.pdf 
 
Favret-Saada, Jeanne. “Ser afetado”. Cadernos de Campo, v.13, n.13, 2005.  
www.revistas.usp.br/cadernosdecampo/article/view/50263/54376 
 
Módulo 10 – Reflexividade e Simetria 
 
Viveiros de Castro, Eduardo. “O nativo relativo”. Mana, vol.8, n˚.1, 2002.  
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132002000100005 
 
Goldman, Márcio. “Os tambores do antropólogo: antropologia pós-social e etnografia”, Ponto Urbe 
3, 2008.  
http://journals.openedition.org/pontourbe/1750 



Módulo 11 – Sociedades indígenas 
 
Albert, Bruce. “O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da 
natureza”, Série Antropologia, 1995.  
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1849409/course/section/474081/pub405-2.pdf 
 
Kopenawa, Davi e Albert, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: 
Companhia das letras, 2015 (capítulos a decidir).  
 
Módulo 12 – Sociedades indígenas, continuação 
 
Duarte, Nelly. “Minha vida como estudante no mundo dos brancos”, Revista de Antropologia 
(São Paulo, online), v.60, n.1: 35-46, 2017.  
https://www.revistas.usp.br/ra/article/download/132066/128283 
 
Lima Barreto, João Paulo e Mendes dos Santos, Gilton. “A volta da cobra canoa: em busca de 
uma antropologia indígena”, Revista de Antropologia (São Paulo, online), v.60, n.1: 84-98, 2017.  
https://www.revistas.usp.br/ra/article/view/132068/128285 
 
Baniwa, Gersem. “Antropologia indígena: o caminho da descolonização e da autonomia indígena”. 
https://docslide.com.br/documents/gersem-luciano-baniwa-antropologia-indigena-o-caminho-da-
descolonizacao.html 
 
Módulo 13 – Movimento queer 
 
Preciado, Paul. “Multidões queer: notas para uma política dos “anormais”. Estudos Feministas, 19 
(1), janeiro-abril 2011. 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2011000100002/18390 
 
Halberstam, Jack. “Repensando o sexo e o gênero”. In Miskolci, Richard e Pelucio, Larissa 
(orgs), “Discursos fora da ordem: sexualidades, saberes e direitos”, São Paulo, Annablume, 
Fapesp, 2012 (Coleção Queer).  
 
Lustosa, Tertuliana. “Manifesto traveco-terrorista”. Concinnitas (UERJ), ano 17, vol. 01, nr. 28, 
setembro 2016.  
http://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/concinnitas/article/view/25929/18560 
 
Módulo 14 – Negritudes 
 
Bispo dos Santos, Antônio. Colonização, quilombos, modos e significados. INCTI, 2015 (capítulo 
a decidir).  
 
Gonzalez, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira, Anpocs, 1980, mimeo.  
https://www.geledes.org.br/livros-e-textos-de-lelia-gonzalez/ 
 
Munanga, Kabengele. “Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje?”, Revista 
do Instituto de Estudos Brasileiros, n.62, pp. 20-31, 2015.  
https://www.revistas.usp.br/rieb/article/viewFile/107184/105723 
 
Módulo 15:  
Conversa sobre a avaliação  
Segunda avaliação escrita 
 

. 



PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas expositivas e seminários dos alunos e das alunas com o intuito de promover uma reflexão 
crítica e contemporânea sobre os temas abordados nas aulas expositivas.  
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita baseada na nota das duas provas escritas. A participação nos seminários 
ajudará para o arredondamento (para cima) das notas. Serão aprovados os alunos com média 
das provas igual ou superior a 5,0. Para ser aprovado/a, o/a aluno/a deve ter frequência igual ou 
superior a 75% da carga horária da disciplina.  
 
A princípio, as provas escritas ocorrerão nos dias 11 de abril de 2018 e 06 de junho de 2018 – 
estas datas serão confirmadas no início do curso.  
 

BIBLIOGRAFIA (BÁSICA e COMPLEMENTAR) 
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Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   
__________________________________________ 
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*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


