Universidade de Brasília
ICS-DAN
(135429)Tópicos Especiais em Antropologia 4
(Cinema e Perspectivas Antropológicas sobre a África do Sul Contemporânea)
Professora Antonádia Borges
1/2010

Neste curso leremos textos cujas questões se relacionam à experiência sulafricana contemporânea. Ao lado da bibliografia, assistiremos a filmes que
apresentam temas correlatos, sob a forma de ficção. Nosso objetivo é nos
aproximarmos das ciências sociais sobre a África do Sul no pós-apartheid, a fim
de analisar os problemas suscitados e as abordagens teóricas adotadas. Além
disso, interessa-nos discutir em que medida a escrita etnográfica pode se
beneficiar de um diálogo com outras formas narrativas, como é o caso do
cinema de ficção.
Avaliação
Os alunos deverão apresentar em cada aula uma resenha de 500 palavras
com sua apreciação sobre os textos e os filmes trabalhados. Os textos
produzidos serão avaliados pela professora como um só trabalho. A
frequência dos alunos é condição necessária para sua avaliação. Cada falta
implicará um decréscimo de 10% à nota atribuída pela professora ao trabalho
escrito.
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