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1/2015

Ementa da disciplina: Exame das principais manifestações teóricas que contribuíram para a formação de conhecimento
antropológico: 1) O século XIX e a teoria da evolução: Morgan, Tylor, Frazer e outros. 2) A formação das tradições: a) A
Antropologia Francesa: Durkheim, Mauss e outros. b) A Antropologia Norte-Americana: Boas e seus primeiros discípulos. c) A
Antropologia Britânica: Malinowski e R. Brown.

Por motivos que discutiremos ao longo do semestre, a periodização e classificação acima não constitui um
ponto pacífico dentre quem faz antropologia.
O principal objetivo do presente curso será ler textos selecionados de autores (assim mesmo, no masculino,
com uma única exceção) que ao longo do século XX foram entronizados como canônicos.
O teor teórico dessas obras será examinado a partir de uma reflexão sobre (i) o processo de investigação
próprio a cada momento e (ii) os caminhos narrativos adotados pelos autores.
• Este curso sustenta-se na leitura de textos a serem discutidos em sala de aula. Recomendo a quem queira participar deste curso
que verifique se dispõe realmente de no mínimo 8 horas semanais totalmente livres fora da sala de aula para a realização das
leituras.
• Friso que a presença a 75% das aulas é condição necessária para a avaliação dos e das alunas. Tendo em vista o espaço
segregado que é a universidade pública em nosso país, registro meu repúdio a faltas injustificadas. Justificativas, entretanto, não
abonam faltas.
A fim de tornar as leituras proveitosas e “memoráveis”, aconselho que os e as alunas produzam breves resenhas dos textos (uma
página basta) e as tragam para as aulas. Essas resenhas não serão objeto de avaliação.
• A avaliação consistirá apenas de três provas. As provas serão realizadas em sala de aula e sem consulta, exclusivamente na
data marcada. A nota final será a média das três avaliações.
• A bibliografia do curso pode ser alterada, expandida ou condensada, conforme o andar das aulas e os interesses dos
participantes. Recomendo a quem eventualmente faltar que se informe sobre alterações no programa. Meu endereço eletrônico é
antonadia@uol.com.br
Os textos estarão disponíveis em cópias físicas e também em uma pasta virtual.
Esta disciplina contará com a participação de dois estudantes do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, Gustavo
Belisário e Vinícius Januzzi, que nela farão seu estágio docente. Seus endereços eletrônicos são, respectivamente,
vpjanuzzi@gmail.com e pp.belisario@gmail.com

AULAS E LEITURAS
10 e 12/03
Na primeira semana de aula acontecerá a recepção aos e às alunas e a apresentação do programa do curso.
Também nesta semana acontecerá o III Conversas da Kata, cuja programação será distribuída na primeira
aula. Recomendo fortemente que todas participem do evento.
Na BCE: Versões em inglês (340.5 M225a U); (340.5 M225a) / Versão em espanhol (340.5 M225d)
17 e 19/03
Maine, Henry [1861] La sociedade primitiva y el antiguo derecho (cap. V). In El Derecho Antiguo
considerado en sus relaciones con la historia de la sociedade primitiva y con las ideas modernas. Madri:
Escuela Tipografica del Hospicio, 1893, p. 82-118.

ii

24 e 26/03
Morgan, Lewis [1877] O desenvolvimento da inteligência através das invenções e descobertas (primeira
parte). In A Sociedade Primitiva. Lisboa/Rio de Janeiro: Editorial Presença/Martins Fontes, 1980, p. 13-59.
Na BCE: Em português (39(=082)(09) M848a =690) / Em espanhol (39(=082)(09) M848a =60)
31/03 e 02/04
Frazer, James George [1890] Magia Simpatética. In La rama dourada. México DF: Fondo de Cultura
Econômica, 1996, p. 33-74. (há tradução em português).
Na BCE: Em português (39:29 F848i =690 Z) / Em inglês (39:29 F848g) / Em espanhol (39:29 F848g 2.
ed. =60 F)
07 e 09/04
Mauss, Marcel & Durkheim, Emile [1903] Algumas formas primitivas de classificação. In Mauss, Marcel.
Ensaios de sociologia. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 399-455.
Na BCE: Em português (301 M459o =690)
14/04 – Primeira prova
16/04 – Lévy-Bruhl, Lucien [1927] El alma primitiva. Barcelona: Ediciones Península, 1974, p.7-42.
Na BCE: Em português (39 L668m =690)
À tarde, seminário em homenagem às professoras do Departamento de Antropologia, Mariza Peirano e Lia
Zanotta Machado.
23/04
Mauss, Marcel. [1938] Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de eu. In Mauss, Marcel.
Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2011, p.369-397.
Na BCE: Em português (39 M459s =690 C) / Em francês (39 M459s)
28 e 30/04
Malinowski, Bronislaw [1916] Baloma: os espíritos dos mortos nas Ilhas Trobriand. In Magia, Ciência e
Religião. Lisboa: Edições 70, p. 155-272.
Na BCE: Em português (39 M251m =690) / Em inglês (39:2 M251m)
05 e 07/05
Evans-Pritchard, Edward Evans [1940] Os Nuer do Sul do Sudão. In: M. Fortes & Evans Pritchard.
Sistemas Políticos Africanos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 1981, p. 469-509.
Na BCE: Em inglês (32(6) A258p)
12 e 14/05

iii
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald [1924] O irmão da mãe na África do Sul. In. Estrutura e função na
sociedade primitiva. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 27-45.
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald [1935] Sobre o conceito de função em ciências sociais. In Estrutura e
função na sociedade primitiva. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 220-231.
Radcliffe-Brown, Alfred Reginald [1940] Sobre a estrutura social. In Estrutura e função na sociedade
primitiva. Petrópolis: Vozes, 1973, p. 232-251.
Na BCE: Em português (39 M459s =690)
19/05 – Segunda prova
21/05
Tylor, Edward Burnett [1871] A ciência da cultura. In: Castro, C. Evolucionismo Cultural – textos de
Morgan, Tylor e Frazer. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 67-99.
Na BCE: Em português (39 E93c)
26/05
Sapir, Edward [1924] Cultura “autêntica” e “espúria”. In Pierson, Donald (org.) Estudos de Organização
Social tomo II. São Paulo: Martins Editora, p. 281-311.
28/05 e 02/06
Excertos de Franz Boas. Stocking Jr, George. W. [1999]. A formação da antropologia americana 18831911. Rio de Janeiro: Contraponto/Editora da UFRJ.
Na BCE: Em português (39(73) B662f) / Em inglês (39(73) F837b)
09 e 11/06
Benedict, Ruth [1934] Padrões de Cultura. Lisboa: Livros do Brasil, s/d.
Na BCE: Em português (39 B463p =690 L) / Em inglês: (39 B463p)
16 e 18/06
Bateson, Gregory [1936] Naven. Um esboço dos problemas sugeridos por um retrato compósito, realizado
a partir de três perspectivas, da cultura de uma tribo da Nova Guiné. São Paulo: EDUSP, 2006. (caps. 9,
10, 11 e 13).
Na BCE: Em português (394(95) B562n =690) / Em inglês (394(95) B329n)
23/06 – terceira prova
30/06 – prova de reposição
07/07 – entrega da avaliação do curso
09/07 – encerramento do curso

iv
REFERÊNCIAS BÁSICAS PROFESSORA MARIZA PEIRANO

MAJORITARIAMENTE EXTRAÍDAS DOS PROGRAMAS DE CURSO DA

MAINE, Henry James Sumner Maine (1822 –1888)
1861 - Ancient Law: Its Connection with the Early History of Society, and Its Relation to Modern Ideas.
MORGAN, Lewis Henry (1818-1881)
1870 - Systems of consaguinity and affinity of the human family. 1877 - Ancient society or researches in
the lines of human progress.
TYLOR, Edward B. (1832-1917)
1871 - Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and
custom.
1881 - Anthropology: an introduction to the study of man and civilization.
FRAZER, Sir James (1854-1941)
1890 - The golden bough: a study in comparative religion.
DURKHEIM, Émile (1858-1917)
1894 - Les régles de la méthode sociologique.
1897 - Le suicide: étude de sociologie.
1902 - De la division du travail social.
1912 - Les formes élémentaires de la vie religieuse.
MALINOWSKI, Bronislaw (1884-1942)
1913 - The family among the Australian aborigenes: a sociological study.
1922 - The argonauts of the Western Pacific: an account of native enterprise and adventure in the
archipelagoes of Melanesian New Guinea.
1926 - Crime and custom in savage society.
1927 - Sex and repression in savage society.
1929 - The sexual life of savages in north-western Melanesia; an ethnographic account of
courtship, marriage, and family life among the natives of the Trobriand Islands, British
New Guinea.
1935 - Coral gardens and their magic; a study of the methods of tilling the soil and of agricultural rites in
the Trobriand Islands.
1944 - A scientific theory of culture, and other essays.
1945 - The dynamics of culture change; an inquiry into race relations in Africa. 1948 - Magic, science and
religion and other essays.
1967 - A diary in the strict sense of the term.
MAUSS, Marcel (1872-1950)
1903 - De quelques formes primitives de classification: contribution à lʹétude des repreentations collectives
(c/ Émile Durkheim).
1902-3 - Esquisse dʹune théorie générale de la magie.
1925 - Essai sur le don; forme et raison de lʹechange dans les societés archaïques. 1950 - Sociologie et
anthropologie.
HUBERT, Henri (1872-1927)
1898 - Essai sur la nature et le fonction du sacrifice (c/Marcel Mauss).
BOAS, Franz (1858-1942)
1885 - Baffin-land. Georgraphische ergebnisse einer in den jahren 1883 und 1884 ausgefuhrten
forschungsreise.
1901 - Eskimo of Baffin land and Hudson Bay.
1910 - Race, language and culture.

v
1911 - The mind of primitive man.
1911 - Handbook of American Indian languages (ed. Franz Boas).
1925 - Contributions to the ethnology of the Kwakiutl. (Textos em inglês e em Kwakiutl). 1930 - The
religion of the Kwakiutl Indians.
1966 - Kwakiutl ethnography (ed. Helen Codere).
KROEBER, Alfred L. (1876-1960)
1923 - Anthropology.
1952 - Culture: a critical review of concepts and definitions. 1952 - The nature of culture.
MEAD, Margaret (1901-1978)
1928 - Coming of age in Samoa; a psychological study of primitive youth for western civilisation. 1930 Growing up in New Guinea; a comparative study of primitive education.
1935 - Sex and temperament in three primitive societies.
1949 - Male and female, a study of the sexes in a changing world.
1950 - From the south seas; studies of adolescence and sex in primitive societies (3 livros da autora)
1972 - Blackberry winter; my earlier years. 1977 - Letters from the field.
BENEDICT, Ruth (1887-1948)
1934 - Patterns of culture. (Zuni, Doby & Kwakiutl) 1940 - Race: science and politics.
1946 - The chrysanthemum and the sword.
EVANS-PRITCHARD, E.E. (1904-1973)
1929 - The morphology and function of magic. A comparative study of Trobriand and
Zande ritual and spells. American Anthropologist 31: 619-641.
1937 - Witchcraft, oracles and magic among the Azande.
1940 - The Nuer: a description of the modes of livelihood and political institutions of a Nilotic
people.
1940 - The political system of the Anuak of the Anglo-Egyptian Sudan.
1948 - The divine kingship of the Shilluk of the Nilotic Sudan. The Frazer Lecture. 1949 - The Sanusi of
Cyrenaica.
1951 - Kinship and marriage among the Nuer.
1956 - Nuer religion.
1951 - Social anthropology.
1962 - Essays in social anthropology. 1965 - Theories of primitive religion.
RADCLIFFE-BROWN, A.R. (1881-1955)
1922 - The Andaman islanders.
1927 - The Australian aborigenes.
1930 - Oceania. (1o editor: Radcliffe-Brown)
1931 - The social organization of Australian tribes.
1950 - African systems of kinship and marriage. (ed. c/ Daryll Forde) 1952 - Structure and function in
primitive society; essays and addresses. 1957 - A natural science of society.
BATESON, Gregory (1904-1980)
1942 - Balinese character, a photographic analysis.
1936 - The Naven; a survey of the problems suggested by a composite picture of the culture of a New
Guinea tribe drawn from three points of view.
1972 - Steps to an ecology of mind.
FORTES, Meyer (1906–1983)
1937 - Marriage law among the Tallensi.
1940 - African political systems (ed. c/ Evans-Pritchard)
1945 - The dynamics of clanship among the Tallensi.
1949 - Social structure: studies presented to A.R. Radcliffe-Brown (ed.) 1949 - The web of kinship among
the Tallensi.

vi
1959 - Oedipus and Job in West African religion.
1962 - Marriage in tribal societies.
1969 - Kinship and the social order.
FIRTH, Raymond (1901-2002)
1939 - Primitive Polynesian economy.
1936 - We, the Tikopia.
1939 - Primitive polynesian economy.
1946 - Malay fisherman.
1951 - Elements of social organization.
1956 - Two studies of kinship in London.
1957 - Man and culture: an evaluation of the work of Bronislaw Malinowski (ed.) 1967 - Tikopia ritual and
belief.
GLUCKMAN, Max (1911-1975)
1955 - Custom and conflict in Africa.
1962 - Essays on the ritual of social relations. (ed.)
1963 - Order and rebellion in tribal Africa; collected essays.
1964 - Closed systems and open minds: the limits of naivety in social anthropology. (ed.)
1965 - The ideas in Barotse jurisprudence.
1972 - The allocation of responsibility.
1974 - African traditional law in historical perspective (R-B Lecture).

