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Ementa
Estudo intensivo de obras que influíram na formação teórica da antropologia,
abrangendo as principais tradições que têm marcado a disciplina.

Metodologia
São indicados textos cujas leituras devem ser realizadas previamente às datas
definidas, de modo a serem debatidos em forma de seminário.

Avaliação
Dois trabalhos teóricos (2 x 40%) e participação em sala de aula (20%). Nesta
participação, estão inclusos: presença, contribuição às discussões e seminários
introdutórios.

Programa de leituras
(sujeito a alterações)

Novembro
1

Apresentação do curso, do professor e dos alunos

8

Malinowski, B. Coral gardens and their magic; a study of the methods of tilling
the soil and of agricultural rites in the Trobriand Islands (1935). [Vol. I, Parte 1
e Parte 2 (caps. I, IV, V e XI); vol. II, Introdução e partes 4 e 6]

22

Bateson, G. 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
(1936).

Dezembro

13

Leach, E. Political systems of highland Burma; a study of Kachin social
structure (1954).

20

Turner, V. Schism and Continuity in an African Society; a study of Ndembu
village life (1957).

Recesso (21/12 a 6/01)

Janeiro
10

Entrega do 1a trabalho

17

Dumont, L. Homo hierarchicus : le système des castes et ses implications
(1966).

24

Dumont, L. Essais sur l´individualisme. Une perspective anthropologique sur
l´ideologie moderne (1983). [Introduction e Parte II (Le principe comparatif :
l´universel anthropologique)]

31

Lévi-Strauss, C. La pensée sauvage (1962).

Fevereiro
7

continuação de Lévi-Strauss.

21

Steward, J. “The concept and method of cultural ecology”. In Theory of culture
change. Univ. of Illinois Press, pp. 30-42 (1955).
Rapapport, R. Pigs for the ancestors: Ritual in the Ecology of a New Guinea
people (1968). [Obs.: 2a edição, com o Epílogo de 1984].

28

Sahlins, M. Historical Metaphors and Mythical Realities (1981).

Março
7

Entrega do 2a trabalho

