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PROGRAMA DE CURSO
Este curso aborda a análise antropológica de rituais como perspectiva sobre a vida
social. Recusando a clássica dicotomia entre estrutura e ação (ou sincronia/diacronia,
cosmologia/ritual…), a reflexão se volta para a complexa articulação entre estes termos
– apreendendo a ação, por um lado, como meio de reprodução e transformação das
estruturas e, por outro, como dimensão altamente padronizada, por mais que
relativamente imprevista e improvisada. Neste sentido, o diálogo com os estudos da
linguagem constitui importante fonte de inspirações na construção de quadros teóricos e
estratégias analíticas.
O programa de curso intercala leituras de artigos (de ênfase teórica) e monografias.
Destas, as quatro primeiras (aulas 3, 5, 8 e 10) lidam com o tema dos rituais como
promoventes de transformações. Já nestes trabalhos (8 e 10), emerge a análise das
formas comunicativas e dos contextos de ação e interação como instâncias de
reprodução da vida social, perspectiva realçada nas monografias que seguem até o fim
do curso. As escolhas bibliográficas privilegiam arte, festa e religiosidade como focos
etnográficos, sem esquecer, no entanto, a ritualização como dimensão fundamental da
política e da nacionalidade.
As aulas consistem em seminários que dependem da participação direta de cada um dos
alunos. Por isso, a leitura com antecedência de toda a bibliografia indicada para cada
aula é necessária e obrigatória.
A avaliação consistirá num trabalho final apresentando preferencialmente análise de
dados etnográficos a partir dos quadros analíticos abordados no curso, ou de discussão
conceitual baseada na bibliografia aqui abordada. Presença, pontualidade e participação
influenciarão na aferição da menção final.
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