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Objetivos 
 O objetivo geral desta disciplina é aprofundar os conhecimentos acerca de autores e 

conceitos fundamentais no desenvolvimento da reflexão em etnologia, mediante leitura 
atenta, cuidadosa e integral de alguma obras. 
Neste semestre, serão lidos quatro ensaios fundamentais de Marcel Mauss e três livros, de 
Claude Lévi-Strauss, Pierre Clastres e Marshall Sahlins. Em alguns casos, trata-se de reler 
com atenção textos clássicos que os alunos conhecem de outras disciplinas. Noutros, de ler 
textos importantes que raramente são nelas incluídos. 
Destina-se especialmente aos alunos interessados em prosseguir seus estudos na pós-
graduação em antropologia, que terão nela a oportunidade de desenvolver suas habilidades 
de leitura e estudo e de reforçar sua formação. 
 

 Método 
Debate em sala de aula sobre os textos previamente lidos, a partir de dúvidas e anotações 
de leitura dos alunos, pontuada por comentários e explicações da ministrante.  

 
Programa 

.	
Semana Atividade 
1  Apresentação do curso e organização das atividades 
2 MAUSS, Marcel .“Ensaio sobre a dádiva” 
3 MAUSS, Marcel . a. “Uma categoria do espírito humano: a noção de pessoa, a de "eu"  ;    b.  “As técnicas do 

corpo” 
4 MAUSS, Marcel. “Ensaio sobre as variações sazonais das sociedades esquimós” 
5 LÉVI-STRAUSS, CLaude .História de Lince. “Prefácio” e Primeira Parte 
6 LÉVI-STRAUSS, CLaude. História de Lince. Segunda Parte 
7 LÉVI-STRAUSS, CLaude. História de Lince. Terceira Parte 
8 Balanço da primeira parte do curso e entrega da primeira resenha. 
9 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. Caps. 1-4 
10 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. Caps. 5-7 
11 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. Caps. 8-10 
12 CLASTRES, Pierre. Arqueologia da violência. Caps. 11-12 
13 SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Prefácio e Parte 1  
14 SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Parte 2  
15 SAHLINS, Marshall. Metáforas históricas e realidades míticas. Parte 3  
16 Balanço da segunda parte do curso e entrega da segunda resenha. 

 

    
  
Avaliação 
  

Critérios 
A avaliação será feita com base na participação nas discussões em sala de aula (que supõe a 
leitura prévia dos textos indicados para cada sessão) e em trabalhos individuais (duas resenhas 
críticas). 
 
Norma de Recuperação 
A recuperação nesta disciplina consistirá de prova escrita sobre toda a matéria discutida durante 
o curso e, em seguida, entrevista oral, a serem realizadas durante a primeira semana letiva do 
semestre imediatamente posterior àquele em que a disciplina foi ministrada. 

 

   
Bibliografia 

 
CLASTRES, Pierre 
Arquologia da violência. São Paulo, Cosac&Naify, 2004 
LÉVI-STRAUSS, CLaude 
História de Lince. São Paulo, Cia. das Letras, 1993 
MAUSS, Marcel  
Sociologia e Antropologia. São Paulo, Cosac&Naify, 2003 
SAHLINS, Marshall 
Metáforas históricas e realidades míticas. Rio de Janeiro, Zahar, 2008  

 


