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Objetivos:  

O objetivo deste curso é apresentar o pensamento e a obra da antropóloga britânica 

Marilyn Strathern. O foco será dado na leitura na íntegra de seu livro seminal, O 

Gênero da Dádiva, de 1988.  

 

Conteúdo: 

O curso está dividido em três partes:  

1) Preâmbulo: a) Marilyn Strathern na Melanésia, b) A invenção da cultura (1975), 

de Roy Wagner, c) o Manifesto Ciborgue, de Donna Haraway (1985).  

2) Leitura de O Gênero da Dádiva.  

3) Efeitos: a) biotecnologia no mundo euroamericano – como estudar “nós mesmos”, 

b) o efeito etnográfico – epistemologia e escrita na antropologia. 

 

Justificativa:  

O Gênero da Dádiva, de Marilyn Strathern, pode ser lido como resposta a um 

sintoma – a crise da representação na antropologia e a exigência de consideração 

de diferentes modos de reflexividade, tal como sinalizados pela crítica pós-colonial 

e, sobretudo, pela crítica dos estudos de gênero (mais precisamente, feministas). À 

diferença dos autores norte-americanos que se convencionou chamar “pós-

modernos” (que, na mesma época, lançavam seus manifestos), Strathern propõe-se 

a descrever os modos pelos quais povos não ocidentais descrevem o mundo e, no 

caso dos povos melanésios (seu “solo etnográfico”), isso passaria fortemente pela 

estética do gênero e pela metáfora da troca/dádiva. A proposta da autora consiste 

num cruzamento de três modos de descrição do mundo – o melanésio, o 

antropológico e o feminista – sem, com isso, tomar um deles como ponto de vista 

privilegiado, “desencarnado”. É nesse sentido que reside sua crítica tenaz à 

dicotomia “indivíduo e sociedade”, alimentada pela ciência social ocidental com sua 

insistência na metáfora da produção/mercadoria. A Melanésia de Marilyn Strathern 

desponta, antes de tudo, como uma “experiência de pensamento” capaz de nos 

aproximar de uma “ciência social indígena” e, portanto, de lançar perguntas sobre os 

nossos modos de descrever o mundo e situar o sujeito do conhecimento e da ação. 

 



Avaliação:  

Ensaio final, a ser entregue no último dia de aula, bem como participação nas aulas 

e realização de seminários.  

 

 

Bibliografia básica: 

 

Gell, Alfred. “Strathernograms: or the semiotics of mixed metaphors”. In: The Art of 
Anthropology: essays and diagrams. London: Berg, 1999. 
 
Haraway, Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-
Feminism in the Late Twentieth Century”. In: Simians, Cyborgs and Women: The 
Reinvention of Nature. New York: Routledge, 1991. [Tradução: “Um manifesto para 
os cyborgs: ciência, tecnologia e feminismo socialista na década de 80” In: Buarque 
de Holanda. Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de 
Janeiro, Rocco, 1994.] 
 
Strathern, Marilyn. The Gender of the Gift: problems with women and problems with 
society in Melanésia. Berkeley: University of California Press, 1988. [Tradução: O 
gênero da dádiva: problemas com mulheres e problemas com a sociedade na 
Melanésia. Campinas, Ed. da Unicamp, 2006.] 
 
Strathern, Marilyn. O efeito etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Ubu Editora, 
2017. 
 
Wagner, Roy. The Invention of Culture. Chicago: University of Chicago Press, 
[1975]1981. [Tradução: A invenção da cultura. São Paulo: Ubu Editora, 2017.] 


