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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social – PPGAS/UFAM
Disciplina: Etnologia indígena (PGANS517)
Período: 2014/2º. semestre, de 10 a 28/11/2014
Horário: 14:00 às 18:00 hs
Carga horária: 60 horas-aula (4 créditos)
prof. dr. Odair Giraldin
prof. dr. João Dal Poz Neto
OS MODELOS ETNOLÓGICOS E SUAS VARIAÇÕES
Ementa
Temas de organização social e cosmologias das sociedades indígenas. Formação das
paisagens etnográficas das terras baixas sul-americanas: Brasil-Central, Guiana,
Noroeste Amazônico, Alto Xingu, Tupinologia e outras. Suas principais temáticas e
abordagens teórico-metodológicas. Estudos etnográficos comparados.
Metodologia
Fruto da crescente produção antropológica sobre os povos indígenas do continente sul
americano, o corpus etnográfico acumulado tem permitido avaliar, com maior
segurança, a pertinência aqui dos modelos analíticos clássicos esboçados para os
continentes africano, australiano, indiano e norte-americano. Da mesma maneira, as
sínteses teóricas da ecologia cultural que associam desenvolvimento sociopolítico a
fatores ecológicos. Sob a inspiração do estruturalismo lévi-straussiano, os americanistas
têm se preocupado, acima de tudo, com as categorias culturais em torno das quais as
sociedades indígenas organizam sua própria experiência, dando forma a determinadas
paisagens etnográficas, com destaque para as alteridades Tupis, o dualismo do Brasil
Central, as formas mínimas das Guianas e da Amazônia Central e Meridional, o
complexo regional xinguano e as formas hierárquicas do Noroeste Amazônico. Ao
longo do curso, os alunos apresentarão seminários sobre seus respectivos projetos de
pesquisa.
Avaliação
Trabalho a ser entregue no final do semestre, utilizando autores e temas da bibliografia
do curso, articulando-os às questões e hipóteses do projeto de pesquisa do aluno.
PROGRAMA
PARTE I: prof. João Dal Poz (10 a 21 de novembro)
Tópico 1: Introdução à etnologia ameríndia
Tópico 2: As alteridades tupis
Tópico 3: O minimalismo guianense e amazônico
Tópico 4: O complexo xinguano
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PARTE II: prof. Odair Giraldin (24 a 28 de novembro)
Tópico 5: O dualismo no Brasil central e meridional
Tópico 6: As estruturas hierárquicas no noroeste amazônico
PARTE III: SEMINÁRIOS
Tópico 7: Projetos de pesquisa dos alunos
- Os alunos apresentarão os seminários ao longo do curso, no horário das 17 às
18 hs.

