Programa de Pós Graduação em Antropologia Social
Universidade Federal do Amazonas
Programa de Curso: História e Antropologia do Autor e da Autoria
Professora: Priscila Faulhaber
Antropologia e História do Autor e da Autoria (ementa preliminar)
Data prevista para o curso: 25 a 29 de abril de 2011
Priscila Faulhaber Barbosa (MAST/UFAM)
Este curso visa a equacionar problemas relacionados à antropologia e à história do autor e
da autoria. Parte do questionamento antropológico sobre o caráter coletivo da autoria.
Clifford Geertz criticou a postura autoritária de produzir teorias “por cima dos ombros” dos
nativos, dentro de uma reflexão sobre teoria da tradução cultural. A partir daí, criam-se
pautas de discussão sobre a divisão intelectual do trabalho entre “coletores de dados em
campo” e “teóricos de gabinete”, que se revelou desde os primeiros tempos da
antropologia. O relacionamento entre “pesquisadores” e “informantes” também é objeto de
discussão, à medida que se considera o processo de escrita antropológica como uma
tentativa de diálogo e colaboração intersubjetiva. Colocam-se também em pauta as
implicações antropológicas e históricas da célebre pergunta de Foucault (“o que é um
autor?”). Considerando-se que a construção da autoria passa pela fundação de discursos, o
trabalho do autor envolve um processo criativo. A história da autoria (Roger Chartier)
mostra que a dissociação entre os direitos de autor e os processos de comercialização é uma
constante na história do livro e da leitura, envolvendo diferentes legislações. A imagem da
autoria como paternidade (Mark Rose) leva a examinar as relações de paternalismo que são
engendradas em processos específicos (Marylin Strathern). Estas questões têm
desdobramentos hoje em dia em problemas relacionados ao reconhecimento do outro e à
construção da identidade (Cardoso de Oliveira), defesa do conhecimento das populações
indígenas (Manuela Carneiro da Cunha, Bárbara Glowczewski) e populações tradicionais
(Alfredo Wagner). As leituras do curso serão selecionadas procurando abarcar uma
comparação entre diferentes países, sem perder de vista a especificidade regional
amazônica.
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