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EMENTA
Neste curso, pretende-se fornecer fundamentos teóricos para a análise antropológica na
cultura em áreas indígenas, rurais e urbanas. Consideram-se os deslocamentos das
definições. Inicialmente os estudos culturais estavam vinculados à história natural e ao
evolucionismo. Destacavam-se nesta abordagem, os limites dos reducionismos
biológicos e climáticos. Mencionando seu desconforto com tais pressupostos, Franz
Boas e seus seguidores advogaram a autonomização do campo cultural face às ciências
da natureza. A definição de “superorgânico” por Alfred Kroeber tomava a cultural em
suas determinações sociais, enquanto linguagem, no terreno do simbólico. As críticas ao
culturalismo vieram a desembocar na concepção por Fredrik Barth de que os aspectos
culturais são consequência da dinâmica social dos grupos éticos, o que levou Roberto
Cardoso de Oliveira a desenvolver na teoria do contato interétnico, discussões sobre o
caráter relacional da identidade. Rompendo com a abordagem essencialista, tomava-se
com base no exame processos conflitivos relacionados à construção, exercício ou
emergência de identidades. A crítica cultural provocou uma nova virada, evidenciando
que a cultura não é mera consequência das relações sociais, mas sim objeto de análise
dos mecanismos de dominação, articulando seus aspectos econômicos e simbólicos.
Volta-se à relevância dos estudos etnográficos, considerando o enfoque da etnicidade
como alternativa às abordagens da “perda da cultura” uma vez que, evitando-se
essencialismos, trata-se de considerar processos e dinâmicas culturais como enraizados
historicamente.
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