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EMENTA		
	

O	 curso	 pretende,	 num	 primeiro	 momento,	 visitar	 alguns	 textos	 de	
etnologia	 nos	 quais	 foram	 delineadas	 as	 áreas	 culturais	 das	 populações	
indígenas	 no	 continente	 sul	 americano	 e	 as	 diferentes	 formas	 de	 resistência	 e	
acomodação	 às	 frentes	 de	 colonização.	 Noções	 como	 “áreas	 culturais”,	
“complexos	 e	 conjuntos	 culturais”,	 “frentes	 de	 expansão”,	 “estágios	 de	
integração”,	 dentre	 outras,	 serão	 discutidas	 criticamente	 e	 à	 luz	 do	 debate	
etnológico	contemporâneo.	

Num	 segundo	 momento,	 faremos	 uma	 leitura	 intensiva	 do	 “relatório	
figueiredo”,	na	tentativa	de	cotejar	alguns	dos	relatos	que	ocorreram	no	período	
investigado	 pelo	 relatório	 (1960-1970)	 com	 a	 situação	 de	 conflito	 e	 violência	
vivida	 por	 vários	 grupos	 indígenas	 face	 aos	 empreendimentos	 do	 Estado	 e	 às	
frentes	de	colonização	na	contemporaneidade.	

	
PS:	 Os	 alunos	 devem	 estar	 preparados	 para	 uma	 leitura	 na	 íntegra	 do	

Relatório	Figueiredo,	e	da	produção,	no	 final	do	curso,	de	um	trabalho	no	qual	
será	feita	uma	comparação	entre	as	situações	vividas	pelos	grupos	indígenas	nos	
dias	de	hoje	com	aquelas	descritas	no	Relatório.	
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