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Contextos Etnográficos – Opção Regional 
Contextos árabes e Islâmicos 2017-2018 

  مرحبا
I. Introdução 
 
A cadeira de Contextos Etnográficos Árabes e Islâmicos procura um difícil equilíbrio tentando atentar, concomitantemente, nas especificidades culturais do Médio 
Oriente, entre as quais a própria diversidade cultural interna a este contexto, sem, com isso, deixar de sublinhar as partilhas e semelhanças culturais com outras 
regiões etnográficas. 
  

 Para obviar mais riscos de reducionismo ou impressionismo sociológico, privilegiar-se-á, sempre que possível, a área mediterrânica ocidental (Magrebe), 
sobretudo na sua vertente urbana, não descurando outros contextos que deem conta da diversidade do universo cultural em causa 

 Para minorar os riscos de leituras essencialistas, explorar-se-ão, amiúde, as etnografias e os debates antropológicos decorrentes das análises feitas nestes 
contextos 

 Para reduzir os riscos de territorialização das culturas, incluir-se-ão igualmente insights etnográficos sobre contextos em que o Islão é religião minoritária  
 
Para articulação da disciplina em termos curriculares e pedagógicos definiram-se os seguintes objectivos  
 

II. Objectivos
*
 

 

 Análise histórica e contemporânea das principais áreas fundamentais de teorização da antropologia nos contextos árabes/islâmicos  

 Iniciação etnográfica aos contextos árabes/islâmicos  

 Aplicação dos modelos de leitura antropológica para interpretação dos dados etnográficos sobre os contextos em causa 

 Introdução aos grandes debates da Antropologia contemporânea sobre o Islão, o Médio Oriente e Norte de África 

 Aquisição de ferramenta conceptual que permita a análise crítica de certos fenómenos da contemporaneidade relacionados com os mesmos contextos 
 

III. Funcionamento da disciplina  
 
A cadeira funciona em regime de seminário. São alternados momentos de enquadramento teórico com sessões temáticas de discussão em torno de textos, filmes e 
estudos de caso apresentados e discutidos com os alunos para cada um dos módulos temáticos. A participação dos alunos nas aulas será imprescindível e avaliada 
de acordo com calendário pré-definido. O ritmo de trabalho obrigará à leitura de, pelo menos, um texto para cada aula, para além da leitura progressiva das obras 
consideradas de formação teórica geral. 

                                                           

*
 Os conteúdos específicos são explicitados no calendário.  
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O decurso das aulas expositivas e de discussão em torno de textos organizados em painéis temáticos é interrompido por pausa de revisão e para realização de teste 
diagnóstico (quiz). Assim se trabalham as competências argumentativas, de sistematização e de escrita, ao lado das de oralidade, treinada e avaliada no decurso das 
moderações e participação nas discussões.  
 
IV. Material pedagógico 
 
O regime de lecionação contempla quatro tipos de material: 

1. Material de apoio bibliográfico fundamental  
2. Material de apoio bibliográfico e documental – textos de referência – para análise e discussão nas aulas 
3. Outro material informativo – documental ou visual – para análise e discussão nas aulas 
4. Material de apoio às aulas produzido pela docente – (PPTs de apresentação de aulas, ou pequenos resumos teóricos e bibliográficos estruturantes da 

disciplina).  
 
O material é disponibilizado no blogue http://direitosehumanos.wordpress.com . 
A disponibilização de material complementar no blog, por parte dos alunos, sujeita a moderação da docente, é bem-vinda. 
 
Para cada aula será calendarizada e assinalada a bibliografia relativa aos temas a tratar. Os textos serão disponibilizados no blog 
http://direitosehumanos.wordpress.com em ‘Materiais da disciplina’. No entanto, consideram-se como obras de referência de leitura obrigatória para diversos pontos 
do programa os seguintes textos e obras de referência  

 

 ALTORKI, Soraya (Ed.), 2015. A Companion to the Anthropology of the Middle East. Wiley-Blackwell. 

 EICKELMAN, Dale 2004.The Middle East and central Asia - An Anthropological Approach. New Jersey: Prentice Hall 

 PINTO, Paulo G.Hilu 2014 “Islã: Religião e Civilização. Uma abordagem antropológica. Edit. Santuário.  
 

V. Avaliação 
A avaliação contemplará  
 

a) a participação regular nas aulas, nomeadamente nos debates temáticos (30%) 
b) a elaboração de testes intermédios (quizzes 15%+15%) 
c) a elaboração de um teste final  (40%) 

 
Em caso de avaliação insuficiente em a) e b) os estudantes deverão submeter um trabalho temático escrito final baseado em bibliografia indicada pelo docente 
(máximo de 6 páginas) que contemple um mínimo de referências integrantes do fundo bibliográfico da disciplina. A realização dos testes intermédios e final é 
obrigatória. 
 
VI. Horário de atendimento 
3ª feira, das 15h às 16h,30, Gab. 406 Torre A.  m.cardeira@fcsh.unl.pt 

http://direitosehumanos.wordpress.com/

