
 

Seminário Permanente de História e Arqueologia da 

Mesoamérica e Andes (7
o
. ano/2010) 

O Centro de Estudos Mesoamericanos e Andinos da Universidade de São Paulo 
(CEMA/USP) vem atuando desde 2000 para consolidar a pesquisa e o ensino sistemático de 
História e Arqueologia da Mesoamérica e Andes na universidade brasileira. Para isso, 
desenvolvemos atividades que visam o aprimoramento das pesquisas em andamento e a 
continuidade do processo de formação acadêmica de futuros especialistas nessas áreas de 
estudo. Entre essas atividades, estão os colóquios, realizados desde 2002, e o Seminário 

Permanente de História e Arqueologia da Mesoamérica e Andes, que teve início em 2004. 
No Seminário Permanente, debatemos e refletimos, prioritariamente, sobre as questões 

teórico-metodológicas relacionadas ao estudo e interpretação das fontes escritas e dos 
vestígios arqueológicos originários da Mesoamérica e dos Andes, sobretudo de tempos pré-
hispânicos e coloniais. Para isso, nos reunimos mensalmente e examinamos textos teóricos e 
estudos de caso que abordem tal problemática, bem como as próprias fontes. Dessa maneira, 
o Seminário Permanente pretende ser um fórum de discussão e um laboratório de análise de 
fontes andinas e mesoamericanas e da literatura especializada no estudo dessas duas regiões 
da América indígena. 

As reuniões do Seminário Permanente em 2010 serão realizadas nas últimas quartas-
feiras de cada mês (com exceção da primeira reunião), das 17h30 às 19h30, no Laboratório 
do CEMA/USP, localizado no prédio da Geografia e História da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas da USP (Av. Prof. Lineu Prestes, 338 – Cidade Universitária – 
São Paulo – SP), ao lado da Seção de Alunos. Os interessados em participar devem ler os 
textos com antecedência e comparecer ao local nos dias e horários previstos. Todos os textos 
e fontes que serão analisados encontram-se no Xerox da D. Márcia e do André (no mesmo 
prédio), na pasta do Seminário do CEMA/USP. Além disso, algumas fontes também podem 
ser consultadas na Internet, nos endereços mencionados abaixo. As datas das reuniões e as 
leituras propostas para esse ano são: 

• 24 de março 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A noção de estrutura em etnologia. In: Antropologia estrutural. 
São Paulo: Cosac & Naif, 2008. p. 299-344. 

 

• 28 de abril 

SAHLINS, Marshall. Estrutura e História. In: Ilhas de História. Tradução Barbara Sette. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003. p. 172-194. 
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• 26 de maio 

CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado. In: A Sociedade contra o Estado. São 
Paulo: Francisco Alves, 1990. p. 132-152.  

 

• 30 de junho 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O conceito de sociedade em antropologia. In: A 

inconstância da alma selvagem. São Paulo: Cosac & Naif, 2006. p. 297-316. 
 

• 25 de agosto 

ROSTWOROWSKI DE DIEZ CANSECO, María. Esquemas sociopolíticos. In: Estructuras 

andinas del poder. Ideología religiosa y política. 3a. edição. Lima: Instituto de 
Estudios Peruanos, 1988 (Historia Andina, 10). pp. 97-188. 

 

• 29 de setembro 

ZUIDEMA, Tom. Los Taironas de la Antigua Colombia. In: TOWNSEND, Richard F. (ed.). 
La antigua América: el arte de los parajes sagrados. Michigan: The Art Institute of 
Chicago & Grupo Azabache, 1993. p. 245-258.  

McEWAN, Colin & VAN de GUCHTE, Maarten. El tiempo ancestral y el espacio sagrado 
en el ritual estatal incaico. In: TOWNSEND, Richard F. (ed.). La antigua América: el 

arte de los parajes sagrados. Michigan: The Art Institute of Chicago & Grupo 
Azabache, 1993. p. 359-371. 

 

• 27 de outubro 

OSSIO, Juan María. Inkarrí y el mesianismo andino. In: NAVARRETE LINARES, Federico 
& OLIVIER, Guilhem (coord.). El héroe entre el mito y la historia. México: IIH – 
UNAM & Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2000 (Serie 
Historia General 20). p. 181-212. 

 

• 24 de novembro 

NAVARRETE LINARES, Federico. Nahualismo y poder: un viejo binomio mesoamericano. 
In: ______ & OLIVIER, Guilhem (coord.). El héroe entre el mito y la historia. 
México: IIH – UNAM & Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 
2000 (Serie Historia General 20). p. 155-179. 

 
Dúvidas e outras informações: cema@usp.br / www.fflch.usp.br/cema  
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