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Resumo: 

O artigo é um breve apanhado sobre o campo da antropo-

logia no Brasil. Feito originalmente para leitores estrangei-

ros, pareceu-me melhor deixá-lo como estava a atualizá-lo, 

na expectativa de que possa ser útil para jovens iniciantes 

nesse campo, já que o texto refere algumas instituições 

importantes para a sua formação nos últimos anos — como 

os programas de pós-graduação e a Associação Brasileira 

de Antropologia (ABA), e seus temas de pesquisa. Propõe-

-se aqui também que não apenas a interdisciplinaridade, 

bastante praticada hoje, mas também relações transversais 

ao próprio campo da antropologia são desejáveis — isto 

é, que os antropólogos “urbanos” levem em conta o que 

dizem os etnólogos, que estes dialoguem com os estudos 

de gênero etc. 

De todo modo, a bibliografia incluída ainda é, e 

continuará a sê-lo por um bom tempo, leitura necessá-

ria para pesquisadores que se interessem pela história da 

antropologia.

Abstract:

The article is a brief overview on the field of anthropology 

in Brazil. Originally made for foreign readers, it seemed 

best to leave it as it was to update it, in the hope that it 

will be useful for young beginners in this field, since the 

text mentions some important institutions for their ins-

truction in recent years - as programs of post-graduation 

and Brazilian Anthropological Association (ABA), and their 

research topics. It is proposed here also that not only inter-

disciplinarity, widely practiced today, but also link-ups to 

their own field of anthropology are desirable - that is, that 

«urban» anthropologists take into account what ethnolo-

gists say, that the latter discuss with gender studies, etc.

Anyway, the bibliography included still is, and will 

remain so for a long time, required reading for researchers 

who are interested in the history of anthropology.
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