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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nom de l’assignatura Etnologia Regional I 

  

Codi 101242 

  

Crèdits ECTS 6 

  

Curs i període en el que 
s’imparteix 

3r curs 2n semestre 

  

Horari Dmts i Dj, 13-14.30h 

  

Lloc on s’imparteix 
Facultat de Filosofia i Lletres 

 

  

Llengües Català 

  
 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a Montserrat Ventura i Oller 

  

Departament Antropologia Social i Cultural 

  

Universitat/Institució UAB 

  

Despatx B9-211 

  

Telèfon (*) 93 581 11 43 

  

e-mail Montserrat.ventura@uab.cat 

  

Horari d’atenció  

 
2. Equip docent 

 

 

Nom professor/a Montserrat Ventura i Oller 

  

Departament Antropologia Social i Cultural 

  

Universitat/Institució UAB 

  

Despatx B9.211 

  

Telèfon (*) 93 581 11 43 

  

e-mail Montserrat.ventura@uab.cat 

  

Horari de tutories  

  
(Afegiu tants camps com sigui necessari) 

(*) camps optatius 
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3.- Prerequisits 

 
(prerequisits oficials i/o coneixements necessaris per a seguir correctament l’assignatura) 
 
A les assignatures de primer es podria incloure informació sobre els coneixements mínims necessaris 
per a cursar l'assignatura, com a consells sobre quins temes repassar  

 
Haver cursat les assignatures de 1r i 2n de grau i particularment les assignatures introductòries a 
l’antropologia (Conceptes bàsics. Perspectives antropològiques sobre diferència 

i desigualtat; Aproximació etnogràfica a la diversitat cultural) i les troncals temàtiques (Antropologia 

econòmica ; Antropologia del parentiu; Antropologia política i Antropologia de la religió, el simbolisme i el 
ritual), més la Història de l’Antropologia. 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 
 
 
CONTEXTUALITZACIÓ I OBJECTIUS FORMATIUS DE L’ASSIGNATURA  
CONTEXTUALITZACIÓ:  

Assignatura de Tercer curs que desenvolupa la formació bàsica per cursar els estudis d‟Antropologia  
Social i Cultural i que correspon a la matèria bàsica “Coneixement etnogràfic‟.  
Aprofundiment en els camps clàssics de l‟Antropologia a través del cas etnogràfic dels pobles indígenes de les 
terres baixes d’Amèrica del Sud, per proporcionar una aproximació holista a la diversitat cultural i exemples 
concrets d’aplicació dels enfocaments te`roics estudiats en les matèries troncals. 
  
OBJECTIUS FORMATIUS:  

 

Simultàniament a la introducció en una àrea de tradició etnogràfica com l’Amazònia, i més extensament, les terres 
baixes d’Amèrica del Sud, l’estudiant adquirirà el coneixement bàsic sobre els debats més específics que 
l’etnologia d’aquesta àrea ha generat en els grans temes antropològics en què s’ha centrat. 
Els alumnes han de reconèixer i identificar la realitat complexa i canviant dels pobles indígenes de les terres baixes 
d’Amèrica del Sud, des del passat precolonial fins a la situació social actual, marcada per processos de 
modernització. L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i analitzar les dimensions sòcioculturals centrals així com els 
principals canvis i continuïtats de les societats indígenes en els seus principals àmbits: l‟àmbit econòmic i ecològic, 
l‟àmbit polític i d‟organització social,  i les varietats simbòliques i rituals. A partir d‟aquí es presentaran estudis de 
cas, i s‟oferiran eines per analitzar aquesta àrea des d‟un punt de vista dinàmic, tot considerant la permanent 
tensió entre la lluita per la conservació de la particularitat i el que la fa possible per excel·lència, el territori, i la 
inserció en un món global. 
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5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Competència A2 i A2.11.  A4.6. A.5. i A.5.13. 

   

Resultats d’aprenentatge 

 -Identificar la variabilitat transcultural dels sistemes econòmics,  
polítics, simbòlics icognitius i la teoria antropològica  

-en el context etnogràfic específic dels pobles indígenes de les 
terres baixes d’Amèrica del Sud. 

- Avaluar críticament els models teòrics explícits  implícits en els 
materials etnogràfics 

- Aplicar el coneixement de la variabiliitat cultural i de la seva 
gènesi per a evitar les projeccions etnocèntriques. Particularment, 
Identificar, en el context específic dels pobles indígenes de les 
terres baixes d’Amèrica del Sud,els factors que produeixen les 
característiques culturals. 

 

  

Competència C.1.5 i .2.6 

   

Resultats d’aprenentatge 

 - Aplicar els conceptes bàsics de l’ Antropologa Social i Cultural a 
la comprensió de les relacions entre diferents societats i cultures. 
- Aplicar els conceptes antropològics a la comprensió de relacions 
interculturals en contextos etnogràfics regionals. 
C2 Utilitzar el corpus etnogràfico i teòric de la disciplina amb 
capacitat d’anàlisi crítica i de síntesi. 

C2.6 Analitzar les complementarietats i incongruències de 
diferents treballs etnogràfics de la mateixa zona 

 

 

 

  

Competència T1. I T3 

   

Resultats d’aprenentatge 

 T1 Buscar, seleccionar i gestionar informació de forma autònoma 
tant en fonts estructurades (bases de dades, 
bibliografies, revistes especialitzades) com en informació 
distribuïda en la xarxa. Saber utilitzar de forma experta 
les possibilitats d’ Internet. 
T3 Dominar en el grau necessari els idiomes rellevants en la 
pràctica professional 

 

 

  

Competència  
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7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 

TIPUS 
D’ACTIVITAT 

ACTIVITAT HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    

 
Classes magistrals del professor  

 
30 

L‟estudiant és capaç de reconèixer i  
utilitzar correctament els conceptes  
bàsics de la teoria antropològica  

 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
 
1. Temes introductoris: Primitivisme i essencialisme a l’Amazònia. Història, 
classificacions culturals, llengües.  
2. Antropologia de la natura: ecologia, economia i simbolisme. 
3. Societat i relacions amb l’alteritat: guerra, canibalisme, política i xamanisme. 
4. Indígenes en un món global: moviments polítics, cooperació internacional i 

turisme. 
 
 
 

Activitats formatives 
 
_______________________________________________ 
 
Classes teòriques i práctiques dirigides  
 
 

Metodologia docent 
 
Classes magistrals amb suport audio-visual  

 

. Lectura de textos i anàlisi de productes 
audiovisuals de contingut etnogràfic 

 
 

Debats en el grup classe  
. Lectura i discussió de Textos.  
. Visionat i discussió de documentals 
etnogràfics  

 
 

. Redacció i presentació de treballs. Estudi 
individual i treball en equip  

 
 

Presentació oral per grup  
. Redacció d‟un treball (individual o en grup) a 
partir d’una guia 
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L‟estudiant sap identificar i interpretar la  

diversitat cultural a través de l‟etnografia  

 
Visionat i discussió de documentals  

 
6 

L‟estudiant sap aplicar els conceptes 
bàsics i la reflexió etnogràfica a l‟anàlisi 
d‟exemples temàtics  

 

 Visita a un museu 4,5 
L‟estudiant sap interrogar el significat i 
ús d‟objectes quotidians de l‟àrea 
cultural 

 

 

 

Supervisades 

 

  

 
Tutories preparació treball escrit  

 
5 

L‟estudiant sap distingir la diversitat  
d‟activitats econòmiques i en relació a 
l’ecologia en el context cultural.  
L‟estudiant és capaç de detectar formes  
d‟exercici del poder en diferents 
societats  

L‟estudiant sap comprendre la diversitat 
de creences 

 
Tutories comprensió textos i 
continguts 

5 

L‟estudiant sap distingir la diversitat  
d‟activitats econòmiques i en relació a 
l’ecologia en el context cultural.  
L‟estudiant és capaç de detectar formes  
d‟exercici del poder en diferents 
societats  

L‟estudiant sap comprendre la diversitat 
de creences 

    

 

Autònomes 
   

 
Lectures textos  

 
25 

L‟estudiant és capaç de fer ús del  
coneixement sobre la variabilitat  
sociocultural en el context de les  

relacions intersocietals i interculturals.  

 
Redacció treballs  

 
25 

L‟estudiant és capaç d‟exposar en 
forma  
narrativa els resultats de les seves  

anàlisis d‟acord amb els cànons crítics 
de la disciplina 

 
Estudi personal  

 
35 

L‟estudiant és capaç de reconèixer i  
utilitzar correctament els conceptes  
bàsics de la teoria antropològica  
L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i  
analitzar els canvis i les continuïtats  
culturals dels pobles del Magreb en  
els diferents contextos en que es  
desenvolupa la seva realitat  

sociocultural.  
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8.- Avaluació 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES 
RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

   

Treball mòdul pràctic 

 
10 

L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i  
analitzar els canvis i les continuïtats  

culturals en els pobles 
indígenes de les terres 
baixes d’Amèrica del Sud  en 

l‟àmbit econòmic, ecològic,  
simbòlic i ritual, i polític.  
L‟estudiant és capaç d‟exposar en  
forma narrativa els resultats de les  

seves anàlisis d‟acord amb els cànons 
crítics de la disciplina 

Treball mòdul anàlisi 10 

L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i  
analitzar els canvis i les continuïtats  

culturals en els pobles 
indígenes de les terres 
baixes d’Amèrica del Sud  en 

l‟àmbit econòmic, ecològic,  
simbòlic i ritual, i polític.  
L‟estudiant és capaç d‟exposar en  
forma narrativa els resultats de les  

seves anàlisis d‟acord amb els cànons 
crítics de la disciplina 

(Indicar el tipus d’evidències d’aprenentatge que l’estudiant haurà de lliurar,el seu pes en la 
qualificació final, els criteris d’avaluació, la definició de “no presentat”, el procediment de revisió de 
les proves, el tractament d’eventuals casos particulars, etc. ) 

 
Mòdul Pràctic: visita a exposició i lliurament d’un Treball (25%) 
Mòdul Anàlisi: visionat de documentals / conferències i lliurament d’un treball 
(25%) 
Mòdul síntesi contingut: lectures transversals assignatures i lliurament d’un 
treball (50%) 
 
 
Nota: l’assistència a les sessions de visionat /conferències i visita a Museu són obligatòries. 
Cal presentar tots els treballs per ser avaluat. Si la mitjana surt suspesa caldrà que l’estudiant 
es presenti a la reavaluació. 
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Treball mòdul síntesi 20 

L‟alumnat ha de ser capaç de detectar i  
analitzar els canvis i les continuïtats  

culturals en els pobles 
indígenes de les terres 
baixes d’Amèrica del Sud  en 

l‟àmbit econòmic, ecològic,  
simbòlic i ritual, i polític.  
L‟estudiant és capaç d‟exposar en  
forma narrativa els resultats de les  

seves anàlisis d‟acord amb els cànons 
crítics de la disciplina 

 
 

9- Bibliografia i enllaços web 

 

 
Bibliografia de referència 
 
ALBERT, B. & A. R. RAMOS (ORG) 
2000 Pacificando o Branco. Cosmologias do contato no Norte-Amazônico, Sao 
Paulo: Editores UNESP. 
BERGMAN , R . 
1990(1980) Economia Amazónica Lima:CAAP. 
CARNEIRO DA CUNHA, M. 
1986 Antropologia do Brasil, Sao Pau1o:editora brasi1iense. 
CHAGNON, N.A. 
1977 Yanomamo, The Fierce People, N.Y.:Ho1t, Rinehart and winston. 
CHAUMEIL, J.-P. 
1983 Voir, savoir, pouvoir. Le chamanisme chez les Yagua du Nord-Est péruvien, 
Paris: Ed. de l'E.H.E.S.S. 
CLASTRES, P. 
1986(1972) Crónica de los indios Guayaquis, Barce1ona:Alta Fulla. 
1981(1980) Investigaciones en antropología política, Barce1ona:Gedisa. 
CORREA, F.(ed) 
(?) La selva humanizada. Ecología alternativa en el trópico húmedo colombiano, 
Bogotá: instituto Colombiano de Antropología / Fondo FEN de Colombia / Fondo 
Editorial CEREC. 
DESCOLA, Ph. 
1986 La nature domestique: symbolisme et praxis dans l'écoloqie des Achuar, 
Paris: Fondation Singer-Po1ignac / Editions de la Maison des Sciences de 
l'Homme. Trad:  La selva culta, Quito: IFEA/ Abya-Ya1a. 
1993 Les lances du crepuscule. Relations Jivaros, Haute-Amazonie, Paris:Plon. 
DIAZ MADERUELO, Rafael 
1986 Los Indios de Brasil, Madrid: A1hambra.  
ERIKSON, Ph. 
1996 La griffe des Aïeux. Marquage du corps et démarquages ethniques chez les 
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Matis d’Amazonie, Paris: Éd. Peeters. 
GROSS, D.R. (ed.) 
1973 Peoples and Cultures of Native South America, N.Y.:Doub1eday;The Natural 
History Press. 
HAMES, R.B. &,VICKERS, W.T.(eds.) . 
1983 Adaptive Responses of Native Amazonians, N.Y.:Academic Press. 
KENSINGER, K.M. (ed) 
1984 Marriage Practices in Lowland South America, Urbana & Chicago: University 
of Illinois Press. 
L'HOMME, Avri1-Décembre 1993 La remonté e de l'Amazone.  Anthropologie et 
Histoire des Sociétés Amazoniennes, nums.126-128. 
LATHRAP, D.W. 
1970 The Upper Amazon, London: Thames and Hudson. 
LEVI-STRAUSS, C. 
1955 Tristes Tropiques, Paris:P1on. Trad: 1969 Tristos Tròpics, 
Barce1ona:Anagrama. 
1985 La potière Jalouse, Paris:P1on. Trad: 1986 La a1farera celosa, Barcelona, 
Buenos Aires:Paidos. 
LIZOT, J. 
1979(1976) El círculo de los fuegos, Caracas:Monte Avila editores. 
1984 Les Yanomami centraux, Paris: EHESS, Cahiers de l'Homme. 
McCALLUM, C. 
2001 Gender and Sociality in Amazonia. How real People are Made, Oxford & New 
Yorg: Berg. 
MEGGERS, B. 
1971 Amazonia: Man and Culture in a Counterfeit Paradise, Chicago: Aldine. Trad: 
1984 Amazonía. Un paraíso ilusorio, Mexico: Siglo XXI. 
METRAUX, A. 
1967 Réligions et magies indiennes d'Amérique du Sud, Paris: Gallimard. 
MORÁN, E. 
1993 La ecología humana de los pueblos de la Amazonía, México: FCE. 
REICHEL-DOLMATOFF, G. 
1968 Desana. Simbolismo de los indios Tukano del Vaupés, 
Bogotá:Universidad de los Andes. 
1978(1975) El chamán y el jaguar, Mexico:Siglo XXI. 
RENARD-CASEVITZ, F.-M., SAIGNES, Th. TAYLOR, A.C. 
1986 L'Inca, l'espagnol et les sauvages, Paris: Recherches sur les civilisations. 
Trad: 1988 Al este de los Andes, Quito:Abya-Yala. 
RIVIERE, P. 
1984 Individual and Society in Guiana. A comparative Study of social organization, 
N.Y., Cambridge U.P. 
SANTOS, F. 
1992? Etnohistoria de la Alta Amazonía, siglos XV-XVIII, Quito:Abya-Yala, col.500 
Años. 
SANTOS, F. (COMP) 
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1996 Globalización y cambio en la Amazonía indígena, Quito: Abya-Yala. 
STEWARD, J. (ed) 
1948 Handbook of South American Indians, Washington D.C.: Smithsonian 
Institution. 
SURRALLÉS, A.  
2009 [2003] En el corazón del sentido. Percepción, afectividad, acción en los 
candoshi, Alta Amazonía, Lima: IFEA / IWGIA. 
SURRALLÉS, A. y P. GARCÍA HIERRO (eds) 
2004 Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, Copenhague: 
IWGIA. 
VENTURA I OLLER, M.  
2009 Identité, cosmologie et chamanisme des Tsachila de l’Équateur. À la croisée 
des chemins, Paris: L’Harmattan. 
VIVEIROS DE CASTRO, E. 
1993 From the Enemy’s Point of View. Humanity and Divinity in an Amazonian 
Society, Chicago & London: The University of Chicago Press. 
 
Lectures per blocs temàtics (dossiers) 
 

ÍNDEX PRIMER BLOC TEMÀTIC 
(1). Temes introductoris  

1. SLATER, C. 
1998 “La Amazonía como relato edénico”, Antropología, 14, marzo, pp. 23-43 
 
2. TAYLOR, A.C. 
1994 “Una categoría irreductible en el conjunto de las naciones indígenas: los jívaro en las 
representaciones occidentales” in Muratorio, B. (comp) Imágenes e imagineros. Representaciones 
de los indígenas ecuatorianos, siglos XIX y XX, Quito: FLACSO, sede Ecuador, pp.75-107. 
 
3. LÉVI-STRAUSS, C. 
1980 (1958) “La noción de arcaísmo en etnología”, Antropología estructural, Buenos Aires: Edudeba, 
pp.91-107 
 
4. SANTOS, F. 
1990 “Redes de intercambio y comercio indígena antes y después de la conquista”, “Modalidades de 
contacto entre el imperio incaico y las sociedades indígenas del piedemonte andino” i “La 
sublevación mesiánica y anticolonial de Juan Santos Atahualpa. 1742-1752”, Etnohistoria de la alta 
Amazonía. Siglos XV-XVIII, Quito: Abya-Yala, pp.16-30, 32-56 i 237-258. 
 
5. WHITEHEAD, N.L. 
1991 “Los señores de Epuremei. Un examen de la transformación del comercio y la política 
indígenas en el Amazonas y Orinoco. 1492-1800” in AADD Etnohistoria del Amazonas, Quito: Abya-
Yala, pp.255-263. 
 
6. RUIZ-PEINADO ALONSO, José Luis 
2002 “Mocambos del río trombetas” in R. Piqué y M. Ventura (eds) América Latina, Historia y 
sociedad. Una visión interdisciplinar. Cinco años de Aula Oberta en la UAB, Barcelona: ICCI / UAB, 
pp.417-427 
. 
7. SANTOS, F. 
1996 “Hacia una antropología de lo contemporáneo en la Amazonía indígena” in F. Santos (comp) 
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Globalización y cambio en la Amazonía indígena”, Vol. I, Quito: Abya-Yala, pp.7-43. 
 
8. URBAN, G. 
1993 “A historia da cultura brasileira segundo as línguas nativas” in Viveiros de Castro, E. & M. 
Carneiro da Cunha (org) Amazônia. Etnologia e Historia indígena, Sao Paulo: Núcleo de História 
Indígena e do Indigenismo da USP: FAPESP, pp.87-102. 
 
9. QUEIXALÓS, Francesc 
2002 “¿Por qué nos interesan las lenguas de la Amazonía?, in R. Piqué y M. Ventura (eds) América 
Latina, Historia y sociedad. Una visión interdisciplinar. Cinco años de Aula Oberta en la UAB, 
Barcelona: ICCI / UAB, pp.411-416. 
 

Bibliografia complementària a consultar 

 
11. FIEDEL, S.J. 
1996 “Adaptación arcaica en América central y del sur”, “La agricultura temprana en la Amazonía” i 
“Tradiciones cerámicas de las cuencas del orinoco y del Amazonas”, Prehistoria de América, 
Barcelona: Crítica, pp.184-189 i 224-232. 
 
12. MEGGERS, B. 
1989 (1976) “Adaptación aborígen a la varzea”, Amazonia. Un paraíso ilusorio, México, etc.: Siglo 
XXI, pp.178-216. 
 
12. GARCÍA JORDÁN, P. 
1994 “La misión del Putumayo (1912-1921). Religión, política y diplomacia ante la explotación 
indígena” in García Jordán et al. (comp) Memòria, creació i història: lluitar contra l’oblit, Barcelona: 
Publicacions de la U. de Barcelona, pp.255-272. 

ÍNDEX SEGON BLOC TEMÀTIC 
 (2) Antropologia de la natura: ecologia, economia i simbolisme 

 
1. BERLIN, Brent. 
1979 “Bases empíricas de la cosmología botánica Aguaruna” in A. Chirif (comp) Etnicidad y 
ecología, Lima: CIPA, pp.15-26. 
 
2. CARNEIRO, Robert.L. 
1979 “El cultivo de roza y quema entre los Amahuaca del este del Perú in A. Chirif (comp) 
Etnicidad y ecología, Lima: CIPA, pp. 27-40. 
 
3. GROSS, Daniel R. 
1980? (1975) “Consumo proteínico y desarrollo cultural en la cuenca amazónica”, Amazonia 
Peruana, Vol. III, nº6, pp.59-90. 
 
4. BECKERMAN, Stephen 
1980? (1979) “La abundancia de proteínas en la Amazonía: una respuesta a gross”, Amazonia 
Peruana, Vol. III, nº6, pp.91-126. 
 
5. BERGMAN, Roland 
1990 “La riqueza primitiva” (Introducción) i “La afluencia simplificada” (cap. VIII) in Economía 
amazónica, Lima: CAAAP, pp. 15-18 i 161-169. 
 
6. DESCOLA, Philippe 
1987 (1986) “Las categorías de la práctica” (cap.8), “Los criterios del buen vivir” (cap.9) i 
“Conclusión”, La selva culta. Simbolismo y praxis en la ecología de los Achuar, Quito: Abya-
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Yala, pp.385-412, 415-432 i 433-441. 
 
7. REICHEL-DOLMATOFF, Gerardo 
1991 “Algunos conceptos de los indios Desana del Vaupés sobre manejo ecológico” in F. Correa 
(ed) La selva humanizada, Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, pp.35-41. 
 
8. BALÉE, William 
1989 “La cultura dels boscos de l’Amazònia”, trad. d’Irene Ramírez (UAB 1995) de l’original “The 
Culture of Amazonian Forests” in D.A. Posey and W. Balée (eds) Resource Management in 
Amazonia: indigenous and folk strategies, Bronx, N.Y.: The new york Botanical Garden, pp. 1-
21. 
 
9. ANDERSON, Anthony y Darrell A. POSEY 
1989 “Reforestación indígena” in AADD Los guardianes de la tierra. Los indígenas y su relación 
con el medio ambiente, Quito: Abya-Yala, pp.51-62. 
 
10. DESCOLA, Philippe 
2004 (1997) “Las cosmologías indígenas de la Amazonía” in A. Surrallés y P. García Hierro 
(eds) Tierra adentro. Territorio indígena y percepción del entorno, Copenhague: IWGIA, pp.25-
35. 
 
 

Bibliografia complementària a consultar 

 
11. MORAN, Emilio F. 
1993 (1990) “El hombre y el ambiente: una relación compleja” (Introducción) i “Del trópico 
húmedo a la Amazonía” (Cap. V), La ecología humana de los pueblos de la Amazonía, México: 
FCE, pp.15-26 i 105-135. 
 
12. Sahlins, Marshall 
1977 (1972) “La sociedad opulenta primitiva”, Economía de la edad de piedra, Madrid: Akal, pp. 
13-53. 
 
 

 
ÍNDEX TERCER BLOC TEMÀTIC 

 (3) Societat i relacions amb l’alteritat: 
guerra, canibalisme, política i xamanisme 

 
 
1. TAYLOR, Anne Christine 
1989? “L’art de la réduction. La guerre et les mécanismes de la différentiation tribale dans la culture 
jivaro”, Journal de la Société des Américanistes, 71, pp.159-189. 
 
2. FAUSTO, Carlos 
2000 “Mundos de paz e violência”, in Brito, Joaquim Pais de (coord.) Os índios, nós, Lisboa: Museu 
Nacional de Etnología, pp.102-112. 
 
3. VILAÇA. Aparecida 
2000 “Notas sobre a prática do canibalismo entre os wari (Ronônia, Brasil)”, in Brito, Joaquim Pais 
de (coord.) Os índios, nós, Lisboa: Museu Nacional de Etnología, pp.226-230. 
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