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Horário de Atendimento do monitor: terças das 16 às 18hs e sextas das 14 às 18hs – sala 

NIGS – 

depto Antropologia – Prédio D sala 4. 

  

P R O G R A M A 

I – EMENTA 

Teorias antropológicas contemporâneas. As diferentes teorias da cultura. O movimento 

cognitivista. As críticas pós-coloniais e as novas expressões da antropologia. 

  

II – OBJETIVOS 

Um primeiro objetivo da disciplina diz respeito aos conteúdos específicos do eixo 

teórico do curso de Ciências Sociais, a saber, promover o conhecimento, o estudo e a 

capacidade crítica d@s alun@s a respeito das teorias antropológicas abordando assuntos 

como ritual e performance, teoria da prática, pós-estruturalismo e perspectivismo, o 

papel da etnografia hoje, ética subjetividade, antropologias pós-colonial, feminista e da 

ciência. 

Um segundo objetivo da disciplina é realizar atividades de transposição didática, em 

forma de pesquisa de campo, o PPCC, tal como prevê o Projeto Político Pedagógico do 

Curso de Ciências Sociais, articuladamente com as disciplinas de Teoria Sociológica III 

e Teoria Politica III. 



  

III – METODOLOGIA 

O curso será ministrado com base em aulas expositivas, oficinas, seminários, exercícios 

de observação e escrita, apresentação de vídeos, nos quais serão abordados os assuntos 

referentes às teorias antropológicas contemporâneas. Serão realizadas pesquisas 

individuais e coletivas em portais científicos na internet na busca de textos 

complementares aos lidos em sala de aula e para a revisão bibliográfica das pesquisas 

do PPCC. 

O monitor estará disponível, a partir do mês de maio, duas tarde por semana para 

revisão de leituras. 

  

IV – AVALIAÇÃO 

Serão consideradas para avaliação com a seguinte pontuação em relação ao conceito 

final: 

a) Presença, pontualidade, leitura semanal dos textos e participação efetiva em sala de 

aula (10%) 

b) Entrega quinzenal de pequenos textos escritos: diários, resenhas, resumos, questões 

aos textos lidos, comentários, inquietações, etc . Esta avaliação terá como ênfase a 

experiência da escrita e o crescimento de cada alun@ no decorrer dos 3 primeiros meses 

da disciplina (março, abril, maio) com ênfase a regularidade de entrega no decorrer do 

curso. 

Entre estes trabalhos, serão obrigatórias as etnografias do trote (unidade 1) e de um 

laboratório cientifico (unidade 3) a serem entregues em março e maio. (20%) 

c) Prova sobre os conteúdos teóricos dos módulos 1, 2, 3 e 4 da disciplina no mês de 

maio (30%) 

d) Seminário a ser preparado e apresentado em grupo de um dos textos do módulo 5 

(10%) 

e) Pesquisa de campo em grupo, sobre tema escolhido pelo grupo como parte da Prática 

Pedagógica como Componente Curricular- (PPCC) – atividade conjunta com Teoria 

Sociológica III (30%). Serão avaliados a apresentação individual e grupal do trabalho, o 

texto final e os pôsteres de divulgação cientifica para os que optarem pela proposta de 

pesquisa tradicional. Para os que escolherem a proposta de reflexão teatral, serão 

avaliadas a apresentação da peça e um texto de reflexão individual sobre o processo de 

aprendizagem da experiência teatral articulado com uma reflexão teórica que articule os 



textos das três disciplinas. 

 

  

Plano da disciplina 

A disciplina será organizada em torno de 5 módulos teóricos e um módulo de pesquisa. 

Cada módulo contem um conjunto de textos que reflete sobre o tema proposto. É 

recomendada a leitura semanal de um texto (em algumas semanas será indicado como 

texto de leitura única e em outros poderá ser escolhido livremente pel@ alun@ no 

conjunto de textos indicados). As entrevistas com @s autor@s propostas em cada 

unidade são consideradas leituras complementares, mas altamente recomendadas, para o 

conhecimento d@s autor@s discutid@s no curso. 

PPCC – Prática Pedagógica de Conceitos de Ciências Sociais 

Como PPCC, os conceitos centrais serão mobilizados em trabalhos de pesquisa em 

grupo, envolvendo toda a turma no esforço de produzir interpretações sociológicas a 

importantes questões contemporâneas. 

Neste semestre o tema geral proposto é a “cidade” e a vida em meio urbano na 

contemporaneidade. 

A PPCC será desenvolvida de modo interdisciplinar, em conjunto com Teoria 

Sociológica III e Teoria Politica III. 

Espera-se que cada grupo desenvolva seu trabalho nas seguintes etapas: 

a) redação do projeto de pesquisa (com a definição de perguntas específicas, revisão 

teórica preliminar, escolhas metodológicas e cronograma de execução); 

b) elaboração dos instrumentos de pesquisa de campo; 

c) desenvolvimento da pesquisa; 

d) interpretação dos resultados à luz dos conceitos discutidos nas disciplinas; 

e) apresentação oral com recursos didáticos da pesquisa aos colegas e professor@s; 

f) redação do relatório, em forma de artigo ou ensaio, de 10 a 15 laudas. 

Os estagiários docentes estarão disponíveis em sala de aula para atendimento a respeito 

dos textos indicados e de apoio na escrita do relato etnográfico. 

 

  

CRONOGRAMA 

MODULO 01 – TEORIAS DO RITUAL 



05/03 – Apresentação, acolhimento e primeira incursão a campo com observação 

coletiva de trote no hall do CFH 

Primeira incursão a campo: pesquisa a ser realizada em grupo, duplas ou 

individualmente. Observação de uma atividade de trote ou recepção de calouros na 

UFSC. Descrição etnográfica do ritual/performance observado em texto de uma/duas 

pagina a ser escrita individualmente.. Envio de texto por e-mail até domingo 18 de 

março, 24:00. 

  

Quarta feira 07/03 – 18:30 às 22:00 – Finalização da apresentação d@s alun@s, 

apresentação do Programa da Disciplina e inicio da reflexão teórica sobre 

ritual/performance. 

Atividade Extra-Curricular, Domingo 11/03 das 20hs- Teatro do SESC Prainha, Retrato 

de Augustine, direção Brigida de Miranda (UDESC). 

  

Segunda feira 12/03 – 18:30 às 20:00 – Aula Inaugural do PPGAS, Stephen Hugues-

Jones – Patrimonialização e as Politicas de Publicação. A coleção “narradores 

indígenas” do Rio Negro, Auditório do CCE. 

  

Quarta feira 14/03 – 18:30 às 22:00 – Teorias do Ritual 

Texto a escolher entre: 

SEGALEN, Martine. Ritos e rituais contemporâneos. Rio de Janeiro: Editora FGV. 

2002, Capitulo 3. Visualizar 

TURNER, Turner. O Processo Ritual, Petrópolis, Ed Vozes, capitulo 3 (Liminaridade e 

Communitas). Visualizar 

DA MATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Herois, Rio de Janeiro, Zahar editores, 

191, capitulo 1 – Carnavais, Paradas e Procissoes, pp 35-66. Visualizar 

Documento de apoio- Cartilha NIGS contra os trotes homofobicos, sexistas e racistas na 

UFSC: 

http://agecom.ufsc.br/files/2011/03/Cartilha-Trotes-UFSC-28.021.pdf 

  

Segunda feira 19/03 – 18:30 as 22:00 – Primeiro Seminário PPCC com Profs Ricardo 

e Itamar 

Definição dos grupos e temas a serem investigados. 

  

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1683
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1416


Quarta feira 21/03 – Teoria do Ritual e Atividade de leitura dirigida em sala de aula 

dos textos de Bourdieu e Ortner 

  

  

MODULO 02 – TEORIA DA PRÁTICA e DA AGÊNCIA 

Segunda feira 26/03 – Teorias da prática 

BOURDIEU, P., 1983. Esboço de uma teoria da prática. In: Pierre Bourdieu (R. Ortiz, 

org.), São Paulo: Ática, pp. 46-81. Visualizar 

  

Quarta feira 28 março – Teorias da agência 

ORTNER, Sherry. Poder e Projetos: reflexões sobre a agência. In: GROSSI, M; 

ECKERT, C; FRY, P. (Org.). Conferências e diálogos: saberes e práticas 

antropológicas. Brasília: ABA; Blumenau: Nova Letra, 2007 p. 45-80. Visualizar 

Entrevistas 

DEBERT, Guita Grin; ALMEIDA, Heloisa Buarque de. Entrevista com Sherry Ortner. 

Cad. Pagu, Campinas, n. 27, Dec. 2006. Visualizar 

ORTNER, Sherry. A máquina de cultura: de Geertz a Hollywood. Mana, Rio de 

Janeiro, v. 13, n. 2, out. 2007. Visualizar 

  

Segunda feira 2/04 – 18:30 às 20:00 – Apresentação e Discussão texto BOURDIEU 

Quarta feira 4/04 – 1830 às 20:00 – Continuação BOURDIEU 

Segunda feira 09/04 – Apresentação texto de ORTNER 

Quarta 11/04 – Seminário Internacional Antropologia da Performance, auditório do 

CTC. 

Segunda 16/04 – 18:30 as 20:30 Segundo Seminário PPCC com Profs Ricardo e Itamar 

  

  

MODULO 3 – ANTROPOLOGIA DA CIÊNCIA 

Quarta 18/04 – Antropologia do laboratório 

LATOUR, Bruno. Ciência em ação: como seguir cientistas e engenheiros sociedade 

afora. São Paulo: Editora UNESP, 2000. p.239-289. Visualizar 

Entrevista 

LATOUR, Bruno. Por uma antropologia do centro. Mana, Rio de Janeiro, v. 10, n. 2, 

out. 2004. Visualizar 

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1891
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1411
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/3477
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1391
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1390
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1392


  

Segunda 23/04 – Não haverá aula. 

Quarta 25/04 – Reflexividade e Vida privada no campo cientifico 

BOURDIEU, Pierre. Por uma Sociologia da Ciência, Lisboa, Editora 70, 2008, Capitulo 

3 Por que devem as ciências sociais serem tomadas como objeto? pp 135-155. 

Visualizar 

SCHIENBINGER, Londa. O Feminismo mudou a ciência? Bauru/SP, EDUFSC, 2001, 

Capitulo 5 Ciência e Vida Privada, pp 181-201. 

  

Segunda 30/04 Feriado 

  

  

MODULO 04 – PERSPECTIVISMO 

Quarta 02/05/2012 – De Lévi-Strauss ao perspectivismo amazônico 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o perspectivismo 

ameríndio. Mana, Out 1996, v. 2, n.2, p.115-144. Visualizar 

DESCOLA, Philippe. Estrutura ou sentimento: a relação com o animal na Amazônia. 

Mana, Abr 1998, vol.4, no.1, p.23-45. Visualizar 

DESCOLA, Philippe. As lanças do Crepúsculo, São Paulo, Editora Cosac-Naify, 2006, 

capítulo VI – A magia das roças (113-130). Visualizar 

Entrevistas: 

BASTOS, Rafael; RIAL, Carmen. Entrevista com Eduardo Viveiros de Castro, Revista 

ILHA, vol. 4, n. 2, 2002.   Visualizar 

LEVI-STRAUSS, Claude. Lévi-Strauss nos 90 voltas ao passado. Mana. 1998, vol.4, 

n.2, pp. 105-117.(entrevista com Eduardo Viveiros de Castro). Visualizar 

DESCOLA, Philippe. Claude Lévi-Strauss por Philippe Descola. Estud. av., 2009, 

vol.23, no.67, p.183-192. Visualizar 

  

Segunda 07/05/2012 – Aula de recuperação para alun@s que faltaram às aulas do 

Módulo – Antropologia da Ciência para revisão dos textos de Latour, Bourdieu e 

Schienbinger. 

Quarta 09/05/2012 – Continuação Perspectivismo. 

Segunda 14/05/2012 – Aula de recuperação para alun@s que faltaram às aulas do 

Módulo 2 – Antropologia da pratica e agência. 

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1421
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1419
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1420
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/7070


Quarta 16/05/2012 – Prova relativa às unidades 1,2, 3 e 4. 

Segunda 21/05/2012 – 3ª Reunião do PPCC 

  

  

MODULO 05 – TEORIAS PÓS-COLONIAIS E TEORIA FEMINISTA 

(Textos a serem apresentados em seminário por grupos de 3 alun@s) 

Quarta 23/05/2012 – Olhares teóricos “subalternos”:Oriente, India, Africa, América 

Latina 

(Textos disponíveis em www. Scielo.br e 

http://www.miriamgrossi.cfh.prof.ufsc.br/disciplinas/teoriaantropologicaiii.html) 

APPIAH, Kwame Anthony. Patriotas cosmopolitas. Rev. bras. Ci. Soc., Fev 1998, 

vol.13, no.36. 

SAID, Edward. O orientalismo revisto in in Buarque De Almeida, Heloisa (org) Pós-

modernismo e Politica, Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1991, pp 251/273. Visualizar 

MIGNOLO, Walter D.. Novas reflexões sobre a “idéia da América Latina”: a direita, a 

esquerda e a opção descolonial. Cad. CRH [online]. 2008, vol.21, n.53, pp. 237-250. 

Visualizar 

SPIVAK, Gayatri. Quem reivindica a alteridade? In Buarque de Almeida, Heloisa (org) 

Tendências e Impasses – O feminismo como critica da cultura, Rio de Janeiro, Editora 

Rocco, 1994, pp 187/205. Visualizar 

  

Segunda 28/05/2012 – Antropologia feminista e o parentesco contemporâneo 

HERITIER, Françoise. A Coxa de Júpiter. In: Revista Estudos Feministas, v. 8, n.1, PP 

98-114. Visualizar 

STHATHERN, Marilyn. Necessidade de pais, necessidade de mães. In: Revista Estudos 

Feministas, v. 3, n.2, 1995, PP 303-330. Visualizar 

  

Entrevistas: 

STRATHERN, Marilyn. No limite de uma certa linguagem. Mana, Rio de Janeiro, v. 5, 

n. 2, out. 1999. Visualizar 

SZTUTMAN, Renato; NASCIMENTO, Silvana. Antropologia de corpos e sexos: 

entrevista com Françoise Heritier. Rev. Antropol. [online]. 2004, vol.47, n.1. 

  

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1576
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1385
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1417
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1418


Quarta 30/05/2012 – Etnicidade e raça(textos disponíveis em 

http://www.miriamgrossi.cfh.prof.ufsc.br/disciplinas/teoriaantropologicaiii.html) 

ANZALDÚA, Gloria. La conciencia de la mestiza: rumo a uma nova consciência. 

Revista Estudos. Feministas., Dez 2005, vol.13, no.3, p.704-719. Visualizar 

BHABHA, Homi. Interrogando a Identidade – Frantz Fanon e a Prerrogativa Pos-

Colonial in O Local da Cultura, Belo Horizonte, Editora da UFMG, 2001, pp 

70/103. Visualizar 

FANON, Frantz. Pele Negra, Mascaras brancas, Salvador, Editora da UFBA, 2008. 

(Introdução). Visualizar 

NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de origem in 

Tanto Preto quanto Branco – Estudos de Relações Raciais, São Paulo, T.A. Queiroz 

editor, 1985, pp 67/93. Visualizar 

  

  

MODULO 06 –PPCC 

Segundas e quartas 04/06/11/13/18/20 de junho – Dias reservados para realização de 

pesquisa de campo e elaboração de apresentação oral da pesquisa de PPCC 

O atendimento personalizado da profa e estagiaria docente para apoio ao PPCC será 

feito através de horários previamente marcados com os grupos nos horários da 

disciplina. 

  

Semana de 25 a 29 de junho – Apresentação Oral dos Resultados do PPCC 

Como esta semana será de confraternização final, os grupos deverão trazer lanche para 

toda a turma no dia de sua apresentação. 

Serão convidados pós-doutorand@s e doutorand@s dos programas de pós-graduação 

em antropologia, sociologia politica e doutorado interdisciplinar em ciências humanas 

para atuarem como debatedores dos seminários finais de apresentação e contribuírem 

com comentários e sugestões criticas nas apresentações. 

ENTREGA DE TRABALHOS ESCRITOS: 06/07/2012 

PROVA DE RECUPERAÇÃO: 9/07/2012 

 

http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/3478
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1577
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/1579
http://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/3474

