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PROGRAMA 

 

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  

A disciplina visa: 

a) promover o conhecimento, o estudo e a capacidade crítica das/os estudantes 

b) estudar as teorias antropológicas contemporâneas 

c) possibilitar a compreensão dos temas ritual, teoria da prática; pós-

estruturalismo e perspectivismo antropologias pós-colonial, feminista e da 

ciência; trabalho de campo: ética e subjetividade. 

 

III – METODOLOGIA DA DISCIPLINA 

Haverá aulas expositivas, oficinas, seminários, exercícios de observação, escrita 

e apresentação de vídeos que remetem às teorias antropológicas 

contemporâneas.  

Serão propostas atividades de pesquisa, individuais e coletivas, com 

aprendizado de registro em diário de campo, elaboração de projeto, 

questionário e relatório final.  

Atendendo a posição dos professores de Sociologia e Politica III e às resoluções 

do colegiado do curso de CSO, segundo manual de calouros 2013, não haverá 

um PPCC integrador das disciplinas teóricas da quarta fase do curso de CSO. 

É obrigatória 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. 



Os textos da disciplina estarão disponíveis no Moodle. O/a aluno/a deve acessar 

a ferramenta por meio de seu número de matrícula.  

Atenção: Quando um usuário é cadastrado no Moodle, é atribuída uma senha 

aleatória. Ou seja, a senha de acesso é diferente daquela utilizada em outros 

sistemas computacionais da UFSC, tais como CAGR e CAPG.  

 

IV – AVALIAÇÃO  

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

em sala de aula (15%).  

b) Entrega de uma resenha ou diário de atividade extra-curricular ate maio 

(05%) 

c) Para as unidades (1,2, 3) será demandado um trabalho de aplicação 

pratica das teorias lidas. Para sua avaliação será levado em conta a 

articulação entre os textos lidos e o campo observado e a pontualidade na 

entrega. Cada trabalho valerá 10% (Total 30%).  

d) Prova sobre os conteúdos teóricos das unidades 1, 2 e 3 (25%).  

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

módulo 5 (10%). 

f) Prova final ou trabalho final (20%) 

  

 

V- CRONOGRAMA  

 

A disciplina será organizada em torno de seis módulos teóricos e 

metodológicos.. Cada módulo contem um conjunto de textos que reflete sobre o 

tema proposto e em cada um deles será proposta pelo menos uma atividade 

pratica de pesquisa e/ou transposição didático-pedagogica com vistas ao 

treinamento das duas modalidades do curso de CSO: bacharelado e licenciatura.  

 

 

VI - PLANO DA DISCIPLINA  

 

MÓDULO 1—TEORIAS DO RITUAL 

 

Segunda Feria 18/03/2013 – Apresentação de professora, estagiária, 

estagiário. Apresentação do plano de ensino.  

 

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

individualmente. Atividade a ser desenvolvida entre o dia 18 e o dia 27 de 

março. 

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

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

paginas a ser escrita individualmente.  



Envio de texto por e-mail até domingo, 30 de março, meia-noite pelo moodle ou 

(miriam@cfh.ufsc.br).  

 

A recepção de calouros pela reitoria será dividida em dois momentos, ambos no 

dia 19 de março (terça-feira). O primeiro será às 9h30 e o outro às 19 horas, com 

duração aproximada de uma hora e meia, no Centro de Eventos da UFSC. Nesta 

mesma ocasião serão distribuídas cartilhas contra os trotes violentos. Sugere-se 

participar deste momento ritual de acolhimento institucional e observar como 

se realizarão os trotes em diferentes cursos da UFSC.  

 

Documento de apoio para a pesquisa- Cartilha NIGS contra os trotes 

homofóbicos, sexistas e racistas na UFSC: 

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

 

 

Neste mesmo dia 19 (terça-feira), das 16 horas às 18hs haverá palestra de Maria 

Luisa Femenias (Universidade de la Plata - Argentina): "Contribuições 

Filosóficas de Judith Butler para a teoria feminista contemporânea", no 

auditório do CFH da UFSC – tema relacionado com a unidade 5 da disciplina. 

 

Quarta feira 20/03/2013 – 18h30 às 22h – Apresentação das alunas e 

alunos. Início da reflexão teórica sobre ritual/performance.  

Leituras: 

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

FGV. 2002, Capitulo 3.  

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

(Liminaridade e Communitas).  

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

editores, 191, capitulo 1 – Carnavais, Paradas e Procissões, pp 35-66.  

Segunda feira 25/03/2013 – Dia reservado para observação de campo e/ou 

escrita de diário no qual deve ser articulada a observação com um dos textos da 

unidade I. 

 

Segunda feira 25/03/2013 – 18h30 às 20hs – Apresentação e leitura 

de textos sobre ritual 

 

Quarta-feira 27/03/2013 – 18h30 às 22h - Teoria do Ritual  

 

Apresentação das pesquisas, discussão dos textos lidos sobre o tema e atividades 

de leitura em sala de aula. 

 

Segunda feira 01/04/2013 – 18h30 as 20h –Leitura dirigida e 

acompanhada em sala de aula dos textos de Sherry Ortner. 

 



 

MÓDULO 2—TEORIA DA PRÁTICA E DA AGÊNCIA 

 

Quarta feira 03/04/2013 – O conceito de agência  

ORTNER, Sherry. Teoria na Antropologia desde os anos 60’, in Mana 17 (2), 

2011, PP 419-466. 

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. 

Entrevistas de apoio: 

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

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

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

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

 

Segunda feira 08/04/2013 – Continuação Teoria da Pratica em 

Ortner 

 

Quarta feira 10/04/2013 - 18h30 às 22h – A Teoria da pratica em 

Bourdieu   

BOURDIEU, Pierre. O corpo Camponês in Revista de Sociologia e Politica, 

Curitica, n.26, pp 83-92, junho 2006. 

WACQUANT, Loïc. Esclarecer o Habitus in Educação e Linguagem, ano 10, 

n.16, 2007, PP 63-71.  

Apresentação e discussão do filme: Pierre Bourdieu – A Sociologia é um esporte 

de combate. 

 

Sábado 13/04/2013 – 20hs - Atividade Extra-classe relativa às 

Unidade I, II e V – Performance, Agencia e Teoria Feminista  

 Ida coletiva ao Teatro do SESC 

Peça A volta de Saturno dirigida por Brigida Miranda (UDESC)  e debate com 

equipe da peça no final, abordando a temática da memória. 

 

Segunda feira 15/04/2013 – Debate/entrevista sobre a PEC das 

domésticas com representantes do Sindicato das Empregadas 

Domésticas e dos Empreagores de Florianópolis 

Responsável: Estágiaria Docente: Izabela Liz Schlindwein (doutoranda PPICH 

UFSC) 

 

Quarta feira 17/04/2013 – 18h30 às 22h – Finalização Unidade II-  

Dia destinado à elaboração de trabalho final da unidade 2 – Registro da 

entrevista coletiva e analise do PEC do emprego doméstico à luz das teorias da 

agencia. 

 



Segunda feira 22/04/2013 – Bourdieu 

 

 

MÓDULO 3—ANTROPOLOGIA DA CIÊNCIA 

 

Quarta 24/04 – 18:30 as 19:45 –  Etnografia dos laboratórios 

científicos 

 

Filmes sobre Cientistas e Laboratorios. 

 

Entrevista: 

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

n. 2, out. 2004. 

 

 

20:00 às 22:00 – Atividade Extra-muros opcional – Café 

Antropologico com Marie Hélène Bourcier (Université de Lille II) – 

Madonna – Ciência, Arte e Performance 

 

Segunda 29/04/2013 – Reflexividade e Vida privada no campo 

cientifico 

Leituras: 

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

2001, Capitulo 5 Ciência e Vida Privada, pp 181-201. 

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

sociedade afora. São Paulo: Edito-ra UNESP, 2000. p.239-289. 

 

 

Quarta 01/05/2013 – Não haverá aula – feriado mundial 

 

Desenvolvimento de pesquisa de campo em laboratórios da UFSC 

(atividade que será desenvolvida também em outros períodos de acordo com a 

disponibilidade dos coordenadores de laborat órios) 

 

Segunda 06/05/2013 - Antropologia da Ciência 

17hs – Visita a um laboratório de Engenharia Eletrica dirigido pelo 

prof Dr Joao Pedro Bastos. 

 

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

Capítulo 3 Por que devem as ciências sociais serem tomadas como objeto? pp 

135-155. 

 

 

Quarta 08/05/2013 - Antropologia da Ciência 



17hs – Visita Fundacao CERTI e entrevista com o antropológico 

Diego Faust Ramos. 

 

BASTOS, Cristiana. A política da produção do conhecimento e os movimentos 
de resposta à SIDA in Etnográfica, vol II (1), 1998, pp 15-53. 
 

Segunda 13/05/2013 – 

16:30hs – Entrevista com os antropólogos Guilherme Sa e Eduardo 

Viana Vargas 

18 às 22hs – Auditório do CFH Mapeando Controvérsias Contemporâneas: 

humanos e não-humanos na antropologia", com os Profs Guilherme Sá, 

Eduardo Viana Vargas, Barbara Arisi, Theophilos Rifiotis, Jean Segata, Oscar 

Calavia Saez, atividade do grupo Cyber  

 

Quarta 15/05 – Prova dos módulos 1, 2 e 3.  

 

MÓDULO 4—PERSPECTIVISMO 

 

Segunda 20/05/2013– De Lévi-Strauss ao perspectivismo amazônico. 

Leituras: 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. Os pronomes cosmológicos e o 

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

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

Amazônia.  

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

2006, capítulo VI – A magia das roças (113-130). 

Entrevistas: 

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

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

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). 

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

2009, vol.23, no.67, p.183-192. 

 

 

Quarta 22/05/2013 –  Perspectivismo 

 

Segunda 27/05/2013 – Colóquio Internacional TransOceanik  

19:00-20:30  – Apresentação de Filme « Ces sourds qui ne veulent pas entendre 
», “Estes Surdos que não querem escutar”  
 
Filme de Olivier Schetrit (Doctorant EHESS, Contrat CNRS, 
LAS/TransOceanik) sobre debate na França e Argentina sobre a lingua de sinais 
e novas tecnologias usadas por pessoas surdas. 
 



As atividades do colóquio podem ser assistidas em todos os horários (10 às 

12:30/14:00 às 16:00/ 16:30 às 18:30/ 19:00 às 20:30)  nos dias 27/28 e 29 de 

maio. Atividade a ser enviada até domingo 2 de junho meia noite: diário/relato 

do Colóquio TransOceanik com ênfase na apreensão dos conceitos vinculados às 

teorias pós-coloniais discutidos no colóquio. 

 

Quarta 29/05/2013 - Perspectivismo 

 

Segunda feira 03/06/2013- Perspectivismo 

 

 

MÓDULO 5—TEORIAS PÓS-COLONIAIS E FEMINISTAS 

 

SEMINÁRIOS TEORIAS PÓS-COLONIAIS E FEMINISTAS 

 

Quarta feira 05/06/2013 (4 aulas – 3 grupos), Segunda feira 

10/06/2013 (2 aulas – 2 grupos), Quarta feira 12/06/2013(4 aulas – 3 

grupos), Segunda 17/06/2013 (2 aulas – 2 grupos), Quarta 

19/06/2013 (4 aulas – 3 grupos) 

  

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

serão definidos em maio. Cada grupo deverá apresentar o seminário em Power 

Point et escrever uma ficha de síntese do texto para ser distribuída os colegas.) 

 

Tema 1 - Olhares teóricos ―subalternos‖: Oriente, India, Africa, 

América Latina 

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. 

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. 

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. 

 

Tema 2 - Antropologia feminista e a critica aos estudos de parentesco 

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

n.1, PP 98-114. 

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

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

FLAX, Jane 

 



 

Entrevistas de apoio: 

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

Janeiro, v. 5, n. 2, out. 1999. 

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

entrevista com Françoise Heritier. Rev. Antro-pol. [online]. 2004, vol.47, n.1. 

 

Tema 3 - Etnicidade e teorias sobre o racismo e Teorias da 

Subalternidade 

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

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

FANON, Frantz. Pele Negra, Máscaras brancas, Salvador, Editora da UFBA, 

2008. (Introdução). 

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

in Tanto Preto quanto Branco – Estudos de Rela-ções Raciais, São Paulo, T.A. 

Queiroz editor, 1985, pp 67/93. 

 

MÓDULO 6—TRABALHO DE CAMPO, ETICA E SUBJETIVIDADE 

 

Segunda 24/03/2013 -  

 

Quarta 26/03/2013 –  

 

Segunda 01/07/2013 - Subjetividade na pesquisa contemporânea 

GROSSI,Miriam (org) Trabalho de Campo e Subjetividade, Florianopolis, NIGS, 

1993. 

Os 4 textos do livro serão divididos para leitura na turma. 

  

Quarta 03/07/2013- Etica na pesquisa antropológica 

BOAVENTURA LEITE, Ilka (org) Etica e Estética na Antropologia, 

Florianópolis, PPGAS UFSC, 1998. 

VICTORA, Ceres et alii (org). Etica na pesquisa Antropologica, Niteroi, Editora 

da UFF, 2001. 

(outros textos serão disponibilizados) 

 

 

Quinta 05/07/3013 e Sexta 06/07/2013 – Jornada Gênero, Ciências e 

Feminismo  (programa disponibilizado posteriormente). 

 

Segunda 8/07/2013 

 

DATA LIMITE DE ENTREGA DE TRABALHOS: Quarta feira 

10/07/2013 

 



PROVA DE RECUPERAÇÃO:  Segunda feira 15/07/2013 

 

25 e 26 de julho de 2013  - Atividade extra curricular complementar 

sem avaliação-  Seminário Cem Anos de Egon Schaden –(Curta a 

fanpage no Facebook) – em São Bonifácio/SC –  


