
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 

CURSO DE ANTROPOLOGIA 

 

Disciplina ANT 7021 - ANTROPOLOGIA BRASILEIRA 

Turma:01337 

Semestre: 2020.1 

Professora Dra Miriam Pillar Grossi 

Estagiária Docente: Doutoranda Bianca Hammerschmidt 

Dia e horário das aulas síncronas: Sextas-feiras - 14h20 às 16hs 

Espaço virtual do moodle UFSC 

4 créditos - 72 horas/aula  (36 horas/aula assíncronas e 36 horas/aula síncronas) 
 

 

PROGRAMA 

  

Ementa: 

História da antropologia no Brasil. A questão nacional. Conceitos, questões e tendências da 

antropologia no Brasil. 

 

Objetivos da disciplina: 

a) Introduzir as e os estudantes à Antropologia Brasileira no contexto global. 

b) Apresentar a História, diferentes linhagens e temas atuais de pesquisa da Antropologia 

Brasileira. 

c) Possibilitar às e aos estudantes experiências de pesquisa etnográfica virtual. 

d) Estimular a leitura e escrita antropológica de diários, apurando os sentidos de ver, olhar, ouvir, 

cheirar, tatear e escrever. 

e) Aprender a distinguir tipos textuais (resumo, resenha, diário, fichamento, ensaio). 

f) Estimular o pensamento crítico, analítico e de auto-avaliação de processos de aprendizagem.  

 

Metodologia da disciplina: 

A)     Filmes e vídeo-aulas para atividades assíncronas. 

B)     Participação ativa assíncrona em chat e wiki da disciplina. 

C)     Diálogo e problematização conjunta dos textos indicados em dois encontros síncronos 

mensais. 

D)     Atividades individuais de escrita de diários. 

E)     Atividades de diálogo e produção criativa de atividades de pesquisa e reflexão sobre textos 

e temas sugeridos, em duplas e grupos. 



F)     Atividades de pesquisa virtuais. 

G)    Experiência de participação nas atividades abertas ao público em um dos três eventos 

científicos virtuais que ocorrerão durante o   semestre:  

 

- Seminário de Iniciação Científica e de Ciência e Tecnologia da UFSC -  19 a 23 de outubro de 

2020. 

- 32a Reunião Brasileira de Antropologia  - 30 de outubro a 06 de novembro de 2020.  

- 44º Encontro Anual da ANPOCS  -  01 a 11 de dezembro de 2020.  

 

Avaliação: 

 

A avaliação será feita a partir do acompanhamento do crescimento intelectual de cada estudante a 

partir dos seguintes elementos: 

 

a) Avaliação contínua a partir da participação em chat da disciplina.  

b) Cumprimento das atividades semanais (fichas de leitura, resposta à questionário sobre texto, 

atividades em grupo) no prazo, que serão computadas pela postagem da atividade no moodle.  

 

Observação: Para a avaliação semanal consideraremos o inicio da semana na sexta feira (dia de 

aulas) e o final na quinta feira da semana seguinte. 

 

c) Participação síncrona em duas atividades mensais (sexta-feira 14h20 às 16hs) em setembro e 

outubro (4 aulas = 50% das aulas síncronas) e em, pelo menos 50% das  atividades síncronas dos 

meses de novembro e dezembro.  

Para as e os estudantes sem possibilidade de acesso à internet em atividades síncronas esta 

participação será feita através de diálogo pelo chat da disciplina. 

d) Participação síncrona em evento científico virtual com resenha de pelo menos uma atividade 

assistida. 

e) Escrita de três diários ao longo do semestre. 

f) Avaliações regulares do curso e auto-avaliações do aprendizado individual. 

Para o ajuste da metodologia de ensino remoto, proposta de forma experimental neste semestre, 

se solicitará regularmente a avaliação das e dos estudantes das atividades do curso.  

No final de cada mês de aula será enviada, individualmente, à cada estudante, uma avaliação 

qualitativa de seus pontos fortes e fracos no aproveitamento da disciplina. A nota final será dada 

pelo crescimento individual no processo coletivo de aprendizado. 

 

 

CRONOGRAMA DAS AULAS 

  

Aulas realizadas antes da suspensão do semestre. 

 

AULA 1. Sexta-feira 6 de março de 2020 - ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DA TURMA, 

PROFESSORAS, PROGRAMA, CALENDÁRIO DAS AULAS. 

 

Profas Miriam Grossi, Alexandra Alencar e Bianca Hammerschmidt 

 



14h20 às 16hs - Apresentação 

16h20min – Roda de apresentação no Bosque e itinerários de sobrevivência, o ponto de encontro 

será o Hall do CFH. Atividade de confraternização. 

  

AULA 2. Sexta-feira 13 de março de 2020 - Relatos de viajantes sobre o Brasil 

 

Atividade de apresentação dos capítulos do livro de: LERY, Jean de.  Viagem ao Brasil, 

Biblioteca do Exército Editora, 1961. 

Disponivel em http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf 

 

 

 

ATIVIDADES APÓS A RETOMADA DO SEMESTRE 2020.1 

FORMATO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) 

 

 

CRONOGRAMA  

 

UNIDADE I – Dos viajantes ao desenvolvimento da Etnologia Indígena Brasileira 

 

Principais tópicos e conceitos: 

 

Retomada dos conceitos estudados antes da suspensão das aulas a respeito dos antropólogos 

estrangeiros no século XIX e primeira metade  do século XX.  

Violências coloniais contra povos indígenas. Construção dos modelos de bom selvagem X 

canibais. Aldeamentos jesuíticos e outras formas de controle da população indígena. 

Kurt Nimuendaju e outros estrangeiros pioneiros no estudo dos índios no Brasil. Marechal Rondon 

e o início do indigenismo. Criação do Parque Indígena do Xingu. Darcy e Berta Ribeiro e o modelo 

romântico e de identidade nacional do "índio brasileiro”.  O modelo dualista dos anos 1960/70 

através das linhagens de Roberto Cardoso de Oliveira. 

 

Semana 1 -  4 a 11 de setembro de 2020 – Retomada do semestre 

 

Modalidade síncrona – Sexta-feira 4 de setembro de 2020 – 14h20 às 16hs 

Aula de retorno de atividades com toda a turma 

 

Atividades na aula síncrona: 

a) Apresentação da nova versão do programa e dos processos de aprendizagem e avaliação. b) 

Organização dos grupos 1, 2 e 3. 

c) Diálogo sobre os diários postados nas primeiras semanas de isolamento social. Reflexões 

antropológicas sobre pestes, epidemias e pandemias. 

 

Atividades assíncronas:  

a)Leitura e discussão no chat do texto de um dos fundadores da antropologia em Santa Catarina, 

Oswaldo Rodrigues Cabral, sobre as pestes em Santa Catarina no século 19, disponível no link: 

http://fortalezas.org/midias/arquivos/1713.pdf


https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-

desterro-

florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-

MAGhgly1Y 

  

Semana 2 -11 a 18 de setembro de 2020  - A questão indígena na História da Antropologia 

Brasileira 

Modalidade síncrona – Sexta feira 11 de setembro– 14h20 às 16hs - Encontro com o grupo 1. 

 

Atividades assíncronas: Leitura e comentário no chat do texto de: 

CUNHA, Manuela Carneiro da. Imagens de índios do Brasil: o século XVI. Estud. av.,  São 

Paulo ,  v. 4, n. 10, p. 91-110,  Dec.  1990 .  

Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ea/v4n10/v4n10a05.pdf 

 

Semana 3 – 18 a 24 de setembro de 2020 – Duas perspectivas sobre a questão indígena 

brasileira nos anos 1960/1970: Darcy Ribeiro e Roberto Cardoso de Oliveira 

 

Atividade síncrona – Sexta feira 18 de setembro– 14h20 às 16hs - Encontro com o grupo 2 

 

Atividade assíncrona. Leitura e envio de ficha de leitura do texto: 

COHN, Clarice. CULTURAS EM TRANSFORMAÇÃO: os índios e a civilização in São Paulo 

Perspectiva. vol.15 no.2 São Paulo Apr./June 2001 Disponivel em 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200006 

 

Semana 4 – 25 de setembro a 2 de outubro de 2020 – Antropólogas pioneiras 

 

Atividade síncrona - Sexta feira 25 de setembro– 14h20 às 16hs– Encontro com o grupo 3 

 

Atividades assíncronas 

a) Leitura de texto e discussão no chat da semana 

RIBEIRO, Berta Gleizer. A contribuição dos povos indigenas a cultura brasileira in in A Temática 

Indígena na Escola: Novos Subsídios Para Professores de Segundo Grau, Aracy L. da Silva e Luís 

Donisete B. Grupioni, orgs., Brasília, MEC/MARI/UNESCO, 1995.  

http://www.pineb.ffch.ufba.br/downloads/1244392794A_Tematica_Indigena_na_Escola_Aracy.

pdf 

 

b) Participação na elaboração de texto wiki da primeira unidade com biografias e levantamento de 

textos de Heloisa Alberto Torres, Roberto Cardoso de Oliveira, Darcy Ribeiro, Berta Ribeiro, 

Thales de Azevedo e outros autores e autoras escolhidos pela turma à partir das leituras da primeira 

unidade. 

 

 

UNIDADE II -  A institucionalização da Antropologia brasileira- séculos XX e XXI 

 

Principais temas e conceitos abordados na Unidade II 

 

https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://www.scielo.br/pdf/ea/v4n10/v4n10a05.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200006
http://www.pineb.ffch.ufba.br/downloads/1244392794A_Tematica_Indigena_na_Escola_Aracy.pdf
http://www.pineb.ffch.ufba.br/downloads/1244392794A_Tematica_Indigena_na_Escola_Aracy.pdf


O Brasil no pós-guerra como laboratório de relações raciais. Projeto UNESCO e missão da 

Universidade de Columbia na Bahia. Ruth Landes e Edson Carneiro como paradigma das tensões 

neste campo de estudos. A Missão francesa na USP. Os trabalhos pioneiros de Dina Dreyfus e 

Claude Lévi-Strauss. Gilberto Freyre, Edson Carneiro, René Ribeiro e a antropologia do Nordeste. 

Donald Pierson e a Escola Livre de Sociologia e Política. Silvio Coelho dos Santos e as linhagens  

da antropologia de Santa Catarina. Reforma universitária e a criação dos curso de graduação em 

Ciências Sociais no final dos anos 1960/início dos anos 1970. Emergência da pós-graduação e 

antropologia rural, tribal e urbana. Relação com antropologias latino-americanas. Conferência de 

Barbados. Reunião da ABA em Florianópolis em 1974. Ditadura e repressão. Comissão da 

Verdade: universidade e povos indígenas.   

Desenvolvimento da Ciência Brasileira (CAPES, CNPq). Fundação da ABA. Intercâmbios 

internacionais. Criação da pós-graduação. Desenvolvimento da Antropologia de 4 campos em 

Museus de todo o país. Ensino de antropologia nos cursos de História e Geografia. 

 

Semana 5 – 2 a 8 de outubro de 2020 -  Anos 1930 a 1940 –  Missão Francesa, Projetos 

UNESCO e Universidade de Columbia.  

 

Modalidade síncrona - Sexta-feira 2 de outubro de 2020 – 14h20 às 16hs – Encontro com toda a 

turma. 

 

Atividade assíncrona – Leitura e participação no chat do texto de: 

GUIMARÃES, Antonio Sergio. O projeto UNESCO na Bahia in PEREIRA, Carlos e SANSONE, 

Livio. Projeto UNESCO no Brasil: Textos Criticos, Salvador, Editora da UFBA, 2007, pp 25-36. 

Link do livro: https://core.ac.uk/reader/35213880 

 

Semana 6 – 9 a 15 de outubro – Dos anos 1950 aos anos 1980 

Modalidade síncrona - Sexta-feira 9 de outubro de 2020 – 14h20 às 16hs – Aula com o grupo 1 

 

Atividade assíncrona: Leitura e fichamento de: 

CONSORTE, Josildeth. Recordações de um aprendizado antropológico in in PEREIRA, Carlos e 

SANSONE, Livio. Projeto UNESCO no Brasil: Textos Criticos, Salvador, Editora da UFBA, 

2007, pp 81 a 93. 

Link do livro: https://core.ac.uk/reader/35213880 

 

Semana 7 – 16 a 23 de outubro  - Antropologia a partir de 1974 – ditadura, pós-graduação e 

abertura política  

 

Modalidade síncrona - Sexta-feira 16 de outubro de 2020 – 14h20 às 16hs– Encontro com o grupo 

2. 

 

Atividade assíncrona: Cada estudante deve escolher um capítulo do livro para leitura e fichamento: 

ECKERT, Cornelia, PIETRAFESA, Emilia. Homenagens. Associação Brasileira de Antropologia  

– 50 anos, Blumenau, Editora Nova Letra, 2006. 

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf 

 

Semana 8 -  23 a 29 de outubro – A Antropologia em Santa Catarina 

https://core.ac.uk/reader/35213880
https://core.ac.uk/reader/35213880
http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf


 

Modalidade síncrona - Sexta-feira 23 de outubro de 2020 – 14h20 às 16hs - Encontro com o grupo 

3 

Atividade assíncrona: assistir o vídeo:  

 

“A História da Antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina”.  

Miriam Grossi, Raquel Mombelli, Suzana Vergara. SC, Este curta-documentário se propõe a 

contar uma das histórias da Antropologia na Universidade Federal de Santa Catarina. A partir de 

depoimentos e fotos antigas de acervo busca-se contar a trajetória da Antropologia, desde sua 

época enquanto disciplina obrigatória até o momento atual de criação do curso em graduação em 

Antropologia, relatando os feitos e as resistências antropológicas na Universidade Federal de Santa 

Catarina e no estado de Santa Catarina. 

Disponível na Página do projeto NIGS/UFSC Outros Olhares sobre a Antropologia 

https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/ 

 

Atividade complementar optativa de leitura: 

COELHO DOS SANTOS, Silvio. História da Antropologia no Sul do Brasil, Editora da ABA, 

2006, capítulo 1. 

 

Semana 9 – 30 de outubro a 5 de novembro -  Antropologia: engajamento, politicas 

publicas e campo acadêmico 

 

Atividades síncronas – Assistir à uma das Conferências e atividades em livre acesso da 32ª RBA. 

 

Atividade assíncrona – Escrever um diário sobre a(s) atividade(s) assistidas. 

 

Sugestão de Leitura: 

 

PEIRANO, Mariza.  A História que me orienta in SCOTT, Parry et ali (org) Rumos da 

Antropologia no Brasil e no mundo, Recife, Editora da UFPE, 2014, pp 15 a 32. 

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/73_0017784.pdf 

 

 

UNIDADE III –ANTROPOLOGIA BRASILEIRA CONTEMPORÂNEA  

 

Na ultima unidade cada grupo escolherá um campo de pesquisa para aprofundar leituras e 

apresentar aos colegas: antropologia urbana, estudos feministas e de gênero, antropologia da 

violência, relações étnico-raciais, ética e antropologia da ciência. 

Cada grupo deverá participar do encontro síncrono relativo ao tema escolhido. 

 

 

Semana 10 – 6 a 12 de novembro - Antropologia Urbana 

 

Atividade síncrona: Apresentação dos e das autoras escolhidos por grupos de 2/3 estudantes. 

Atividades assíncronas: 

https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/
http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/73_0017784.pdf


a) Cada grupo  deve escolher um/a autor/a para ver o vídeo e fazer uma síntese a ser 

compartilhada com toda a turma. 

Vídeos da série do BIEV UFRGS Narradores Urbanos que se encontram no link:  

https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC

&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_

meta=&search=narradores%20urbanos 

 

Autores na série Narradores Urbanos: Antonio Augusto Arante, Alba Zaluar, Eunice Durhan, 

Gilberto Velho, Hélio Silva, José Guilherme Magnani, Ruben Oliven, Ruth Cardoso, Teresa 

Caldeira. 

 

b) Leitura complementar não obrigatória: 

VELHO, Gilberto. Antropologia Urbana: interdisciplinaridade e fronteiras do conhecimento in 

MANA, 17(1): 161-185, 2011. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132011000100007 

 

 

Semana 11 -  13 a 20 de novembro- 2020  - Gênero e Feminismo 

 

Atividade síncrona: Apresentação da(s) autora(s) escolhidos por grupos de 2/3 estudantes. 

 

Atividades assíncronas: 

 

Sugestões de leitura:  

CORRÊA, Mariza. Mulher e Política in Revista Brasileira de Informação Bibliográfica em 

Ciências SociaisBIB, Rio de Janeiro, n. 18, 2.º semestre de 1984 

https://anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-18/364-mulher-politica-um-debate-sobre-a-literatura-

recente/file 

CORRÊA, Mariza. Do feminismo aos estudos de gênero no Brasil: um exemplo pessoal. In: Dossiê 

Feminismo em Questão, Questões do Feminismo. Cadernos pagu. Vol.16, 2001, pp.13-30. 

GREGORI, Maria Filomena.  Cenas e queixas: mulheres e relações violentas. Novos Estudos. 

CEBRAP, São Paulo, v. 23, p. 163-175, 1989. 

 

 

 

Semana 12 – 21 a 28 de novembro – Estudos afro-brasileiros e Cotas Raciais 

 

Atividade síncrona: Apresentação do texto escolhido por grupos de 2/3 estudantes. 

 

Atividades assíncronas: 

Ler e fichar um dos textos publicados nos Cadernos NUER UFSC: 

BOAVENTURA LEITE, Ilka, Estudos afro-brasileiros na UFSC, Cadernos NUER n. 16, 2018. 

https://drive.google.com/drive/folders/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-SuaP3 

 

Textos de Yersia Assis, Larisse Gomes, Santa Julia da Silva, William Conceição in Cadernos 

NUER n. 15, 2016 – Ações Afirmativas na UFSC 

https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93132011000100007
https://anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-18/364-mulher-politica-um-debate-sobre-a-literatura-recente/file
https://anpocs.com/index.php/bib-pt/bib-18/364-mulher-politica-um-debate-sobre-a-literatura-recente/file
https://drive.google.com/drive/folders/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-SuaP3


https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%

20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y 

 

Sugestão de vídeo-documentário sobre Abdias Nascimento 

https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-

WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q 

 

 

Semanas 13 e 14  - 1 a 11 de dezembro - 44º Encontro Anual da ANPOCS  

 

Atividades síncronas: Assistir a uma conferência no horário disponibilizado pelo congresso. 

 

Atividades assíncronas: Buscar informações sobre a/o autor/a (biografias, referencias 

bibliográficas) e elaborar texto de no máximo 1 pagina com as principais informações recolhidas 

e postar no moodle. 

 

Semana 15 – 12 a 18 de dezembro – Ética e Antropologia da Ciência  

 

Sexta-feira- 18 de dezembro - Aula síncrona com toda a turma: 

 

Assistir antes da ultima aula a Conferencia de Claudia Fonseca: “Desafios Éticos da Pesquisa 

Antropológica Contemporânea” 

https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/ 

 

Atividade assíncrona: 

 

Responder ao questionário de auto-avaliação de aprendizagem no semestre. 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/


CRONOGRAMA:  

Etapa Aula Período Descrição das Atividades Avaliação  Bilbiografia  

Semana 1 

UNIDADE 

I – 

Viajantes 

aos inícios 

da 

Etnologia 

Indígena 

Brasileira 

  

Aula de retorno 

de atividades 

com toda a 

turma.  

Apresentação da 

nova versão do 

programa e dos 

processos de 

aprendizagem e 

avaliação. 

Organização dos 

grupos 1, 2 e 3. 

. 

  

4 a 10 de 

setembro 

  

Aula 

Síncrona: Se

xta-feira 4 

de setembro 

de 2020 

14h20 às 

16hs 

  

Reflexão conjunta: a retomada via 

ensino remoto (síncrona) 

Leitura e fichamento de texto 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Atividade avaliativa de diálogo no chat 

da disciplina (assíncrona) 

Atividades assíncronas: Leitura e 

discussão no chat do Texto do fundador 

da antropologia em Santa Catarina, 

Oswaldo Rodrigues Cabral, sobre as 

pestes em Santa Catarina no século 19.  

  

Diálogo sobre os 

diários postados nas 

primeiras semanas 

de isolamento 

social.  

Participação no chat. 

 

 

https://carlosdamiao.wordpress.com/2

020/07/26/memoria-de-saude-as-

pestes-do-seculo-19-em-desterro-

florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLV

SEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHo

M4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y 

 

. 

Semana 2 

UNIDADE 

I – 

Viajantes 

aos inícios 

da 

Etnologia 

Indígena 

Brasileira 

A questão 

indígena na 

História da 

Antropologia 

Brasileira 

  

11 a 18 de 

setembro 

Sexta feira 

11 de 

setembro–

14h20 às 

16hs 

Modalidade 

Síncrona –

Encontro 

com o grupo 

1  

Reflexão conjunta com grupo 1 

(síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Atividade avaliativa de diálogo no chat 

da disciplina (assíncrona) 

Reflexão conjunta 

com grupo 1  

 

Participação no chat. 

  

CUNHA, Manuela Carneiro da. 

Imagens de índios do Brasil: o século 

XVI. Estud. av.,  São Paulo ,  v. 4, n. 

10, p. 91-110,  Dec.  1990 .  

 

 

https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y
https://carlosdamiao.wordpress.com/2020/07/26/memoria-de-saude-as-pestes-do-seculo-19-em-desterro-florianopolis/?fbclid=IwAR322VZLVSEtQ4PT1snRsupBAmJdXasGhlHoM4a04YeZWT3WW-MAGhgly1Y


Semana 3 

  

UNIDADE 

I – 

Viajantes 

aos inícios 

da 

Etnologia 

Indígena 

Brasileira 

Duas 

perspectivas 

sobre a questão 

indígena 

brasileira nos 

anos 1960/1970: 

Darcy Ribeiro e 

Roberto Cardoso 

de Oliveira 

 

18 a 24 de 

setembro 

  

Aula 

Síncrona 

com o grupo 

2: Sexta-

feira 18 de 

setembro de 

2020 

14h20 às 

16hs 

  

Reflexão conjunta com grupo 2 

(síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Atividade avaliativa de diálogo no chat 

da disciplina (assíncrona) 

 

 

Reflexão conjunta 

com grupo 2 

 

Participação no chat. 

  

COHN, Clarice. CULTURAS EM 

TRANSFORMAÇÃO: os índios e a 

civilização in São Paulo 

Perspectiva. vol.15 no.2 São 

Paulo Apr./June 2001 Disponivel 

em https://www.scielo.br/scielo.php?s

cript=sci_arttext&pid=S0102-

88392001000200006 

Semana 4 

  

UNIDADE 

I – 

Viajantes 

aos inícios 

da 

Etnologia 

Indígena 

Brasileira 

 

 

 

 

Mulheres 

pioneiras na 

Etnologia 

Indígena 

25 de 

setembro a 2 

de outubro  

 

Aula 

Síncrona 

com o grupo 

3: Sexta-

feira 25 de 

setembro de 

2020 

14h20 às 

16hs 

  

Reflexão conjunta com grupo 3 

(síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Atividade avaliativa de construção de 

wiki da unidade I (assíncrona) 

Reflexão conjunta 

com grupo 3  

  

Participação no chat. 

 

RIBEIRO, Berta Gleizer. A 

contribuição dos povos indigenas a 

cultura brasileira in in A Temática 

Indígena na Escola: Novos Subsídios 

Para Professores de Segundo 

Grau, Aracy L. da Silva e Luís 

Donisete B. Grupioni, orgs., Brasília, 

MEC/MARI/UNESCO, 1995. 

 

 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200006
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200006
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392001000200006


Semana 5 

  

UNIDADE 

II – A 

instituciona

lização da 

Antropolog

ia 

brasileira- 

séculos XX 

e XXI 

  

Missão Francesa, 

Projetos 

UNESCO e 

Universidade de 

Columbia. 

  

2 a 8 de 

outubro.  

 

Aula 

Síncrona  co

m toda a 

turma 

-  Sexta-feira 

2 de outubro 

de 2020 – 

14h20 às 

16hs 

  

  

Reflexão conjunta (síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Exercício (assíncrona) 

Reflexão conjunta 

com toda turma 

 

Participação no chat. 

 

GUIMARÃES, Antonio Sergio. O 

projeto UNESCO na Bahia in 

PEREIRA, Carlos e SANSONE, 

Livio. Projeto UNESCO no Brasil: 

Textos Criticos, Salvador, Editora da 

UFBA, 2007, pp 25-36. 

Semana 6 

  

UNIDADE 

II – A 

instituciona

lização da 

Antropolog

ia 

brasileira- 

séculos XX 

e XXI 

  

Dos anos 1950 

aos anos 1980 

  

9 a 15 de 

outubro 

  

Aula  Síncro

na com o 

grupo 

2-  Sexta-

feira 9 de 

outubro de 

2020 – 

14h20 às 

16hs 

  

  

Reflexão conjunta (síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Modalidade síncrona – Aula com o 

grupo 1 

  

Reflexão conjunta 

com o grupo 1 

 

Participação no chat. 

 

Escolher um capítulo do livro: 

  

ECKERT, Cornelia, PIETRAFESA, 

Emilia. Homenagens. Associação 

Brasileira de Antropologia  – 50 anos, 

Blumenau, Editora Nova Letra, 2006. 

http://www.aba.abant.org.br/administr

ator/product/files/14_00124835.pdf 

ou ler CONSORTE, Josildeth. 

Recordações de um aprendizado 

antropológico in in PEREIRA, Carlos 

e SANSONE, Livio. Projeto 

UNESCO no Brasil: Textos Criticos, 

Salvador, Editora da UFBA, 2007, pp 

81 a 93. 

Link do 

livro: https://core.ac.uk/reader/352138

80  

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf
http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf
https://core.ac.uk/reader/35213880
https://core.ac.uk/reader/35213880


Semana 7 

  

UNIDADE 

II – A 

instituciona

lização da 

Antropolog

ia 

brasileira- 

séculos XX 

e XXI 

Antropologia a 

partir de 1974 – 

ditadura, pós-

graduação e 

abertura política 

  

 16 a 23 de 

outubro  

  

Aula 

Síncrona 

com o grupo 

2 

Sexta-feira 

16 de 

outubro de 

2020 – 

14h20 às 

16hs 

  

Reflexão conjunta (síncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Exercício (assíncrona) 

Modalidade Síncrona: aula com o grupo 

2 

Reflexões conjuntas 

com o grupo 2.  

Escolher um capítulo do livro: 

  

ECKERT, Cornelia, PIETRAFESA, 

Emilia. Homenagens. Associação 

Brasileira de Antropologia  – 50 anos, 

Blumenau, Editora Nova Letra, 2006. 

http://www.aba.abant.org.br/administr

ator/product/files/14_00124835.pdf 

  

  

Semana 8 

  

UNIDADE 

II – A 

instituciona

lização da 

Antropolog

ia 

brasileira- 

séculos XX 

e XXI 

A Antropologia 

em Santa 

Catarina 

23 a 29 de 

outubro 

  

Aula 

Síncrona 

com o grupo 

3 – 

Sexta-feira 

23 de 

outubro de 

2020 – 

14h20 às 

16hs 

  

Reflexão conjunta (síncrona) 

Exercício (assíncrona) 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Modalidade síncrona – Aula com o 

grupo 3 

 

Atividade assíncrona: assistir o vídeo:  

 

“A História da Antropologia na 

Universidade Federal de Santa Catarina”, 

de Miriam Grossi, Raquel Mombelli, 

Suzana Vergara. SC.  

  

Reflexões conjuntas 

com o grupo 3 

 

Participação no chat. 

 

COELHO DOS SANTOS, Silvio. 

História da Antropologia no Sul do 

Brasil, Editora da ABA, 2006, 

capítulo 1. 

   

GROSSI, Miriam; MOMBELLI, 

Raquel; VERGARA, Suzana. A 

História da Antropologia na 

Universidade Federal de Santa 

Catarina, SC, 2019.  

 

Disponível em: 

https://outrosolharesantropologia.pagi

nas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-

equipe/ 

 

 

 

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf
http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/14_00124835.pdf
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe/


Semana 9 

 

UNIDADE 

II – A 

instituciona

lização da 

Antropolog

ia 

brasileira- 

séculos XX 

e XXI 

Antropologia: 

engajamento, 

politicas publicas 

e campo 

acadêmico 

  

30 de 

outubro a 5 

de novembro 

  

Conferências 

da 32ª RBA 

 - 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Escrita de relato etnográfico - Atividade 

avaliativa (assíncrona) 

Atividades síncronas – Conferências da 

32ª RBA 

  

Observação 

participante online 

de atividades 

realizadas em 

ocasião da 32a 

Reunião Brasileira 

de Antropologia.  

[Nesta semana não 

haverá a reflexão 

conjunta síncrona]. 

Postagem de relato 

etnográfico(assíncro

na) 

PEIRANO, Mariza.  A História que 

me orienta in SCOTT, Parry et ali 

(org) Rumos da Antropologia no 

Brasil e no mundo, Recife, Editora da 

UFPE, 2014, pp 15 a 32. 

http://www.aba.abant.org.br/administr

ator/product/files/73_0017784.pdf 

Semana 10 

 

UNIDADE 

III- 

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

  

Antropologia 

Urbana 

6 a 12 de 

novembro 

  

Atividade síncrona: Apresentação dos e 

das autoras escolhidos por grupos de 2/3 

estudantes. 

 

Atividades assíncronas: Cada grupo deve 

escolher um/a autor para ver o vídeo e 

fazer uma síntese.  

 

Na ultima unidade 

cada grupo 

escolherá um tema 

para aprofundar 

leituras e apresentar 

aos colegas. 

Vídeos dos 

Narradores Urbanos 

– Cada grupo deve 

escolher um/a 

autora para ver o 

vídeo e fazer uma 

síntese para os 

outros colegas. 

  

  

Vídeos da série do BIEV UFRGS 

Narradores Urbanos, disponíveis em:  

https://www.ufrgs.br/biev/producoes/

?view_mode=cards&perpage=12&pa

ged=1&order=DESC&orderby=date

&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_

date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_

only_meta=&search=narradores%20u

rbanos 

 

Complementar: 

 

VELHO, Gilberto. Antropologia 

Urbana: interdisciplinaridade e 

fronteiras do conhecimento in 

MANA, 17(1): 161-185, 2011 

. 

  

http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/73_0017784.pdf
http://www.aba.abant.org.br/administrator/product/files/73_0017784.pdf
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos
https://www.ufrgs.br/biev/producoes/?view_mode=cards&perpage=12&paged=1&order=DESC&orderby=date&fetch_only=thumbnail%2Ccreation_date%2Ctitle%2Cdescription&fetch_only_meta=&search=narradores%20urbanos


Semana 11 

UNIDADE 

III 

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

Gênero e 

Feminismo 

13 a 20 de 

novembro- 

2020  

Atividade síncrona: Apresentação do 

texto escolhido por grupos de 2/3 

estudantes. Toda turma pode assistir esta 

aula síncrona. 

 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

 

 

 

 Apresentação do 

texto em grupo. 

Toda turma pode 

assistir esta aula 

síncrona. 

CORRÊA, Mariza. Mulher e Política 

in Revista Brasileira de Informação 

Bibliográfica em Ciências 

SociaisBIB, Rio de Janeiro, n. 18, 2.º 

semestre de 1984.  

OU 

CORRÊA, Mariza. Do feminismo aos 

estudos de gênero no Brasil: um 

exemplo pessoal. In: Dossiê 

Feminismo em Questão, Questões do 

Feminismo. Cadernos pagu. Vol.16, 

2001, pp.13- 

Semana 12 

UNIDADE 

III –

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

  

Estudos afro-

brasileiros e 

Cotas Raciais 

 

21 a 28 de 

novembro 

Leitura e fichamento de textos 

(assíncrona) 

Estudo do material didático (assíncrona) 

Atividade síncrona: Apresentação do 

texto escolhido por grupos de 2/3 

estudantes. Toda turma pode assistir esta 

aula síncrona. 

 

Apresentação do 

texto em grupo. 

Toda turma pode 

assistir esta aula 

síncrona. 

BOAVENTURA LEITE, Ilka, 

Estudos afro-brasileiros na UFSC, 

Cadernos NUER n. 16, 2018. 

https://drive.google.com/drive/folders

/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-

SuaP3 

 

ASSIS, YERSIA; GOMES, Larisse; 

SANTA, Julia da Silva; 

CONCEIÇÃO, William, in Cadernos 

NUER n. 15, 2016 – Ações 

Afirmativas na UFSC 

https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstr

eam/handle/123456789/126236/Texto

s%20e%20Debates%20No%2015.pdf

?sequence=16&isAllowed=y 

 

Sugestão de vídeo-documentário 

sobre Abdias Nascimento 

https://drive.google.com/drive/folders/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-SuaP3
https://drive.google.com/drive/folders/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-SuaP3
https://drive.google.com/drive/folders/1B9iXB_0Nyf_-nfTFnHp2vX3Lf3-SuaP3
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/126236/Textos%20e%20Debates%20No%2015.pdf?sequence=16&isAllowed=y


https://www.youtube.com/watch?v=t

Ef_02cQefc&feature=share&fbclid=I

wAR0RV53HLk-

WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltm

GjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q 

 

Semana 13 

UNIDADE 

III – 

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

  

Antropologia: 

engajamento, 

políticas publicas 

e campo 

acadêmico 

 

 44º Encontro 

Anual da 

ANPOCS 

 

1 a 11 de 

dezembro de 

2020  

Atividades síncronas: Assistir a uma 

conferência no horário disponibilizado 

pelo congresso. 

 

Atividades assíncronas: Buscar 

informações sobre a/o autor/a (biografias, 

referencias bibliográficas) e elaborar 

texto de no máximo 1 pagina com as 

principais informações recolhidas e 

postar no moodle. 

 

  

    

Semana 14 

UNIDADE 

III –

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

  

 44º Encontro 

Anual da 

ANPOCS 

 

1 a 11 de 

dezembro de 

2020   

Atividades síncronas: Assistir a uma 

conferência no horário disponibilizado 

pelo congresso. 

 

Atividades assíncronas: Buscar 

informações sobre a/o autor/a (biografias, 

referencias bibliográficas) e elaborar 

texto de no máximo 1 pagina com as 

principais informações recolhidas e 

postar no moodle. 

    

https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q
https://www.youtube.com/watch?v=tEf_02cQefc&feature=share&fbclid=IwAR0RV53HLk-WDZht205mQeCbnwe74T4eTCeeltmGjzEc2--OQ65Z8x3dR8Q


Semana 15 

 

UNIDADE 

III – 

Novembro/

Dezembro 

- 

Antropolog

ia 

Brasileira 

Contempor

ânea 

  

Ética e 

Antropologia da 

Ciência  

 

Semana 15 – 

12 a 18 de 

dezembro – 

 

Sexta-feira- 

18 de 

dezembro - 

Aula 

síncrona 

com toda a 

turma.  

 

Aula com a turma toda (síncrona)  

 

Assistir antes da aula a vídeo-

Conferência de Claudia Fonseca 

(assíncrona) 

 

Atividade de auto-avaliação (assíncrona) 

 

 

 

Participação no 

debate final da 

disciplina 

(síncrona). 

Responder ao 

questionário de 

auto-avaliação de 

aprendizagem no 

semestre 

(assíncrona) 

Conferência: “Desafios Éticos da 

Pesquisa Antropológica 

Contemporânea”, Claudia Fonseca, 

SC, 2013. Disponível em:  

https://outrosolharesantropologia.pagi

nas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-

equipe  

 

https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe
https://outrosolharesantropologia.paginas.ufsc.br/produzidos-por-nossa-equipe


 


