
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH 
Curso: Ciências Sociais – Departamento de Antropologia 
 
Disciplina: ANT 7016 – Indivíduo e Sociedade - Optativa 
Semestre: 2020.1 Turma: 07310 
Professora: Viviane Vedana e-mail: viviane.vedana@ufsc.br  
 
Carga horária: 72hs/aulas – 4 créditos 
Horários:  Atividades síncronas:  2 créditos    

Web conferência: segundas-feiras (9h00 – 10h00)i 
   Chat/Fórum/sala virtual: segundas-feiras (10h10 – 11h10)ii 

 
Atividades assíncronas: 2 créditos  
Atividades disponíveis no moodle: leitura da bibliografia, exercícios, vídeos, 
podcasts, roteiros de leitura e de estudo  

   
 
PLANO DE ENSINO 
Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades 
presenciais por atividades remotas, assíncronas e síncronas, enquanto durar a pandemia do novo 
coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e Resolução 
140/2020/CUn 
 
Ementa: Pessoa e coletividade. Individuo, cultura e personalidade. A construção social da pessoa, 
grupo, identidade. Biografias e estrutura social.  
 
Objetivos: A disciplina busca analisar a concepção de indivíduo, sua relação com o conceito de 
sociedade e problematizar a ideia de uma universalidade destes conceitos a partir da leitura de 
etnografias e pesquisas que mostram diferentes arranjos socioculturais. A disciplina pretende 
abordar as noções de pessoa e identidade, personalidade e biografias para que estudantes tenham 
contato com diferentes abordagens sobre o tema. Para tanto, iremos realizar a leitura de textos 
clássicos que inauguram essa discussão nas ciências sociais e antropologia, bem como abordagens 
contemporâneas que criticam tais concepções.  
 
Metodologia: como a disciplina acontecerá em caráter remoto emergencial, teremos aulas 
síncronas e assíncronas e a plataforma oficial da disciplina será o Moodle/UFSC. Para as aulas 
síncronas, a professora irá disponibilizar o link para a sala virtual na plataforma Google Meet (ou 
Jisti em caso de problemas com a primeira) previamente via Moodle tanto pela página inicial da 
disciplina como pelo fórum. Neste momento serão debatidos os textos propostos na bibliografia 
deste plano de ensino, bem como os demais materiais que serão disponibilizados para as aulas 

                                                        
i O horário pode ser modificado a partir da demanda de estudantes. 
ii O Horário pode ser modificado a parir da demanda de estudantes. 



assíncronas. Após a web conferência, teremos um momento para atendimento de estudantes e 
suas dúvidas mais específicas em relação ao conteúdo das discussões e textos ou a dinâmica das 
aulas. Este momento pode acontecer por sala virtual ou por chat, de forma coletiva ou individual 
(com sessões agendadas previamente neste último caso). Para as aulas assíncronas, estão 
previstas as seguintes atividades: 1) leitura dos textos propostos na bibliografia, dos resumos e 
roteiros de estudos; 2) visualização dos vídeos sobre o tema de cada aula ou escuta de áudios e 
podcasts, conforme o caso; 3) realização dos exercícios propostos para cada aula. Todos os 
recursos utilizados nas aulas síncronas – como slides, roteiros, exemplos, textos – serão 
disponibilizados via Moodle. Para cada um dos recursos didáticos haverá orientação de como 
interagir com o material disponibilizado. Estão previstas a visualização de documentários e vídeos. 
Caso estes materiais sejam muito longos, haverá indicação da minutagem a ser visualizada pelos 
estudantes. 
 
O aprofundamento da bibliografia será através das videoconferências; de chats e das atividades 
de interação assíncronas. 
 
As aulas por videoconferência ocorrerão usando Google Meet ou Jistsi. As aulas serão gravadas, 
mas a disponibilização delas no ambiente virtual dependerá da autorização de todos os alunos 
presentes na aula, da qualidade da gravação e da necessidade, tendo em vista a disponibilização 
de outros recursos didáticos. 
 
Presença:  
O/a estudante deve ter, ao final do semestre, 75% de participação na disciplina. O cálculo dessa 
percentagem será feito da seguinte forma: 
Atividades assíncronas: estudantes devem visualizar pelo menos 75% das páginas de atividades 
assíncronas 
Visualização ou Download de textos: estudantes devem visualizar ou baixar pelo menos 75% dos 
textos disponíveis em pdf. 
Participação das aulas síncronas: estudantes devem participar de pelo menos 50% das aulas por 
videoconferência. Na impossibilidade desse acesso regular, devem notificar a professora para 
que seja feito outro arranjo de frequência. A frequência é por autoatribuição, durante o horário 
de cada aula síncrona. 
 
Avaliação: 
Avaliação processual: participação ativa nas atividades remotas. Esta avaliação irá considerar: a) 
o engajamento e participação do/a estudante nos fóruns de debates e atividades assíncronas, e 
nos chats, ao longo do semestre; b) Sua interação nas aulas síncronas; c) o relatório de acesso 
gerado pelo moodle (que permite identificar todas as visualizações e interações feitas pelos(as) 
estudantes). 30% 
Avaliações do conteúdo. Questões dissertativas e objetivas, com consulta, realizadas no Moodle 
sobre questões discutidas nas aulas. A avaliação ficará disponível por uma semana. 70%. As 
atividades serão: 
 
  1) exercícios de escrita com pequenas análises dos tópicos abordados; 



2) questionários online e debates via fórum; 
3) produção de perguntas, esquemas e descrições; 
4) um ensaio final de 1 a 3 páginas; 
 
OBS: para cada dia de aula síncrona teremos exercícios no modo assíncrono. Todos 
os exercícios que serão considerados para a nota final, mas os estudantes devem 
escolher 10 destes exercícios para entrega e nota. 

 
IMPORTANTE :A aprovação na disciplina está condicionada a nota mínima 6,0. Estudantes com 
nota final entre 3,0 e 5,5 têm direito a uma avaliação de recuperação no final do semestre. 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES 
Comunicação: Todos os avisos sobre a disciplina serão enviados via a plataforma Moodle. Os 
alunos também podem enviar suas dúvidas ou marcar horário para atendimento online por meio 
de mensagens no Moodle 
Orientações extraclasse: a professora tem disponibilidade para atender os alunos em horários 
flexíveis,  sempre mediante prévio agendamento. 
Orientações sobre organização do tempo para as atividades dessa disciplina: Recomenda-se aos 
estudantes: 1hs20min semanais para leitura e escuta da página/WEB e links disponíveis de aula 
assíncrona, 1 hora semanal para interagir nas ferramentas de interação da disciplina; 1 hora 
semanal para as aulas por videoconferência. 
 
Direitos Autorais 
Não será permitido gravar, fotografar, distribuir ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O 
uso não autorizado de material original retirado das aulas constitui violação de direitos autorais, 
conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais. 
 
 
Cronograma de Atividades  
 

Data Atividades Assíncronas  
(2 créditos) 

Atividade Síncrona  
(2 créditos) 

31/08/2020 Leitura: plano de ensino  
 
Recurso didático: 
https://www.youtube.com/watch?v=1To3z3OLNKk  
um panorama sobre os conceitos de pessoa, individuo 
e sociedade na antropologia a partir de alguns 
autores. 
 
Sugestão de filme: “O Enigma de Kasper Hauser”. 
Werner Herzog, 1974. 

Web conferência: 
apresentação da disciplina e 
do plano de ensino. 
Discussão a partir do vídeo 
proposto.  
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

07/09/2020 Feriado Feriado 



14/09/2020 Leitura: MAUSS, Marcel – 1938[2003]. “Uma categoria 
do espírito humano: a noção de Pessoa, a de ‘Eu’”. In: 
Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac&Naify. 
pp. 367-397. 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: breve resenha sobre o 
texto, especificando as ideias principais. 
Debate no fórum.  

 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Web conferência: debate 
sobre a noção de pessoa 
como uma categoria 
elaborada coletivamente. As 
diferentes formas de 
expressão e realização desta 
noção em sociedades 
distintas. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
 10h10 – 11h10 

21/09/2020 Leitura: GOLDMAN, Márcio – 1999. "Uma categoria do 
pensamento antropológico: a noção de Pessoa”. 
Revista de Antropologia, São Paulo, USP, 39(1): .83-
109, 1996.  
http://www.revistas.usp.br/ra/article/view/111620  
 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: combinando com a aula 
anterior, produção de um debate no fórum 
sobre as principais ideias dos autores. 
Elaboração de perguntas. 

 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Web conferência: 
continuação das reflexões 
da semana anterior sobre a 
noção de pessoa na 
antropologia. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
vídeo-conferência:  
10h10 – 11h10 

28/09/2020 Leitura: SEEGER, A., DA MATTA, R. e VIVEIROS DE 
CASTRO, E. “A construção da Pessoa nas sociedades 
indígenas brasileiras”. Boletim do Museu Nacional, 
Rio de Janeiro, Museu Nacional, n. 32, maio 1979, 
pp.2-19. 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: produção de um 
verbete sobre a noção de pessoa (um 
parágrafo). 

 
Recursos didáticos: 

Web conferência: reflexão 
sobre a noção de pessoa 
nas sociedades indígenas 
brasileiras, exemplos 
etnográficos desta 
discussão. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 



https://vimeo.com/16341930 (“Os seres da mata e 
sua vida como pessoas”) 

05/10/2020 Leitura: DURKHEIM, Emile. 1970. “Representações 
individuais e representações coletivas.” Sociologia e 
filosofia. Rio de Janeiro: Forense, 15-49. 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Webconferência: fato social 
como objeto de estudo da 
sociologia; a noção de 
representação coletiva 
como um aspecto do social 
que se diferencia da 
representação individual. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

12/10/2020 Feriado Feriado 
 Leitura: DUMONT, Louis. 1985 O individualismo. Uma 

perspectiva antropológica da ideologia moderna. Rio, 
Rocco. Introdução, Cap. I: Gênese I. Do indivíduo-fora-
do-mundo ao indivíduo-no-mundo.  
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Web conferência: debate 
sobre o conceito de 
indivíduo e individualismo, 
critica de Dumont a 
universalidade desta ideia. 
Ideologia moderna. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

19/10/2020 Leitura: VELHO, Gilberto. 1987. “Projeto, emoção e 
orientação em sociedades complexas”. Individualismo 
e Cultura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, p. 13-37.  

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: elaborar um breve 
glossário com as principais ideias do autor. 

 
Recursos didáticos: 
https://vimeo.com/50699082 (Narradores Urbanos - 
Gilberto Velho) 

Web conferência: 
subjetividade e relações 
sociais em contextos 
urbanos. Família e grupos 
sociais. Noção de projeto. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

26/10/2020 Leitura: SALEM, Tânia. A “despossessão subjetiva”: 
dos paradoxos do individualismo. Revista Brasileira de 
Ciências Sociais, ano7, n. 18, 1992, 62-77. 

Web conferência: 
individualismo e 
subjetividade. Indivíduo 
psicológico, inconsciente. 



• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

02/11/2020 Feriado Feriado 
09/11/2020 Leitura: FANON, Frantz. “A experiência vivida do 

negro”. In: Pele negra, máscaras brancas. Salvador: 
EDUFBA, 2008. pp. 103-126 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos:  
https://www.youtube.com/watch?v=mVFWJPXscm0  
ou 
https://www.youtube.com/watch?v=Hp1xEdAKnU8  

Web conferência: racismo 
colonial e seus efeitos; 
identidade negra; 
humanismo. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

16/11/2020 Leitura: GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na 
cultura brasileira. In: Revista Ciências Sociais Hoje, 
Anpocs, 1984, p. 223-244. 
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: 
https://www.youtube.com/watch?v=X2ruqJntOWc  

Web conferência: relação 
entre raça e gênero; racismo 
e a construção do indivíduo 
brasileiro; formação cultural 
brasileira. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

23/11/2020 Leitura: GOMES, Nilma Lino. Introdução. In: Sem 
perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da 
identidade negra. Belo Horizonte, Autêntica Editora, 
2019. 
https://issuu.com/grupoautentica/docs/sem_perder
_a_raiz  
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 

Web conferência: corpo e 
educação; experiência do 
negro; prática social 
antirracista. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 



Sugestão de Filme: “Hair Love”, Matthew A. Cherry, 
2019. 
 
Recursos didáticos: 
https://www.youtube.com/watch?v=t60u9DvkdgU&l
ist=PLq4HxXQWgC51XslsrtONtnZ5PxchdmfVT&index
=126&t=0s  

30/11/2020 Leitura: ESCOURA, Michele. 2014. “Pessoas, 
indivíduos e ciborgues: conexões e alargamentos 
teórico-metodológicos no dialogo entre antropologia 
e feminismo.” Temáticas 23(44): 113-140.  

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir  

Web conferência: 
antropologia, feminismo, 
gênero; deslocamentos das 
noções de indivíduo e 
sociedade. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

07/12/2020 Leitura: CALÁVIA SÁEZ, Oscar. “Autobiografia e sujeito 
histórico indígena.” Novos Estudos Cebrap, n. 76, nov. 
2006, 179-195. 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0101-33002006000300009  
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Web conferência: gênero 
autobiográfica e construção 
do indivíduo ocidental; lugar 
do sujeito social indígena. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

14/12/2020 
 
Entrega do 
ensaio final 

Leitura: STRATHERN, Marilyn. 2014. “O conceito de 
sociedade é teoricamente obsoleto?” O efeito 
etnográfico e outros ensaios. São Paulo: Cosac Naify, 
231-239.  
 

• Vídeo-aula, podcast ou roteiro de estudo 
(produzido pela professora ou já disponíveis 
na internet)  

• Exercícios no moodle: a definir 
 
Recursos didáticos: vídeo, podcast ou filme a definir 

Webconferência: a crítica ao 
conceito de sociedade na 
antropologia; ideia de 
socialidade. 
9h00 – 10h00 
 
Chat ou atendimento por 
videoconferência:  
10h10 – 11h10 

 
 



 
 

 


