
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE BACHARELADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 

 

Semestre 2020-1 

Disciplina ANT7210 – Práticas de Escrita em Antropologia 

Professora: Ilka Boaventura Leite – ilka.leite@ufsc.br 

Carga Horária: 4 créditos 

Horário e Local: Plataforma Moodle 

Encontros síncronos: 3ª feira – 14:20 às 16 horas – Plataforma Web (Google Meet)   

Horário de atendimento: 3ª feira – 16 às 18 horas - Chat e outras ferramentas de interação 

 

Ementa:  

Produção textual em antropologia; gêneros do discurso, gêneros literários; planejamento, elaboração e formas estilísticas de textos relevantes para o 

desempenho das atividades acadêmicas, tais como: projetos de pesquisa, resumos, resenhas, ensaios e artigos dissertativos e argumentativos. Regras de 

formatação, citações e referências bibliográficas. 

 Plano de Curso: 

A primeira etapa de formação em Antropologia no curso da UFSC prioriza a Escrita como ferramenta básica do fazer antropológico. De fato, a profissão de 

antropóloga/o, para além da ideia fantasiosa de aventuras, viagens e descobertas do exótico, requer o domínio da escrita em todas as suas dimensões e 

possibilidades, sobretudo porque é pela escrita que se expressa o pensamento, com ele o olhar, o ouvir e o ver o Outro/a, sendo esta uma condição do exercício 

da profissão, desde os seus primórdios, quando ainda nem se chamava antropologia. Antes da parte técnica propriamente dita, vamos valorizar nesse curso, 

a construção do sensível, do que nos permite cultivar nossos ouvidos para ouvir, nossos olhos para ver, buscando com isso, a escrita. E nela, nossa voz 

autoral. Em seguida vem as etapas técnicas, de distinguir os formatos (fichamentos, resumos, resenhas, ensaios, roteiros, projetos, monografias, etc.), modular 
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os estilos para cada tipo de documento: relatórios, dissertações, teses, etc. Saber distinguir cada um desses documentos e seus fundamentos e estilos, 

possibilidades e limites poderá, sem dúvida, favorecer o/a estudante a desenvolver com desenvoltura a sua formação intelectual, a encurtar os ruídos de 

comunicação existentes na linguagem e encontrar as respostas esperadas em cada etapa ou objetivo. Além de conhecer os estilos de escrita mais frequentes 

do campo/área de formação, torna-se relevante perceber o papel dos gêneros literários e discursivos à disposição do escritor/a, outros ainda a serem criados, 

vislumbrando horizontes criativos possíveis a serem conquistados por cada um/a. Importante também o conhecimento mínimo dos protocolos e regras 

vigentes, que fixam normas para as citações, a edição e a publicação de trabalhos científicos. Saber navegar nesse amplo horizonte das linguagens, das 

etiquetas e normas nos impulsiona, com maior segurança e ferramentas para a escrita como uma atividade criativa e prazerosa. Para muitos escritores, escrever 

é uma arte, é trabalho de alta intensidade pois dele se desdobra a fruição comunicativa, o registro das experiências vividas, das interações com o mundo, 

revelando nossa percepção, nossa imaginação, nosso senso estético. A escrita é, portanto, um ato de criação e recriação do mundo. Portanto, o objetivo 

perseguido por este curso é o de levar aos estudantes esta mensagem e também reconhecer e despertar talentos, criando as bases para uma plena realização 

autoral.  Portanto, vamos começar por ouvir alguns dos nossos grandes escritores brasileiros: 

João Guimarães Rosa escreveu: 

“O escritor é um alquimista, somente renovando a língua é que se pode renovar o mundo.” 

João Cabral de Melo Neto escreveu: 

“Escrever é estar no extremo de si mesmo” 

Adalgisa Nery escreveu: 

Se escrevo o que sinto é porque assim diminuo a febre de sentir”. 

 

Metodologia: 

As aulas do curso nessa nova fase em que vivemos serão divididas em síncronas e assincronas. Através da plataforma web (google meet) serão feitas as aulas 

síncronas (com duração de uma hora e meia) através de links previamente enviados. Elas ficarão gravadas, assim o estudante poderá rever a atividade caso 

não consiga acesso no horário. Para cada tópico disposto no Moodle os/as estudantes terão acesso ao roteiro de atividades com orientações e instruções 

detalhadas para realizar semanalmente as leituras e conforme cada atividade, as audições, imagens, vídeo-aulas e vídeos. Através do fórum e do chat a 

professora e também a monitora irão alertar semanalmente para a programação prevista e os estudantes poderão tirar suas dúvidas. Os vídeos e áudios ficarão 

disponíveis antes das atividades síncronas previstas. Serão realizadas as atividades práticas de escrita com a ferramenta Wiki do Moodle. 

 

 



Avaliação:  

Estão previstas avaliações individuais e em grupo, sendo algumas delas em forma de auto-avaliação. Os pontos serão distribuídos ao longo do curso nos 5 

tópicos, respectivamente: 21, 30, 30, 19. Os critérios de avaliação serão informados com as orientações dadas para cada atividade.  

 

 

Programa de Atividades conteúdos e cronograma geral:  

Os itens abaixo constam no modelo distribuído pela Prograd para elaboração do replanejamento das atividades de continuidade do semestre 2020-1. 

Na Plataforma do Moodle cada um dos tópicos terão orientações detalhadas e os materiais correlacionados a cada atividade: textos, áudios, vídeos e 

imagens. 

 
 

Tópico 1  
 tema e carga        
     horária 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 
Recursos didáticos 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação e 
feedback 

Ouvir/a 
audição/o 
oral 

-Audição como 
elemento central da 
etnografia 

-Relação entre ouvir e 
escrever 
-distinguir oralidade e 
escrita 
-conceitos que 
norteiam os estudos 
sobre oralidade e 
escrita 
- os diálogos e suas 
formas escritas 

-Exercitar a audição e o 
registro escrito 
 
-Refletir sobre o papel 
do ouvir e sua relação 
com o fazer 
antropológico 
 
-Distinguir conceitos de 
memória oral, história 
oral e a oralidade e a 
escrita 

- audições disponíveis 
no Moodle 
- vídeo/palestra de 20 
minutos sobre 
oralidade e escrita. 
 
- videoconferência- 
debate sobre o vídeo 
exercício de audição 
das missões folclóricas 
acompanha debate 
pelo chat. 
 
Leituras de texto 
(Moodle) sobre 
entrevistas no rádio e 
as cartas -  exercícios 
com cartas 

- comentários sobre a 
audição feita sobre a 
missão de Pesquisas 
folclóricas (MCSP) 
(link no Moodle) 
 
-assistência do vídeo 
(link no Moodle) e 
debate na 
videoconferência 
 
-comentários no chat 
 
-exercício em dupla 
sobre as cartas 
(orientações no 
Moodle) 
 
 

-semana 1(01/09): 
exercício  de audição 
(instruções no 
Moodle) comentários 
de retorno.(5 pontos) 
-semana 2 (8/09): 
retorno dos 
comentários escritos 
e /ou enviados pelo 
chat sobre a vídeo (2 
pontos) 
Semana 3 (15/09): 
- comentários sobre 
os exercícios com 
cartas (instruções no 
Moodle)(7 pontos) 
Total da avaliação no 
tópico 1=11 pontos 

12 horas /3 
sessões 

 
Atividades 

síncronas: 3 
horas 

Atividades 
assíncronas:9 

horas 
        Atividades 
complementares 
realizadas pela 
docente:15 horas 



 

Tópico 2 
 

 
 
     conteúdos 

 
 
Objetivos da 
aprendizagem 

 
 
Recursos didáticos 

 
Atividades e 
estratégias de 
interação 

 
Avaliação/feedback  

Tema e carga 
horaria 

Ver/ Refinar 
o olhar 

- O olhar antropológico: 
criando as bases para 
o exercício de 
distanciamento e de 
aproximação 
 
 -entrar em contato 
com alguns conceitos, 
tais como: observação 
participante/ 
participação 
observante. 
 

- refletir sobre o olhar 
antropológico e suas 
premissas 
 
-exercitar a observação 
e o desenho da uma 
cena. 
 
- apurar e refinar o 
olhar:  o que está no 
raio da observação 
 
- entrar em contato com 
o processo de escrita 
pela observação 
 
 

-Assistência a vídeo 
como atividade 
preliminar ao debate. 
 
-videoconferência com 
debate sobre o vídeo e 
discussão paralelo no 
chat. 
 
-exercício individual de 
observação de uma 
instalação cenográfica 
(instruções no Moodle) 
 
-compartilhamento de 
textos produzidos a 
partir da cena e 
comentários cruzados 
sobre o que foi escrito. 

-Video sobre o assunto 
da unidade 
 
 
-exposição de 
conteúdos via slides e 
interação no chat 
 
- compartilhamento de 
resultados entre 
todos/as 
 
-comentários escritos 
sobre o exercício (wiki) 
 
Se necessário: 
fechamento da 
unidade através de 
vídeo-aula ou podcast 
disponível no moodle. 

Semana 1(22/09): 
-sistematização do 
debate realizado 
sobre o vídeo e a 
interação no site. 
 
Semana 2: (28/09) 
-publicação de textos 
escritos e dos 
comentários 
(valor:  10 pontos 
Auto avaliação) 
 
Total da avaliação no 
tópico 2= 
10 pontos 
 
Total de pontos 
atribuídos no mês de 
setembro= 21pontos 

8 horas; duas 
aulas 

 
Atividades 

síncronas: 2 
horas 

Atividades 
assíncronas: 6  

Horas 
 

Atividades  
complementares 
realizadas pela 

docente: 20 horas 
 

 

 

 

 

 

 

 



Tópico 3 
/tema e carga 

horária 
 

Conteúdos 
Objetivos de 

aprendizagem 
Recursos didáticos 

Atividades e 
estratégias de 

interação  

Avaliação e 
feedback 

Escrever/ 
gêneros e 
estilos 

-o autor/o leitor 

 
-gêneros discursivos e 
literários 
 
- textos acadêmicos 
mais usados 
 
- escrita dissertativa/ 
argumentativa 
 
-A escrita pré-
etnográfica 
 
- Estilos de escrita 
etnográfica 
 
 

- perceber a escrita 
como ferramenta 
básica da antropologia 
 
-escrita como veículo 
de expressão do fazer 
antropológico 
 
-refletir sobre a voz 
autoral 
 
-distinguir os 
documentos escritos 
mais usados 
 
- identificar os gêneros 
do discurso e os estilos 
literários 
 
- entrar em contato com 
escritas etnográficas 
diversas 
 

- 3 audições 
disponíveis no moodle 
sobre o tópico 
 
- vídeo/palestra de 20 
minutos sobre 
oralidade e escrita 
(Prof. Nsimba José). 
 
- videoconferência- 
debate sobre o 
vídeo/palestra  em 
paralelo conversa no 
chat 
 
Video/aula sobre pré-
etnografia (15 minutos) 
 
-leitura de 2 artigos 
(moodle) 1 leitura e 
fichamento individual e 
a outro com roteiro 
para ser respondido 
em dupla. 
 
-etnografia em 
contraponto: dois 
autores escrevendo 
sobre o mesmo lugar 
em épocas diferentes. 
 (instruções no 
moodle) 

- fazer comentários e 
elaborar questões 
sobre as audições.  
 
-assistência do vídeo 
(link no moodle) e 
debate em 
videoconferência 
 
-comentários no chat 
 
-exercício em dupla 
sobre as cartas 
(orientações no 
moodle) 
 
-disponibilizar 
fichamento individual e 
o roteiro de leitura em 
dupla para o 
coletivo.(orientações 
moodle) 
 
Diálogos presenciais 
livres sobre o assunto 
(pré-agendado)) 
 
Observações 
compartilhadas sobre 
a observação dos 
textos. 
 
 
 

-semana 1(06/10): 
comentários sobre a 
audição e o vídeo 
(instruções no 
moodle) comentários 
de retorno.(5 pontos) 
 
-semana 2 (13/10): 
retorno dos 
comentários escritos 
e /ou enviados pelo 
chat sobre a vídeo  
 
semana 3 (20/10): 
comentários sobre o 
trabalho individual e 
em duplas(15 
pontos) 
 
semana 4: 27/10:  
resumo dos pontos 
destacados nos 
contrapontos textuais 
(10) 
 
 
 
 
Total da avaliação no 
tópico 3 = 30 pontos 
 
 
 
 
 
 
 

16 horas /3 
sessões 

 
Atividades 

síncronas: 4 
horas 

Atividades 
assíncronas:12 

horas 
 

Atividades 
complementares 
realizadas pela 

docente:25 horas 



 
Tópico 4 

 
 
     Conteúdos 

 
 
Objetivos da 
aprendizagem 

 
 
Recursos didáticos 

 
Atividades e 
estratégias de 
interação 

 
 
Avaliação/feedback  

Tema e carga 
horária 

A Escrita 
Etnográfica 
(oficina de 
escrita) 

-relação entre pesquisa 
e escrita 
 
- o tema, o enredo e 
seu desenvolvimento 
 
-o foco e o roteiro de 
escrita 
 
- descrição etnográfica 
 
-o trabalho da palavra 
como ato criativo 
 
 
- o científico e o literário 
 
 
 
 

-Identificar a relação 
entre assuntos de 
relevância 
antropológica 
 
-perceber as 
estratégias de 
composição e 
desenvolvimento 
textual 
 
- identificar as vozes 
que habitam o texto 
 
- encontrar o foco 
narrativo e buscar 
desenvolvê-lo 
 
- compor um texto a 
partir de um tema e 
enredo 
 
- analisar a escrita 
etnográfica 

-Assistência a vídeo 
como atividade 
preliminar ao debate. 
 
-videoconferência com 
debate sobre o vídeo e 
discussão paralelo no 
chat. 
 
-exercício individual de 
observação de uma 
instalação cenográfica 
(instruções no moodle) 
 
-compartilhamento de 
textos produzidos a 
partir da cena 
apresentada e 
reescrevê-los em 
modos cruzados 
 
- análise de textos 

-Video sobre o assunto 
da unidade 
 
-exposição de 
conteúdos via slides e 
interação no chat 
 
 
 
- compartilhamento de 
resultados entre 
todos/as 
 
-comentários escritos 
sobre o exercício (wiki) 
 
Se necessário: 
fechamento da 
unidade através de 
vídeo-aula ou podcast 
disponível no moodle. 

Semana 1 (03/11): 
-sistematização do 
debate realizado 
sobre o vídeo e 
interação no site. 
 
Semana 2: (10/11) 
-publicação de textos 
escritos e dos 
comentários 
(valor:  20 pontos 
Auto avaliação) 
 
semana 3: 17/11 
comentários dos 
textos escritos 
 
semana 4:24/11 
comentários dos 
textos escritos 
(auto-avaliação: 10 
pontos 
 
Total da avaliação no 
tópico 4=30 pontos 
 
 

8 horas; duas 
aulas 

 
Atividades 

síncronas: 2 
horas 

Atividades 
assíncronas: 6  

Horas 
 

Atividades  
complementares 
realizadas pela 

docente: 20 horas 
 

 

 

 

 



Tópico 5 
 

tema e carga 
horária 

 
 

Conteúdos 
 

 

Objetivos de 
aprendizagem 

Recursos didáticos 
Atividades e 

estratégias de 
interação  

Avaliação e 
feedback 

Normas 
técnicas da 
escrita 
acadêmica 

-Regras de formatação 
do trabalho científico 
 
-Ferramentas de busca 
e pesquisa remota   
 

-conhecer os 
protocolos e regras da 
ABNT 
 
- aprender a fazer 
consulta na BU e em 
sites avançados de 
pesquisa 
 
- organizar o percurso 
da pesquisa em modo 
apresentação 
 
 

- audição de Podcast 
sobre os recursos da 
pesquisa bibliográfica. 
 
-assistência a vídeos 
da BU sobre as 
ferramentas de busca 
 
-escolha de um 
assunto/tema p/ 
pesquisa em grupos 
 
- compartilhar 
resultados através da 
elaboração de power 
point (orientação 
moodle) 
 
-videoconferência com 
apresentação de 
powerpoins 
 
- sessão de 
encerramento a definir 

-trocas de informações 
sobre sites de buscas 
em pequenos grupos  
 
-elaboração de 
relatório sobre os 
caminhos e resultados 
da busca. 
 
- apresentação em 
vídeo de resultados 
 
-Debate sobre o 
percurso da pesquisa 
e seus resultados 
 
 

-semana 1(01/12): 
exercício de audição 
e video (instruções 
no moodle) 
comentários de 
retorno. 
 
-semana 2 (08/12):  
Pesquisa remota e 
elaboração de power 
point 
 
 
Total da avaliação do 
tópico 5= 
19 pontos 

16 horas /3 
sessões 

 
Atividades 

síncronas: 4 
horas 

Atividades 
assíncronas:12 

horas 
 

Atividades 
complementares 
realizadas pela 

docente:25 horas 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia a ser disponibilizada no Moodle: 

 

Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Missão de Pesquisas Folclóricas. São Paulo; SESCSP, 2007 

AGIER, Michel. Encontros Etnográficos: interação, contexto, comparação. São Paulo: Editora UNESP; Alagoas: Edufal, 2015. 

DESCOLA, Philipe. As lanças do crepúsculo: relações Jivaro na alta Amazônia. (Tradução de Dorothée de Bruchard). São Paulo: Cosac Naify, 2006. Pp. 59-70, 465-469 

SOARES, MAGDA. Para que pesquisamos? Para quem escrevemos? IN: Moreira, A. F, e Soares, et. alii (orgs.) Pra quem pesquisamos, pra quem escrevemos – o impasse dos 

intelectuais. São Paulo. Editora Cortês, 2001   

BAKHTIN, Mikhail. Os gêneros do discurso. São Paulo: Editora 34, 2015. 

ARANHA, Carmen S. G. Exercícios do Olhar: conhecimento e visualidade. São Paulo: Unesp; Rio de Janeiro: FUNART, 2008. 

BARTHES, Roland. O Grão da Voz: Entrevistas (1962-1980). Lisboa: Edições 70. Pp. 9-13 e 175-180. 

BEAUVOIR, Simone. Cartas a Nelson Algren: Um amor transatlântico (1947-1964). Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000. Pp.122-124 

EINSTEIN, Albert. Por que a guerra? In: FREUD, Sigmund. Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise e outros trabalhos (1932-1936). Rio de Janeiro: Imago, 1996. Pp.193-

196  

LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Rio de Janeiro: Rocco, 2007. Pp. 145-148. 

RODRIGUES, Sergio. Cartas brasileiras: correspondências históricas, políticas, célebres, hilárias e inesquecíveis que marcaram o país. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.  

OLIVEIRA, Waldir Freitas; COSTA LIMA da, Vivaldo (org). Cartas de Edison Carneiro a Artur Ramos: De 4 de janeiro de 1936 a 6 de dezembro de 1938. Salvador: Editora Corrupio, 

1987. Pp.79-80 e168-169.  

OLIVEIRA, R.C. O trabalho do antropólogo. Brasília:Tempo Brasileiro, 2000. Pp.17-35. 

SILVA, Hélio. A situação etnográfica: andar e ver. Horizontes Antropológicos vol.15, nº.32, Porto Alegre, July/Dec. 2009 

 

INGOLD, Tim. Desenhando juntos: fazer, observar, descrever. In: Estar Vivo: Ensaios sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes, 2018. Pp.315-324. 

LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo. São Paulo: Ática, 1985. 

LÉVI-STRAUSS. Bons selvagens. In: Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. Pp.225-240.    

VERDE, Felipe. Os Bororo. In: O Homem Livre: Mito, Moral e Carácter numa Sociedade Ameríndia. Lisboa: Angelus Novus Editora, 2008. Pp. 17-49. 
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