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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 
 

  
 
 

 
PLANO DE ENSINO 

(Adaptado segundo a Resolução 140/2020/CUn  
e à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020,  

e de acordo ao Modelo Proposto pela Coordenadoria do Curso) 
 

  
I. IDENTIFICAÇÃO 
 
Curso: Antropologia Semestre: 2020.1                         Turma: (xxxxx) 
Disciplina: ANT7301 Teoria Antropológica II  (Horas/aula semanais: 4)                 
Horário: Terças-feiras 14:20 – 17:50                   Carga horária total (h/a): 72    
Professor: Márnio Teixeira-Pinto  (contato por e.mail: através da plataforma Moodle) 
 
 
II. EMENTA 
 
A escola sociológica francesa e o estruturalismo.  
 
 
III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  
 
Análise das principais obras de E. Durkheim que influenciaram a história da ciências sociais 
e da antropologia do fim do século XIX a meados do século XX, em diferentes vertentes ou 
expressões nacionais. 
 
O estruturalismo em sua versão antropológica: De Marcel Mauss a Claude Lévi-Strauss, e 
deste ao fim do século XX.  
 
 
IV. OBJETIVOS  
 
Dar aos alunos um panorama consubstanciado da história da antropologia no século XX e a 
importância do Estruturalismo para a Antropologia desde então praticada. 
 
 
 
V. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 
Para as atividades síncronas estão previstas aulas expositivas curtas e indicações para 
estudo dirigido de textos indicados na bibliografia que serão disponibilizados pela 
plataforma Moodle – que será adotada como principal ferramenta tecnológica de auxílio à 
disciplina e à comunicação entre alunos e alunas e o professor (e o/a eventual monitor/a). 
 
As atividades assíncronas, que compõem parte fundamental da carga horária da disciplina 
durante o semestre, compreendem as leituras de textos, a assistência a filmes e a preparação 
de resenhas, fichas de leitura ou comentários e deverão ser realizadas de acordo com o 
estabelecido no cronograma. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES SÍNCRONAS, AVALIAÇÕES E LEITURAS 
Semana Data Horário e Conteúdo Atividade e Bibliografia 

1 01/09 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 

Apresentação Programa, Plano de Ensino e Formas de 
Avaliação 

2 08/09 14:30 – 15:30 - Google Meet 
Um início 

R. Hertz. A preeminência da mão direita: um estudo sobre as 
polaridades religiosas 

3 15/09 Formas sociais, classificação e 
representação 

E Durkheim. O que é um fato social? 
E Durkheim & M Mauss - Formas Primitivas de 

Classificação 
E Durkheim - "Introdução" e "Conclusão" Às Formas 

Elementares da Vida Religiosa 

4 22/09 14:30 – 15:30 - Google Meet 
Religião, Sociedade e   
o Modelo Sacrificial 

 A R Radcliffe-Brown – Estrutura e Função na Sociedade 
Primitiva (trechos) 

M Mauss & H Hubert – Ensaio sobre o sacrifício  

5 29/09 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 Uma Leitura Britânica 

E E Evans-Pritchard – Os Nuer (Trechos) 
E E Evans-Pritchard – A Religião Nuer (trechos) 

6 06/10 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 O modelo da dádiva 

 M Mauss - Ensaio sobre a Dádiva   

7 13/10 14:30 – 15:30 - Google Meet 
O Kula de Malinowski  
 

 B Malinowski- Os Argonautas do Pacífico Ocidental 
(trechos) 

M Peirano – Prefácio aos Argonautas 

1ª Avaliação – Entrega 
Moodle 

Via MOODLE, com prazo até 20/10 para devolução, também 
via Moodle 

8 20/10 14:30 – 15:30 -Google Meet 
 A Passagem para as Estruturas 

C. Lévi-Strauss. A análise estrutural em Lingüística e em 
Antropologia 

C. Lévi-Strauss A noção de estrutura em etnologia 
C. Lévi-Strauss -  As Estruturas Elementares do Parentesco  

9 27/10 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 O domínio do simbólico 

F Saussure – Curso de Linguística Geral (trechos) 
E Benveniste - Problemas de linguística geral (trechos) 

10 03/11 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 O modelo linguístico 

R Jakobson – A Linguagem Comum entre Linguistas e 
Antropólogos 

R Jakobson  -Dois Aspectos Da Linguagem e Dois Tipos De 
Afasia 

11 10/11 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 O modelo simbólico 

C. Lévi-Strauss. A Eficácia Simbólica; e 
C. Lévi-Strauss. O Feiticeiro e sua Magia 

12 17/11 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 O poder simbólico 

P. Bourdieu. O que falar quer dizer; e 
P. Bourdieu & Y. Delsaut. O Costureiro e sua Grife: 

contribuição para uma teoria da Magia 

13 24/11 14:30 – 15:30 -0 Google Meet 
 O poder dos símbolos 

E. Leach. Cultura e Comunicação: a lógica pela qual os 
símbolos estão ligados. 

14 01/12 14:30 – 15:30 - Google Meet 
 Do símbolo aos Mitos 

C. Lévi-Strauss -  O Totemismo Hoje 
C. Lévi-Strauss -  A Estrutura dos Mitos 
C. Lévi-Strauss – A Gesta de Asdiwal 
C. Lévi-Strauss – Mitológicas: O Cru e o Cozido (trechos) 

2ª Avaliação 
Moodle 

Via MOODLE, com prazo até 05/12 dias para devolução 
também via Moodle 

15 08/12 14:30 – 15:30 - Google Meet 
O Lugar dos Mitos no Mundo 

Encerramento “As Mitológicas Hoje” 
Divulgação dos resultados. Balanço geral. Informações sobre 

a Recuperação.  

16 15/12 RECUPERAÇÃO 
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VI - AVALIAÇÃO 
 
A avaliação levará em conta a assistência às aulas síncronas – cujo registro será feito por 
mecanismos da plataforma adotada – e a realização das tarefas assíncronas, como as fichas 
de leituras e as resenhas de textos indicados. Uma avaliação final terá sua necessidade 
definida somente a partir do rendimento dos/as alunos/as ao longo do período letivo, e 
sempre que isto se apresentar com um bom recurso de aprendizado, e jamais como pena ou 
desagrado.   
 
 
VII - FREQUÊNCIA E RECUPERAÇÃO  
  
A apuração da frequência levará em conta, com igual peso, a presença às atividades síncronas 
e o cumprimento das atividades assíncronas. Caso a assistência às atividades síncronas seja 
um problema para algum/a aluno/a, o professor deverá ser notificado logo ao início do 
semestre, de modo a poder, ouvida a coordenação do Curso, encontrar alternativas. 
 
Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos 
Cursos de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o 
aluno com frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 
(cinco vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da média aritmética entre a 
média das avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme 
previsto no Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.                          
                               
 
VIII - BIBLIOGRAFIA BÁSICA E COMPLEMENTAR 
 
A bibliografia básica, de leitura obrigatória, indicada no Cronograma do Plano de Ensino, 
estará disponível na plataforma Moodle, na página da disciplina, com todas as suas referências 
obrigatórias, organizada de acordo com as atividades do cronograma.  Bibliografias 
complementares poderão ser indicadas ao longo do semestre, a depender do interesse e do 
desenvolvimento da disciplina sob essa nova forma, com ou sem o caráter de leitura 
obrigatória. 
 
 
IX. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 
  
O atendimento aos estudantes ocorrerá sempre após as aulas síncronas (através do Google 
Meet), quando o professor poderá continuar on-line por um certo período. Nos dias das aulas 
síncronas, encerrado esse período on-line, e durante todo período anteriormente previsto para 
as aulas presenciais, o professor responderá em tempo real a questões postas no fórum do 
Moodle (que mantém todo o registro dos eventos). Fora destes períodos, o professor (e o/a 
eventual monitor/a) serão sempre acessíveis através das formas de contato pelo Moodle.  


