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Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFH
Cursos: Ciências Sociais – Departamento de Antropologia
Disciplina: ANT 7028 Tópicos especiais em Antropologia II: Antropologia e outras ciências
Semestre: 2020.1
Professor: Gabriel Coutinho Barbosa / José Antonio Kelly Luciani
emails: ggabrielbar@gmail.com / kamiyekeya@gmail.com 
Carga horária: 72h/aulas
Horário: Atividades síncronas (25%): Sextas-feiras, 18h30-19:30

Atividades assíncronas (75%): Leitura de textos e/ou vídeo e/ou áudio

PROGRAMA

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.

I. Ementa: Conexões e efeitos na imaginação antropológica a partir da exploração de 
outros campos da ciência, como: física, matemática, ecologia, (astro)biologia, 
oceanografia, engenharia de pesca e outras ciências ligadas ao Antropoceno.

II. Objetivos: O objetivo central da disciplina é apresentar algumas questões centrais em 
outros campos da ciência – como as teorias do caos e dos fractais (Matemática), a 
relatividade e a mecânica quântica (Física), os algoritmos computacionais e a Inteligência 
Artificial, a simbiose e outras relações específicas, o conceito de vida e suas pré-
condições (Biologia e Ciências da Vida) – e refletir sobre suas interlocuções e efeitos para 
diferentes teorias na Antropologia.

III. Metodologia: Seguindo as recomendações da UFSC em relação às aulas não 
presenciais, haverá atividades síncronas (AS) e assíncronas (AA). As atividades 
assíncronas representam 75% da carga horária da disciplina e correspondem a: 1) leitura 
de textos da bibliografia e 2) audição de áudios compartilhados pelo Moodle ou 
ainda assistir vídeo disponíveis no Youtube relacionados aos conteúdos das aulas e 
cujos links constam neste Programa da disciplina. As atividades assíncronas 
deverão ser realizadas antes do dia e horário de aula, momento destinado às 
atividades síncronas. 
* No caso de vídeos em língua estrangeira, para legendas em português, utilizar 
ferramenta disponível no próprio Youtube: clicar em cc, depois, em settings, subtitles, 
auto-translate e Português.

As atividades síncronas (AS) representam 25% da carga horária e correspondem a: 
discussão de textos com os docentes e demais colegas via videoconferência. O link 
de cada videoconferência será enviado pelos professores via Moodle alguns 
minutos antes da aula. Serão utilizadas alguma plataforma de videoconferência (por 
exemplo, GoogleMeets, Jitsi e Zoom) ainda a ser definida.
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IV. Avaliação: Ensaio individual abordando os conteúdos do programa e desenvolvendo 
um ou dois temas do mesmo, a ser entregue no final da disciplina, em data indicada no 
programa.

V. 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, audios e videos: 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. 

Direitos Autorais: Não será permitido gravar, fotografar 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 

IMPORTANTE: A aprovação na disciplina está condicionada a nota mínima 6,0 sobre os 
conteúdos específicos da disciplina (com direito a uma avaliação de recuperação no final 
do semestre)

VI. Horário de atendimento a alunos
Atendimento às Sextas-feiras, 19h30, após a atividade síncrona.

OBS: PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES AO LONGO DO SEMESTRE

VII. Calendário de atividades

04/set, Sessão 2: Relativismo e relatividade (e perspectivismo)

AA: [texto] Almeida, Mauro. 2009. “Relatividade e relativismo: Einstein e a teoria 
social”. Tempo Brasileiro 179: 113-134.
[vídeo] WSU: Space, Time, and Einstein with Brian Greene (até 1h05 min).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CKJuC5CUMgU
Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português. 

AS: Discussão (04/set, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

11/set, Sessão 3: Mecânica quântica: os dilemas da relação observado - observador

AA: [vídeo 1] Uma breve e incompleta introdução a física quântica:P1 o problema da 
medição (9 min)
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[vídeo 2] Uma breve e incompleta introdução a física quântica:P2 entrelaçamento 
quântico (6 min)
[vídeo 3] Uma breve e incompleta introdução a física quântica: P3 o apagador 
quântico de escolha retardada (5 min).
[texto complementar] Barad, Karen. 2007. Meeting the Universe half-way: 
quantum physics and the entanglement of matter and meaning. Durham & London: 
Duke University Press.

AS: Discussão (18/09 18:30 Duração 1 hora). 

18/set, Sessão 4: Ontogênese, sistemas de desenvolvimento e autopoiese

AA: [texto] Botelho, João Francisco. 2011. “Capítulo 2: Teoria dos sistemas de 
desenvolvimento e autopoiese”. In: J. Cofre & K. Saafeld (orgs.) Discussão de 
Novos Paradigmas: vida, embriologia e evolução. Florianópolis: Ed. Da UFSC. pp. 
39-67.

AS: Discussão (27/nov, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

25/set, Sessão 5: Educação da Atenção e inteligência artificial

AA: [texto] Ingold, Timothy. 2010. “Da transmissão de representações à educação da 
atenção”. Educação, 33(1): 6-25.
[vídeo] MIT Introduction to Deep Learning | 6.S191.
Link:https://www.youtube.com/watch?v=njKP3FqW3Sk&list=PLtBw6njQRU-
rwp5__7C0oIVt26ZgjG9NI.
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português. 

AS: Discussão (25/set, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

02/out, Sessão 6: Armas de destruição matemática

AA: [vídeo] The era of blind faith in big data must end. Cathy O’neil
Link: https://www.youtube.com/watch?v=_2u_eHHzRto
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português. 

AS: Discussão (02/out, 18:30 Duração 1 hora).

09/out, Sessão 7: Capitalismo de vigilância

AA: [vídeo] Shoshana Zuboff on surveillance capitalism | VPRO Documentary
Link: https://www.youtube.com/watch?v=hIXhnWUmMvw 
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português. 
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AS: Discussão (09/out, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

16/out, Sessão 8: Astrobiologia e as condições para a vida

AA: [texto] Galante, Douglas et alli (orgs.). 2016. Astrobiologia: uma ciência 
emergente (Capítulos a definir). São Paulo: Tikinet Edição / IAG-USP.
[áudio] "Um bilhão de gêmeos da Terra", entrevista com Amâncio Friaça. 
Programa Supertônica (23/09/2015), Rádio Cultura Brasil, 1200AM (São Paulo).
Link:http://culturabrasil.cmais.com.br/programas/supertonica/arquivo/um-bilhao-de-
gemeos-da-terra-por-amancio-friaca 

AS: Discussão (06/nov, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

23/out, Sessão 9: A gravidade como pressuposto

AA: [texto] Simonetti, Cristián. 2018. "Entrevivendo em suspensão". Revista do 
Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 137-158, abr. 2018.
[vídeo 1] Astronaut Tips: How to Wash Your Hair in Space | Video
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kOIj7AgonHM  
[vídeo 2] Sleeping in Space
Link: https://www.youtube.com/watch?v=UyFYgeE32f0 
[vídeo 3] 'Space makes eating a lot more fun!' Astronauts explain food prep
Link: https://www.youtube.com/watch?v=onm7P_iFueE 
[vídeo 4] 'Walking and Hunting on the Ocean Floor | Living by the Oceans 

Documentary
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kL15qu-sVDs 
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português.

AS: Discussão (13/nov, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

30/out, Sessão 10: Evolução, simbiose, Margullis

AA: [texto] Margulis, Lynn. 1998[2001]. “1. Simbiose em todos os lugares”; “3. 
Individualidade por incorporação”; “4. O nome da videira” e “Apêndice”. In: O 
Planeta Simbiótico: uma nova perspectiva da evolução. Rio de Janeiro: Rocco. pp. 
13-19; 38-69 e 123.

AS: Discussão (23/out, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

06/nov, Sessão 11: Simbiose, paisagem e descrição crítica, Tsing

AA: [texto 1] Tsing, Anna. 2015[2019] “Capítulo 4. Em meio à perturbação: 
simbiose, coordenação, história, paisagem”. In: Viver nas Ruínas: paisagens 
multiespécies no Antropoceno. Brasília: IEB/Mil Folhas. pp. 91-116.
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[texto 2] Tsing, Anna. 2013[2019] “Capítulo 5. Socialidade mais que humana: um 
chamado para a descrição crítica”. In: Viver nas Ruínas: paisagens multiespécies 
no Antropoceno. Brasília: IEB/Mil Folhas. pp. 119-138.

AS: Discussão (30/out, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

13/nov, Sessão 12: Antropoceno, capitaloceno, plantationoceno

AA: [texto] Haraway, Donna. 2017. “Antropoceno, capi ta loceno, 
plantationoceno, chthluceno: fazendo Parentes”. In: Catálogo Fórum Doc 2017, pp. 
132-140.

AS: Discussão (20/nov, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

20/nov, Sessão 13: Agronegócio e novos patógenos

AA: [texto] Coletivo Chuang. 2020. "Outras Fitas: Contágio Social – 
coronavírus, China, capitalismo tardio e o ‘mundo natural’". A Fita. pgs. 01-62.
[vídeo] The Bat of Minerva: Robert Wallace, Evolutionary Biologist, on 
Agroeconomics of Disease.
Link: https://www.youtube.com/watch?v=DpC5qkd5Brg  
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português.

AS: Discussão (16/out, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

27/nov, Sessão 14: Caos, fractais e Antropoceno

AA: [texto] Danowksi, Debora & Viveiros de Castro, Eduardo. 2014. A mundo 
por vir? Ensaio sobre os meios e os fins. Florianópolis: Cultura e Barbarie & 
Instituto Socio-Ambiental. Capítulos 1 e 2 (pp 11-36).
[vídeo 1] Chaos Theory Documentary. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6BvTKBYBMFY
[vídeo 2] This equation will change how you see the world (the logistic map).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ovJcsL7vyrk&t=911s
* Para legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: 
clicar em cc, depois, em settings, subtitles, auto-translate e Português.

AS: Discussão (11/set, 18:30-19:30, Duração 1 hora).

04/dez, Sessão 15: Entrega de trabalhos via Moodle.

11/dez, Sessão 16: Recuperação. 
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