
 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Centro de Filosofia e Ciência Humanas - CFH 

Departamento de Antropologia 
 

Código: ANT7501 Nome da disciplina: Tutorial Antropologia Brasileira  obrigatória X optativa 

Nome do professor:    Alexandra Eliza Vieira Alencar E-mail do professor: xanda.alencar@gmail.com 

Ofertada ao curso: Graduação em Antropologia/ 5ª Fase 

 

Carga horária semestral:  
36 horas/aula - 02 créditos 
 

Período:  

2020.1 

Ementa: Disciplina voltada ao aprofundamento de temas e questões específicas da Antropologia. É pré-requisito da disciplina a aprovação em todas as 
disciplinas obrigatórias até a 4ª fase 
 

Objetivos:  
a) Introduzir as e os estudantes à Antropologia Brasileira no contexto global. 
b) Apresentar a História, diferentes linhagens e alguns campos de pesquisa da Antropologia Brasileira; 
c) Possibilitar às e aos estudantes experiências de pesquisa; 
d) Estimular a leitura e escrita antropológica. 

 



Conteúdo Programático:  

Unidade 1 - Caracterização da Antropologia Brasileira; 

Unidade 2 - Conceitos, questões e tendências de alguns campos da Antropologia no Brasil (Relações Raciais; Gênero e Feminismo e Antropologia das 
Religiões); 

Unidade 3 - Desafios para o Fazer Antropológico em Tempos de Pandemia 

 

Carga Horária: atividades pedagógicas síncronas e assíncronas detalhadas: 

10h síncronas - reflexão conjunta online por webconferência e chat mediada pela professora (atividade síncrona no horário da aula na grade horária 

com duração de até 2 horas-aula - 100min/semana) 

26h assíncronas - leitura e fichamento de textos da bibliografia obrigatória (8h), estudo do material didático a ser disponibilizado pela professora com 

slides, áudios explicativos e sugestões de vídeos e podcasts (8h) e realização de exercícios individuais e em grupo via Plataforma Moodle (10h).  

 

CRONOGRAMA 

Etapa Aula Período 
Descrição de 

atividades 
Avaliação Bibliografia 



Semana 1 
 
Unidade 1  
 Caracterização 
da Antropologia 
Brasileira 
 
 

Caracterização da 
Antropologia Brasileira 
 

31/08 a 04/09 
 

- Reflexão conjunta: a 
retomada do ensino 
remoto; (síncrona) 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Escrita de Diário  

Semana 2 
 
Unidade 1  
 Caracterização 
da Antropologia 
Brasileira 
 

Caracterização da 
Antropologia Brasileira 
 

07 a 11/09 
 

- Leitura e fichamento 
de textos (assíncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Mapa conceitual do 
texto indicado pela 
professora. 

PEIRANO, Marisa. 
Antropologia no 
Brasil (Alteridade 
Contextualizada). In: 
O que ler nas 
Ciências Sociais? 
(1970-1995). Vol 1, 
1999, 225-266. 
 



Semana 3 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 
 

Relações Raciais 14 a 18/09 
 

- Leitura e fichamento 
de textos (assíncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 

- Mapa conceitual do 
texto indicado pela 
professora. 

SCHWARCZ, Lilian 
K. Moritz. Questão 
Racial e Etnicidade. 
In: O que ler nas 
Ciências Sociais? 
(1970-1995). Vol 1, 
1999, 267-325. 
 

Semana 4 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 

Relações Raciais 
(Sessão 2) 

21 a 25/09 - Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Pesquisa bibliográfica 
em grupo do campo de 
estudos  abordado dos 
últimos dois anos; 
 

. 
 

Semana 5 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 

Relações Raciais 
(Sessão 3) 

28/09 a 02/10 - Reflexão conjunta 
(síncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 

- Comentário crítico 
sobre webinar 
relacionada ao campo 
de estudos abordado.  
 

 



alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 

- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 
 
 

Semana 6 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 
 

Gênero e Feminismos 
 

05 a 09/10 - Leitura e fichamento 
de textos (assíncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
 

 
- Mapa conceitual do 
texto indicado pela 
professora. 

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. 
 



Semana 7 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 
 

Gênero e Feminismos 
(Sessão 2) 

12 a 16/10 - Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Pesquisa bibliográfica 
em grupo do campo de 
estudos  abordado dos 
últimos dois anos; 
 

 

Semana 8 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 

Gênero e Feminismos 
(Sessão 3) 

19 a 23/10 - Reflexão conjunta 
(síncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 
 
 

- Comentário crítico 
sobre webinar 
relacionada ao campo 
de estudos abordado.  
 

 



Semana 9 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 
 

Antropologia das 
Religiões 

26 a 30/10 - Leitura e fichamento 
de textos (assíncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
 

- Mapa conceitual do 
texto indicado pela 
professora. 
 

MONTERO, Paula. 
Religião e Dilemas 
da Sociedade 
Brasileira. In: O que 
ler nas Ciências 
Sociais? (1970-
1995). Vol 1, 1999. 
 

Semana 10 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 
 

Antropologia em Ação: 
32ª Reunião Brasileira 
de Antropologia (RBA) 

02 a 06/11 - Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Diário de atividades 
assistidas durante a 
32ª Reunião Brasileira 
de Antropologia (RBA)   
 

 

Semana 11 
 
Unidade 2  
Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 

Antropologia das 
Religiões (Sessão 2) 

09 a 13/11 - Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Pesquisa bibliográfica 
em grupo do campo de 
estudos  abordado dos 
últimos dois anos; 
 

 

Semana 12 
 
Unidade 2  

Antropologia das 
Religiões (Sessão 3) 

16 a 20/11 - Reflexão conjunta 
(síncrona); 
 

- Comentário crítico 
sobre webinar 
relacionada ao campo 

 



Conceitos, 
questões e 
tendências de 
alguns campos da 
Antropologia no 
Brasil  
 

- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 
 
 

de estudos abordado.  
 

Semana 13 
 
Unidade 3  

Desafios para o 
Fazer 
Antropológico em 
Tempos de 
Pandemia 

 

Desafios para o Fazer 
Antropológico em 
Tempos de Pandemia 

 

23 a 27/11 
 
. 

- Leitura e fichamento 
de textos (assíncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 
 
 
 

- Comentário crítico 
dos textos escolhidos 
pelos estudantes; 

 
BOLETINS DA 
ANPOCS - 
CIENTISTAS 
SOCIAIS E O 
CORONA VÍRUS 
(2020): 

http://www.anpocs.c
om/index.php/cienci
as-
sociais/destaques/23
25-boletim-semanal 

Semana 14 
 
 
Unidade 3  

Desafios para o 
Fazer 
Antropológico em 
Tempos de 
Pandemia 

 

Desafios para o Fazer 
Antropológico em 
Tempos de Pandemia 

 

30/11 a 04/12 - Reflexão conjunta 
(síncrona); 
 
- Estudo do material 
didático (assíncrona); 
 
- Atividade avaliativa 
(assíncrona). 

- Entrega dos artigos 
produzidos a partir de 
questões dos campos 
de estudos abordados 
na disciplina . 

 

Semana 15 
- Avaliação da 
Disciplina 

 

07 a 11/12 - Reflexão conjunta 
sobre os trabalhos 
finais e a disciplina no 
ensino remoto 
(síncrona); 
 
- Envio das notas e 
comentários dos 

  

http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-boletim-semanal
http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-boletim-semanal
http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-boletim-semanal
http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-boletim-semanal
http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-boletim-semanal


artigos 
(assíncrona); 
 
- Preenchimento do 
formulário de avaliação 
da disciplina 
(assíncrona). 

Semana 16 
- Prova de 
Recuperação com os 
conteúdos abordados 

 

14 a 18/12 - Respostas do 
formulário com as 
questões de 
recuperação 
(assíncrono); 
 

  

Metodologia:   
a) A professora enviará semanalmente material didático com produção de PowerPoint e envio de podcasts e outros materiais disponibilizadas na 
plataforma Moodle; 
b) Atividades individuais de escrita, com prazo de uma semana de entrega, a partir da leitura, visualização ou audição de materiais contidos nas 
referências bibliográficas e outros materiais complementares indicados pela professora que estarão disponibilizados na plataforma Moodle;  
c) Encontros por meio de webconferência e chat através da plataforma Moodle com toda turma para reflexão conjunta dos temas abordados com 
duração de até 2 horas dentro do horário da disciplina (Quartas-feiras das 14h20 às 16h) 
d) Agendamento de horário para atendimento individual no intuito de tirar dúvidas sobre conteúdo da disciplina nas semanas em que não for realizados 
os encontros síncronos (Quartas-feiras das 14h20 às 16h); 
e) Retorno por meio de mensagens e atividades por meio da plataforma Moodle; 
f) A frequência dos/das estudante será computada mediante envio das atividades de escritas semanais, postadas na plataforma Moodle.  O não envio 
das atividades sem justificativas para professora, por mais de quatro semanas  (25% mínimo de frequência), configurará em conceito I para o/a 
estudante. 
 

Avaliação: 

A avaliação será feita a partir de: 
  

1. Avaliação processual observando: presença nas atividades propostas, pontualidade no retorno das atividades, leituras, participação individual e 
em atividades em grupo (10%).  

2. Elaboração de textos a partir de materiais a serem postados no moodle (10%). 
3. Realização de pesquisa bibliográfica (trabalho coletivo) sobre alguns campos da Antropologia Brasileira separados por equipe (30%) 
4. Produção de artigo autoral individual a partir de questões dos campos de estudos abordados na Antropologia Brasileira (50%). 

 



Referências Bibliográficas: 

PEIRANO, Marisa. Antropologia no Brasil (Alteridade Contextualizada). In: O que ler nas Ciências Sociais? (1970-1995). Vol 1, 1999. 
SCHWARCZ, Lilian K. Moritz. Questão Racial e Etnicidade. In: O que ler nas Ciências Sociais? (1970-1995). Vol 1, 1999. 
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. 
MONTERO, Paula. Religião e Dilemas da Sociedade Brasileira. In: O que ler nas Ciências Sociais? (1970-1995). Vol 1, 1999. 

BOLETINS DA ANPOCS - CIENTISTAS SOCIAIS E O CORONA VÍRUS (2020): http://www.anpocs.com/index.php/ciencias-sociais/destaques/2325-
boletim-semanal 
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