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Universidade Federal de Santa Catarina -UFSC  
Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
Curso de Antropologia ANT 7212 – Disciplina SEMINÁRIO DE ESCRITA 
Professora ministrante: Ilka Boaventura Leite 
Semestre: 2019.2 (4 créditos) 
Dia e horário: quintas às 14:20hs  
Local: CFH 309 
 
     P R O G R A M A 
Ementa 
Redação, leitura e discussão do texto da monografia de conclusão de curso (TCC). 
 

 
Conteúdos e Procedimentos 
O curso procurará se deter no processo de produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). 
Questões abordadas: 
-Normativas e exigências regulamentares.  
-Diálogos sobre criação e escrita: discussão sobre o processo de escrita da monografia, em suas 
diversas etapas, desde a concepção do trabalho, análise e interpretação, a composição do texto,  o 
processo individual de criação literária, o/a antropólogo/a perante as ferramentas da escrita na 
atualidade e perante os meios eletrônicos e virtuais. 
 –Oficinas de leitura e discussão coletiva de textos em processo de produção. 
* Observação: A ministrante da disciplina não tem como função orientar os trabalhos, cabendo a cada 
estudante buscar apoio nxs professorxs orientadorxs para tirar duvidas sobre encaminhamentos de 
pesquisa, formato e interpretação de dados. 
 
Avaliação 
A avaliação será feita a partir dos seguintes pontos:1- participação, interesse e assiduidade através de 
auto-avaliação (30%) 2- avaliação da profa. ministrante sobre o desempenho na sala de aula, 
apresentação e leitura de textos recomendados, participação nas discussões, apresentação de papers e 
capítulos dos trabalhos bem como nas atividades semanalmente recomendadas. (70%). 
 
Plano Geral e Leituras 
 
Introdução: 
Discussão da proposta do curso, apresentação das pesquisas em curso e conversas sobre a abrangência 
e sistemática do curso. 
 
 -Dia 08/08- Sessão I:  
Proposta de programa a ser ministrado no semestre, ajustes no mesmo conforme sugestões dos 
participantes e apresentação dos projetos e tccs que serão discutidos ao longo do semestre. 
 
-Dia 15/08 – Sessão II 
Introdução: leitura, fichamento e discussão do texto: 
BARRET, Stanley. Antropologia: guia do estudante à teoria e ao método antropológico. Petrópolis: 
Ed. Vozes, 2015. (Quarta parte: Análise e interpretação, pp. 249-280). Entregar questões por escrito, 
correlacionando suas dificuldades de análise e escrita ao que aborda o autor no texto indicado. 
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Demais Sessões do Curso: 
Leituras serão pautadas previamente e indicadas a partir do fórum de debates a cada um/a em seu 
email e levará em conta as necessidades e processos individuais e também o assunto e questões 
abordadas em cada sessão, portanto sugiro atenção aos e-mails semanalmente enviados.  
 
BIBLIOGRAFIA:  
(grande parte dos textos encontram-se no Moodle ou na pasta do curso no setor de fotocópias do CFH) 
 
AGIER, Michel. Pensar El sujeto: descentrar La antropologia.  Cuadernos de Antropología Social n. 35, pp9-27. 
Buenos Aires, UBA, 2012. pp.9-27 
ALMEIDA, Sónia e  Rita Ávila Chachado (org.)  Os arquivos dos antropólogos. Lisboa: Associação Cultural 
Palavrão/ Cria. 2016. 
BECKER, Howard. S. Persona e autoridade. Truques da Escrita: para começar e terminar teses, livros e 
artigos. Rio de Janeiro: Zahar, 2015, 
BARDIN, Laurence. Categorização. IN: Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, s/d.pp.117-141 
BARTHES, Roland. Da palavra à escrita. IN: O Grão da Voz: entrevistas 1962-1980. Lisboa: Edições 70, 1981 
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O trabalho do antropólogo. Brasília: Tempo Brasileiro, 2000. 
CLIFFORD. James.  Sobre a autoridade etnográfica. In:  A experiência etnográfica: antropologia e literatura no 
século XX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1998. Pp.17-62 
CLIFFORD, James e George Marcus (org.) A escrita da cultura: poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: 
Ed. UERJ e papéias Selvagens, 2016. 
FERRÁNDIZ, Francisco. Etnografías contemporâneas: anclajes, métodos y claves para el futuro. Barcelona: 
Antrophos Editorial; Mexico: UAM, 2011 
FOUCAULT, M. “O que é um autor?”  IN: ___.  Ditos e Escritos: Estética – literatura e pintura, música e 
cinema (vol. III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001.  
FONSECA, Claudia. Quando cada caso NÃO é um caso: pesquisa etnográfica e educação. Revista Brasileira de 
Educação, Rio de Janeiro, ANPEd, n. 10, p. 58-78, jan./abr. 1999. 
_______. O anonimato e o texto antropológico: dilemas éticos e políticos da etnografia ‘em casa’. Teoria e 
Cultura. v.2, n.1 e 2, p. 39-53, 2008.  
GEERTZ, Clifford. Estar lá, escrever aqui. Diálogo, n. 3, vol 22, 1989. 
GOLDSMITH, Kenneth. Escritura no-creativa. Gestionando El lenguaje em La era digital. Buenos Aires: Caja 
Negra, 2015. Pp.21-64 
GUBER, Rosana. La articulación etnográfica: descubrimiento y trabajo de campo em la investigación de Esther 
Hermitte. Buenos Aires: Biblos, 2013 (cap. 1). 
LIMA, Antónia Pedroso e Ramon Sarró. Terrenos metropolitanos: ensaios sobre produção etnográfica. Lisboa: 
ICS, 2003. Pp. 17-51 
MARQUES, A. C. e Jorge M. V. O que se diz, o que se escreve. Etnografia e trabalho de campo no sertão de 
Pernambuco Revista de Antropologia, USP. V. 48(1): junho, 2005, 
pp.2(http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S00347701200500010000)  
MILLS, C. Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. R.J: Jorge Zahar Ed, 2009 
MOREL, Denise. Criatividade e criação. Ter um talento, ter um sintoma: as famílias criadoras. São Paulo: 
Escuta, 1990.pp.19-38.  
MOMBERGER, c. d. La condición biográfica: ensayos sobre el relato de só en la modernidade avanzada. 
Medellín: Editorial Universidad de Antioquia, 2015. pp.1- 26.  
MOTTA, Luiz. G. Análise Crítica da Narrativa.  Brasília : UNB, 2013, cp. 3, pp71-131. 
ORLANDI, Eni Pulcinelli. O inteligível, o interpretável e o compreensível. In: Discurso e leitura. Campinas: Editora 
da Universidade estadual de Campinas, 1988, pp101-118. 
SERAFIN, M.T. Como escrever textos.  São Paulo: Globo, 2001. 
 
 
                                                                                                      Florianópolis, 08 de agosto de 2019. 
 
                                                                                                                                           Ilka Boaventura Leite 
 
 
 


