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UNIVERSIDADE FEDERAL DESANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA 
 
Curso de Antropologia 
Semestre 2019- 1 
Disciplina ANT7210 – Práticas de Escrita em Antropologia 
Turma 01337 – 4 créd. Horário em classe: 5as -14.20 as 17.30 e atividades extra-
classe 
Professora: Ilka Boaventura Leite – ilka.leite@ufsc.br 
Est. docente: Patrícia  Marcondes Amaral da Cunha - 
patricia.marcondes@yahoo.com.br 
 
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 profissão de antropóloga/o exige um domínio da escrita em todas as etapas: 1- na 
formação básica: fichamentos, resumos, resenhas, ensaios, roteiros, projetos, 
monografias etc.; 2- na formação profissional: relatórios, dissertações, teses, etc. Saber 
distinguir cada um desses documentos e suas formas estilísticas, possibilidades e 
limites poderá, sem dúvida, favorecer o/a estudante e leva-lo/a a encurtar os ruídos de 
comunicação e as respostas esperadas em tais demandas. Isso implica perceber os 
gêneros literários e discursivos e os recursos existentes à disposição do escritor/a, além 
dos horizontes criativos possíveis a serem conquistados por cada um/a. Importante 
também o conhecimento mínimo das regras existentes e os protocolos exigidos para a 
publicação de trabalhos. Saber navegar nesse horizonte formal das etiquetas e normas 
dá mais segurança para tornar a escrita uma atividade prazerosa e que nem sempre 
tem sido associada a trabalho, já que para muitos escritores, escrever é uma arte, 
permite a fruição da experiência criativa e faz desta um ato de amor e realização. A 
escrita é, portanto, um ato de criação e recriação do mundo. Nosso interesse nesse 
curso é levar aos estudantes esta mensagem e também a possibilidade real de que isto 
aconteça como sendo uma realização autoral. 
Como disse o grande escritor João Guimarães Rosa: 
“O escritor é um alquimista, somente renovando a língua é que se pode renovar o 
mundo.”  
 
Recursos didáticos-pedagógicos e avaliação: 
Aulas expositivas introdutórias pelo professor e a doutoranda, leituras e discussão de 
textos. Oficina de elaboração de textos em sala de aula. Seminários mediante 
preparação de tópicos e bibliografia previamente recomendadas (atenção: ver 
bibliografia e acompanhar as recomendações dadas pelo fórum e pelo moodle. 
Importante a atenção semanal a programação, pois poderá haver alterações). 
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Elaboração de textos previamente orientados, leitura e apresentação em aula. Visita e 
minicursos na BU. 
Trabalho final será um exercício de observação e escrita, a partir de orientação dada 
em sala de aula. Não haverá prova. 
Todas as atividades serão avaliadas proporcionalmente até completar 60%, ficando o 
restante para a presença e auto-avaliação. 
 
Cronograma e bibliografia para as atividades previstas: 
Março 
14/03  
Introdução, conversa sobre o Plano, apresentação das atividades do semestre.   
 
21/03 
- Exibição do curta-metragem e exercício introdutório  
Vídeo:  
Vista Minha Pele. Direção de Joel Zito Araújo. 2008. (27 min.), DVD, color. 
Disponível em: https://youtu.be/LWBodKwuHCM 
  
28/03 
Gêneros discursivos e estilos literários  
- Aula expositiva e discussão de texto em grupos: 
BECKER, Howard. Truques da escrita: Para começar e terminar teses, livros e artigos.  
Rio de Janeiro: Zahar, 2015. Pp. 21-50.  
 
Abril 
04/04  
Oralidade e escrita: diálogos e cartas 
- Vídeo sobre tradição oral  
- Discussão do texto:  
BARTHES, Roland. O Grão da Voz: Entrevistas (1962-1980). Lisboa: Edições 70. Pp. 
9-13 e 175-180. 
 
- Exercício com cartas: 
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.  
 
11/04 
Diários pessoais x Diários de campo: aproximações e distanciamentos 
- Discussão de texto sobre diários: 
CARDOSO DE OLIVEIRA, R. O Diário e suas margens: viagens aos territórios Terena 
e Tükuna. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 2002. Pp.17-34.  
 
- Exercício com os diários 
JESUS, Carolina Maria de. Quarto de Despejo: Diário de uma favelada. São Paulo: 
Ática, 2014. Pp.82-85  
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FRANK, Annne. O Diário de Anne Frank. 11ed. Rio de Janeiro: Editora Record, s.d. Pp. 
15-19.  
 
18/04  
A escrita acadêmica: esquemas, resumos críticos e resenhas 
- Discussão do texto: 
FURLAN, Vera Irma. O Estudo de Textos teóricos. IN: CARVALHO, Maria Cecilia 
Maringoni de. Construindo o saber – metodologia científica: fundamentos e técnicas. 
Campinas: Papirus, 1998. Pp. 119-128.  
- Exercício de produção de resumo em sala  
 
25/04  
14:00 - Visita Guiada à Biblioteca Central + Curso sobre Fontes de Informação 
- Orientações acerca do trabalho sobre fontes de informação  
 
Maio  
02/05  
- Apresentação e discussão dos relatórios sobre a pesquisa com fontes de informação 
e entrega da versão escrita.  
 
09/05  
14:00 – Curso na Biblioteca Central sobre citações e referências 
 
16/05 
 A escrita etnográfica  
- Divisão dos textos em três grupos para apresentação em sala das principiais ideias 
dos autores e entrega de fichamento individual.  
 
INGOLD, Tim. Desenhando juntos: fazer, observar, descrever. In: Estar Vivo: Ensaios 
sobre movimento, conhecimento e descrição. Petrópolis: Vozes, 2018. Pp.315-324. 
 
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 
 
23/05  

Diário de campo e etnografia 

- Discussão dos textos 
MALINOWSKI, Bronislaw. Um diário no sentido estrito do termo. Rio de Janeiro: Record, 
1997. Pp. 11-23 e 302-316.  
 
MALINOWSKI, Bronislaw. Os nativos das ilhas Trobriand. In: Os Argonautas do Pacífico 
Ocidental: Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos arquipélagos 
da Nova Guiné Melanésia. São Paulo: Abril Cultural, 1976. Pp.53-74  
 
- Apresentação de trechos do documentário: 
STRANGERS Abroad: Fora da Varanda (Bronislaw Malinowski). Direção de Andre 
Singer. 1985. DVD, color. Legendado 
Disponível em: 
https://youtu.be/Qn_gLroH3bQ 
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30/05 
Estilos de Escrita Etnográfica 
- Discussão dos textos 
LÉVI-STRAUSS. Bons selvagens. In: Tristes Trópicos. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1996. Pp.225-240.    
 
VERDE, Felipe. Os Bororo. In: O Homen Livre: Mito, Moral e Carácter numa Sociedade 
Ameríndia. Lisboa: Angelus Novus Editora, 2008. Pp. 17-49.  
 
Junho  
06/06 
Exercícios de produção textual: visitando alguns TCC do curso de Antropologia 
 
13/06 
Exercício de observação e escrita (orientação serão dadas pelo Forum via moodle) 
 
20/06  
Feriado 
 
27/06 
Apresentação e debate em sala de aula sobre os trabalhos de observação e escrita, 
com a  entrega do trabalho final 
 
Julho 
04/07 
Avaliação final da disciplina, (auto-avaliação) 
 
 
Atenção: 
Orientações periódicas serão postadas no Forum do moodle.  Um quadro de avaliação 
com os pontos de cada atividade também será postado no moodle. 
 
 
 
                                                                                          Florianópolis, março de 2019 
 Programa elaborado por Ilka Boaventura Leite e Patrícia Marcondes Amaral da Cunha 


