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ANT 7202 - Introdução à Etnografia 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas presenciais 
por aulas em meios digitais, tendo em vista a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção 
à Portaria MEC 544, de 16 de junho de 2020 e à Resolução 140/2020/CUn, de 24 de julho de 2020 

Disciplina: - Introdução à Etnografia 
Código: ANT7202 Turma: 01337 Semestre: 2020/1 
Carga Horária: 72 h/a (4h/a cumpridas no calendário presencial e 68h/a Calendário Suplementar Excep-
cional) 
Horário: Aulas síncronas terças-feiras das 15h até 16s; Chats terças-feiras 16hs20min; atividades assín-
cronas  
Método remoto: AVA/Moodle UFSC e Plataforma de Web Conferência Google Meet 
Professora: Vânia Zikán Cardoso E-mail: vaniazcardoso@gmail.com 
Ementa: Introdução à etnografia como método, forma  de representação e modo de reflexão antropológica. 
Os precursores da etnografia: o imaginário europeu sobre o exótico’, o ‘selvagem’ e o ‘outro’; relatos de vi-
agem; memórias dos colonizadores; antropologia de gabinete.  
Objetivos: (conforme apresentados pelo professor Josué Carvalho) Um dos objetivos desta disciplina é 
situar a etnografia como uma prática que engloba tanto a pesquisa de campo quanto a transformação de tais 
pesquisas num texto escrito. Mas se uma etnografia “acaba” na forma de um texto, seu papel na antropologia 
começa bem antes: Antes de fazer pesquisa ou escrever uma etnografia, costuma-se justamente ler outras 
etnografias e outros textos entendidos como relevantes à temática e/ou ao local a ser pesquisado. Tais textos 
oferecem, por sua vez, exemplos de como é possível realizar uma leitura do mundo ao redor, através de um 
‘olhar’ e ‘ouvir’ etnográfico, iniciando um processo de descrição e de interpretação do mundo tal como 
percebido e narrado, por nós e pelos nossos interlocutores (ou ‘informantes’…) no campo. Aliás, quanto 
mais buscamos dar conta de como nossos interlocutores no campo entendem o mundo ao redor, mais somos 
levados a questionar se estamos lidando com o mesmo mundo. Neste sentido, a leitura etnográfica que bus-
camos oferecer do mundo, desde algum lugar, grupo e/ou prática em particular, nos leva a questionar o mun-
do do sentido comum - o que descobrimos dessa forma nem sempre ser tão ‘comum’ assim. É por isto que na 
etnografia, ao buscar familiar-se com o aparentemente ‘estranho,’ acaba-se também estranhando o que se 
entende como ‘familiar.’ Aqui, mais do que oferecer uma introdução a algumas etnografias tratadas como 
produto final de um processo de pesquisa, ou de oferecer uma história do ‘desenvolvimento’ da etnografia 
como método de pesquisa ou forma de descrição, a ênfase é dada à etnografia como uma prática de leitura 
que permeia o processo de fazer e pensar a antropologia e seus variados ‘objetos’ e ‘sujeitos’ de pesquisa. 
Com este objetivo, pretende-se também ler textos não escritos como ‘etnografias,’ mas que apresentam for-
mas críticas e experimentais - e ainda empíricas - de problematizar as formas convencionais com que o mun-
do (tanto ‘nosso’ quanto dos ‘outros’) costuma ser representado. Ou seja, busca-se oferecer apenas uma in-
trodução a alguns modos de entender o que é a etnografia. 
Metodologia: A partir de 31/08/2020 a disciplina será ministrada através do Ambiente Virtual de Aprendiza-
gem (AVA) Moodle da UFSC e estará organizada em tópicos de duração de uma ou mais semanas, segundo 
detalhamento no cronograma de leituras. Cada Tópico contará com os seguintes recursos: 

• Uma página/web para aula assíncrona, na qual a professora disponibilizará todo o conteúdo: tex-
tos, videoaulas, materiais áudio visuais diversos e orientações de como se guiar por estes conteú-
dos; 



• Uma videoconferência semanal para debates e aprofundamento da temática (terças-feiras, às 15hs-
16hs). 

• Chat semanal para compartilhar questões, dúvidas e orientações (terças-feiras, às 16hs20min - 
17hs); 

• Fórum de discussão; questionários e outras ferramentas serão utilizadas para atividades ao longo do 
semestre; 

Todos os textos de leitura obrigatória serão disponibilizados em pdf dentro de cada tópico, por semana 
aula; serão ofertados recursos audiovisuais extras, tais como documentários, entrevistas com autores, 
filmes. 
O aprofundamento da bibliografia será através das videoconferências; de chats e das atividades de inter-
ação assíncronas. 
As aulas por videoconferência ocorrerão usando Google Meet - as aulas serão gravadas, mas a disponibi-
lização delas no ambiente virtual dependerá da autorização de todos os alunos presentes na aula, da quali-
dade e da necessidade, tendo em vista a disponibilização de outros recursos didáticos. É vedada sua difusão 
fora do quadro dessa disciplina, sua disponibilidade em outros ambiente e para um publico além dos alunos 
regularmente matriculados. É vedada a gravação das aulas por qualquer pessoa. 
As aulas estão protegidas pelo direito autoral. Baixar, reproduzir, compartilhar, comunicar ao público, tran-
screver, transmitir, entre outros, o conteúdo das aulas ou de qualquer material didático pedagógico só é 
possível com prévia autorização.  
Respeite a privacidade e os direitos de imagem tanto dos docentes quanto dos colegas. Não compartilhe 
prints, fotos, etc., sem a permissão explícita de todos os participantes.  
O(a) estudante que desrespeitar esta determinação estará sujeito(a) a sanções disciplinares previstas no 
Capítulo VIII, Seção I, da Resolução 017/CUn/1997. 

AVALIAÇÃO: A nota final desta disciplina consistirá na média das 3 avaliações descritas a seguir: 
1ª Avaliação processual: participação ativa nas atividades remotas. Está avaliação irá considerar: a) o 
engajamento e participação do/a estudante nos fóruns de debates e atividades assíncronas, e nos chats, ao 
longo do semestre; b) Sua interação nas aulas síncronas; c) o relatório de acesso gerado pelo Moodle (que 
permite identificar todas as visualizações e interações feitas pelos(as) estudantes). 30% 
2ª e 3ª Avaliações do conteúdo. Questões dissertativas e objetivas, com consulta, realizadas no Moodle 
sobre questões discutidas nos vários módulos do curso. A avaliação ficará disponível por uma semana. 
70%. 

PRESENÇA 
O/a estudante deve ter, ao final do semestre, 75% de participação na disciplina. O cálculo dessa percent-
agem será feito da seguinte forma: 
Atividades assíncronas: Os(as) estudantes devem visualizar pelo menos 75% das páginas de atividades 
assíncronas 
Visualização ou Download de textos: Os(as) estudantes devem visualizar ou baixar pelo menos 75% dos 
textos disponíveis em pdf 
Participação das aulas síncronas: Os(as) 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 freqüência é por autoatribuição, durante o horário de cada aula 
síncrona. 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
Comunicação: Todos os avisos sobre a disciplina serão enviados via a plataforma Moodle. Os alunos 
também podem enviar suas dúvidas ou marcar horário para atendimento online por meio de mensagens no 
Moodle 
Orientações extraclasse: a professora tem disponibilidade para atender os alunos em horários flexíveis,  
sempre mediante prévio agendamento. 
Orientações sobre organização do tempo para as atividades dessa disciplina: Recomenda-se à/ao es-
tudante organizar-se com: 1hs20min semanais para leitura e escuta da página/WEB e links disponíveis de 



aula assíncrona, 1 hora semanal para interagir nas ferramentas de interação da disciplina; 1 hora semanal 
para as aulas por videoconferência. 
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, con-
forme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos Autorais  
Eventuais mudanças: Dependendo de ocorrências, ou demandas, imprevistas, especialmente por se 
tratar de um semestre atípico por conta da pandemia, mudanças poderão ocorrer em relação ao conteúdo, 
às atividades e dinâmicas das aulas síncronas ou assíncronas, ou em relação à avaliação.  

Programa de Curso e Plano de Leituras 

PARTE I - Reapresentação do programa e ambientação com a disciplina no Moodle. 

31/08/2020 até 04/09/2020 
Aula por vídeo conferência marcada para 01/08/20, às 15hs 

PARTE II - O imaginário europeu sobre o “exótico”, o “selvagem” e o “outro” 

07/09/2020 até 18/09/2020  
Leitura: Souza, Laura de Mello.  1993.  “O Novo Mundo entre Deus e o Diabo”.  In O Diabo e a Terra de 
Santa Cruz.  SP: Companhia das Letras, pp. 19-72. 
Aula por vídeo conferência marcada para 08/09/20, às 15hs 
Aula por vídeo conferência marcada para 15/09/20, às 15hs 

21/09/2020 até 02/10/2020  
Leitura: Said, Edward. 1990.  “Introdução”. In Orientalismo: O Oriente como invenção do Ocidente.  SP: 
Companhia das Letras.  
Aula por vídeo conferência marcada para 22/09/20, às 15hs 
Aula por vídeo conferência marcada para 29/09/20, às 15hs 

05/10/2020 até 09/10/2020  
Leitura: Conrad, Joseph. 2008[1896]. “Um posto avançado do progresso”. In Coração das Trevas. São 
Paulo: Companhia das Letras.pp. 123-152. 
Aula por vídeo conferência marcada para 06/10/20, às 15hs 

Avaliação 1 - Questões dissertativas e objetivas, com consulta, realizadas no moodle. Disponível entre 
5/10/20 e 9/10/12 

PARTE III - Antropologia de Gabinete 

12/10/2020 até 16/10/2020 
Leitura: Staden, Hans 1974. Duas Viagens ao Brasil.  Tradução de Guiomar de Carvalho Franco.  Belo Hori-
zonte; SP: Editora Itatiaia; Editora da USP. [seleções] 
ou 
Lery, Jean de. s/d. Viagem à terra do Brasil. SP: Livraria Martins Editora. [seleções] 
Aula por vídeo conferência marcada para 13/10/20, às 15hs   

PARTE IV Etnografia Moderna 
19/10/2020 até 06/11/2020 

Leitura: Malinowski, Bronislaw.  1976.  Os Argonautas do Pacífico Ocidental.  SP: Abril Cultural.  (pas-
sagens) 
Filme: Estranhos no Exterior: Fora da varanda( Bronislaw Malinowski) ( Strangers Abroad) 
https://www.youtube.com/watch?v=Qn_gLroH3bQ 
Aula por vídeo conferência marcada para 20/10/20, às 15hs 
Aula por vídeo conferência marcada para 27/10/20, às 15hs 

https://www.youtube.com/watch?v=Qn_gLroH3bQ


Leitura: Gonçalves, Marco Antônio. 2019. “O sorriso de Nanook e o cinema documental e etnográfico de 
Robert Flaherty.” Sociologia e Antropologia. v. 9#2: 543-575. 
Filme: Nanook do Norte Robert J. Flaherty, 1922. 
 https://www.youtube.com/watch?v=z7DZ05IgJOk 

Aula por vídeo conferência marcada para 03/11/20, às 15hs 

PARTE V Múltiplas formas de etnografia, ou a etnografia no espelho de si mesma 
09/11/2020 até 11/12/2020 
Leitura: Hurston, Zora Neal. 2002. Seus olhos viam Deus.  São Paulo: Editora record [passagens] 
Aula por vídeo conferência marcada para 10/11/20, às 15hs 
Aula por vídeo conferência marcada para 17/11/20, às 15hs 

Leitura: Landes, Ruth. 2002. Cidade das Mulheres. RJ: Editora da UFRJ. [passagens] 
Aula por vídeo conferência marcada para 24/11/20, às 15hs 
Aula por vídeo conferência marcada para 01/12/20, às 15hs 
Avaliação 2 - Questões dissertativas e objetivas, com consulta, realizadas no moodle, disponível entre 
30/11/20 e 7/12/20 

Leitura: LIMA, Tânia S. 2013. ‘O campo e a escrita: Relações incertas’, RAU: Revista de Antropologia da 
UFSCar 5(2): 9-23. 
Aula por vídeo conferência marcada para 08/12/20, às 15hs 

PARTE VI - Finalização 
14/12/2020 até 18/12/2020 
Entrega das notas, atividades de recuperação 
Encontro final para avaliação coletiva da disciplina 
Aula por vídeo conferência marcada para 15/12/20, às 15hs

https://www.youtube.com/watch?v=z7DZ05IgJOk

