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Cursos: Ciências Sociais – Departamento de Antropologia
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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.

Horário: Atividades síncronas: Terças-feiras (14:30-15:30) 1 hr/aula.

Atividades assíncronas: Leitura e assistência de audio ou video 3 hrs/aula (antes do 
dia de sessão síncrona).

Programa

I. Ementa: Estudos etnográficos elaborados a partir da antropologia pós-guerra e contemporânea. 
A relação entre pesquisa de campo e escrita etnográfica. Etnografia como representação e como 
narrativa. Autoria e autoridade etnográfica. Representação etnográfica do ‘eu’ e do ‘outro’. 
Reflexividade e dialogismo.

II. Metodologia: A disciplina é dedicada a aulas expositivas de conteúdo teórico e discussão de 
textos. Haverão atividades síncronas (AS) e assíncronas (AA). As atividades assíncronas 
correspondem a 1) leitura dos textos e 2) escutar audio da aula enviada pelo moodle ou ver video 
de youtube sobre conteúdo da aula (link colocado abaixo no programa). Esta corresponde a parte 
expositiva das aulas. As atividades assíncronas (leitura ver videos, escutar audio) devem ser feitas 
antes do dia e horário de aula, momento no qual acontecerá a atividade síncrona.

As atividades síncronas (AS) correspondem a discussão dos textos, audios, videos ya lidos, 
ouvidos ou visualizados via videoconferencia com link do moodle.

III. Avaliação: 

Da disciplina: Dois trabalhos individuais feitos em casa abordando os conteúdos do programa 
(50% cada um). Estes trabalhos serão entregados via moodle no meio e 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 ou fazer download de pelo 
menos 75% textos, audios e videos disponibilizados  no moodle. (O moodle gera um 
relatório automático a este respeito).

Participação das aulas síncronas: estudantes devem participar de pelo menos 50% 
das aulas por videoconferência. Na impossibilidade desse acesso regular, devem 
notificar ao professor para que seja feito outro arranjo de frequência. A frequência é 
por auto-atribuição, durante o horário de cada aula síncrona.



V. 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 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 alunxs: Atendimento às Terças-feiras, 15:30, após atividade de
discussão síncrona, via chat do moodle ou outro meio combinado com anterioridade.

OBS: PROGRAMA SUJEITO A ALTERAÇÕES AO LONGO DO SEMESTRE.
Todos os textos serão disponibilizados em PDF no moodle.

VII: Calendário de atividades

02/02 Apresentação

09/02 
AA: PITARCH, Pedro. 1996. Ch’ulel: una etnografia de las almas Tzeltal. Mexico DF: Fondo de 
Cultura Económica. Capítulos 1 e 2 (podem pular da pagina 50 a 55 e parar de ler na 68).

AS: Discussão (09/02 14:30 Duração 1 hora)

16/02
AA: PITARCH, Pedro. 1996. Ch’ulel: una etnografia de las almas Tzeltal. Mexico DF: Fondo de 
Cultura Económica. Capítulo 4 (pags 107-168).

AS: Discussão (16/02 14:30 Duração 1 hora)

23/02
AA: MEDEIROS, Flavia. 2016. “Linhas de investigação”: uma etnografia dastécnicas e 
moralidades sobre “homicídios” na Polícia Civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Tese PhD. UFF. Introdução e Capítulo 3.  

AS: Discussão (23/02 14:30 Duração 1 hora)

02/03
AA: MEDEIROS, Flavia. 2016. “Linhas de investigação”: uma etnografia dastécnicas e 
moralidades sobre “homicídios” na Polícia Civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Rio de 
Janeiro: Tese PhD. UFF. Capítulo 4 e Conclusão.  

AS: Discussão (02/03 14:30 Duração 1 hora)

09/03
AA: GARCIA, Uirá Felippe. 2010. Karawa: a caça e o mundo dos Awá-Guajá. São Paulo: Tese 
PhD. USP. Capitulo 6.

AS: Discussão (09/03 14:30 Duração 1 hora)

16/03

AA: GARCIA, Uirá Felippe. 2010. Karawa: a caça e o mundo dos Awá-Guajá. São Paulo: Tese 
PhD. USP. Capitulo 7.

AS: Discussão (16/03 14:30 Duração 1 hora)



23/03

AA: REFLEXAO CONJUNTA I/ TRABALHO I. 

AS: Discussão (23/03 14:30 Duração 1 hora)

30/03

AA: KOPENAWA, Davi & ALBERT, Bruce. “Posfácio” e “O ouro canibal” e “O povo da mercadoria”
In A queda do Ceu: palavras de xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras. + Video:
A Queda Do Céu. Palavras De Um Xamã Yanomami com o Prof. Dr. José Antonio Kelly
Luciani – UFSC. https://www.youtube.com/watch?v=eJDea151_D4 (até min 50).

AS: Discussão (30/03 14:30 Duração 1 hora)

06/04

AA: Xawara: Rastros da epidemia Covid-19 na terra indígena Yanomami e a omissão do 
estado (fragmentos). São Paulo: Instituto SocioAmbiental. 

AS: Discussão (06/04 14:30 Duração 1 hora)

13/04

AA: TSING, Anna. 2019. Viver nas ruinas: paisagens multiespecies no antropoceno. 
Brasilia: IEB Mil Folhas. Capítulos 4 e 5.

AS: Discussão (13/04 14:30 Duração 1 hora)

20/04

AA: MOURA FAGUNDES, Guilherme. 2017. Outro Fogo. Documentário. Vimeo. https://vimeo.com/
313635468. + MOURA FAGUNDES, 2016. “Como o fogo devem ferramenta: notas sobre manejo 
e manipulação no cerrado (Jalapão-TO)”. Novos Debates, 2: 59-66.

AS: Discussão (20/04 14:30 Duração 1 hora)

27/04

AA: MEDEIROS, Rondinelly. 2015. Sertão, Nordeste e o semiarido. Palestra no seminario Os mil 
nomes de Gaia.  Video: https://www.youtube.com/watch?v=f8YQEzQsubY [36 min]

FAUSTO, Juliana. 2015. Os desaparecidos do antropoceno. Palestra no seminario Os mil nomes 
de Gaia. Video: https://www.youtube.com/watch?v=lPd_ggnifZo&t=1122s [19 min] 

AS: Discussão (27/04 14:30 Duração 1 hora)

04/05 

https://vimeo.com/313635468
https://vimeo.com/313635468
https://www.youtube.com/watch?v=f8YQEzQsubY
https://www.youtube.com/watch?v=lPd_ggnifZo&t=1122s


AA: BARAD, Karen. 2007. Meeting the Universe Half Way: quantum physics and the
entanglement of matter and meaning. Durham & London: Duke University Press. OBS: 
Livro de referencia para discussão mas não precisa ler, so ver os videos embaixo e texto 
explicativo que será enviado pelo professor previa a sessão.

[vídeo 1] Uma breve e incompleta introdução a física quântica:P1 o problema da medição 
Video: https://www.youtube.com/watch?v=eviCHiTAPdQ&t=4s. (9 min)

[vídeo 2] Uma breve e incompleta introdução a física quântica:P2 entrelaçamento 
quântico. Video: https://www.youtube.com/watch?v=QjW_D4B6t0I&t=63s. (6 min)

[vídeo 3] Uma breve e incompleta introdução a física quântica: P3 o apagador quântico de 
escolha retardada. Video: https://www.youtube.com/watch?v=zC0yqAPrc1k&t=4s.  (5 
min).

AS: Discussão (04/05 14:30 Duração 1 hora)

11/05:

AA: REFLEXAO CONJUNTA II/ TRABALHO II. 

AS: Discussão (11/05 14:30 Duração 1 hora)

18/05: 

Recuperação.

https://www.youtube.com/watch?v=eviCHiTAPdQ&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=QjW_D4B6t0I&t=63s
https://www.youtube.com/watch?v=zC0yqAPrc1k&t=4s

