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METODOLOGIA DE ENSINO REMOTO 
 
Em acordo com a Resolução Normativa 140/2020/CUn, esta disciplina será ministrada 
em formato não presencial, no ambiente virtual de aprendizagem Moodle/UFSC, 
combinando atividades síncronas e assíncronas.  
 
Carga horária atividades síncronas 50% = 36h/a 
Carga horária atividades assíncronas 50% = 36h/a  
Horário Aulas síncronas – Sextas feiras das 14h20 às 16hs  
Tarefas assíncronas – a serem postadas semanalmente no moodle 
Método remoto: AVA/Moodle UFSC, BigBlueButtonBN e Zoom. 
 
Frequência 
Frequência será contabilizada por meio da presença em aulas síncronas (50%) e pela 
postagem semanal de texto (seguindo as indicações de cada aula) no Moodle (50%).  
 
Estudantes que trabalhem no horário da aula, deverão ter reunião de orientação 
individual com a professora na primeira semana de aulas para planejar as atividades de 
acompanhamento semanal da disciplina. 
 
Recuperação de faltas 
Estudantes que eventualmente não podem estar presentes nas aulas síncronas devem 
assistir a gravação da aula assíncrona e postar resenha da aula no moodle antes da 
aula síncrona da semana seguinte. Apenas com esta postagem será possível computar 
a presença. Esta atividade NÃO substitui a atividade escrita indicada para cada 
semana.  
 
Recursos didáticos  
Encontros remotos, com duração de1h40 serão compostos por aulas expositivas, 
apresentação em Power Point dos principais conceitos da aula, discussão de textos 
indicados e apresentação e diálogo sobre textos e material áudio-visual recomendado 
para cada aula. 
  
Para a carga horaria assíncrona devem ser feitas leitura de textos e escuta e 
visualização de vídeos e podcasts. Esta carga horária (50% da disciplina), será 
computada através de produções textuais (diários, resenhas, ensaios, fichas de leitura, 



resposta à questionário, perguntas, etc) e participação em Chats, Fóruns de Debate e 
Avaliação de cada unidade.  
 
Atendimento aos(as) estudantes 
Os(as) estudantes podem enviar suas dúvidas por meio de mensagens no Moodle. 
Caso desejem atendimento individual ou em grupo, deverá ser agendado com 
antecedência. O atendimento individual será feito nas sextas feiras a tarde, antes ou 
após a aula síncrona. 
 
Avaliação do curso e auto-avaliação 
No final de cada unidade será enviada, individualmente, à cada estudante, uma 
avaliação qualitativa de seus pontos fortes e fracos no aproveitamento da disciplina.  
 
Etica Antropológica 
Recomenda-se a leitura do código de ética da ABA e bibliografia sobre implicações 
éticas da pesquisa antropológica para entendimento das obrigações e compromissos 
institucionais de investigações no âmbito da Antropologia. 
 
Etiqueta acadêmica  
O aprendizado de formas de convivência e respeito acadêmico é de fundamental 
importância para o desenvolvimento da disciplina: respeito e a escuta ativa de colegas 
e professora expressa em respostas a mensagens, diálogo em sala de aula, 
atendimento às demandas do curso, compromisso com a construção de comunidade 
pedagógica com a turma, reconhecimento em forma de agradecimento e/ou 
referências bibliográficas da colaboração da disciplina em eventual publicação de 
textos produzidos na disciplina,etc. 
 
Plágio 
Constitui-se em plágio todo trabalho copiado sem a devida fonte e reconhecimento 
de autoria através de regras ABNT (citação entre aspas de textos, referências a nome 
de autoras/es, data de publicação e pagina do trecho do texto citado). Os textos 
escritos em fóruns, wiki, chat e outras atividades abertas à toda a turma são de uso 
exclusivo da disciplina e não podem ser usados em outras disciplinas em a devida 
consulta e autorização por parte docente e estudantil. 
  
Direitos autorais e de uso de imagem  
Videoaulas, gravações e Power Point serão produzidos especificamente para essa 
disciplina/turma, para utilização na plataforma Moodle. Sua reprodução e divulgação 
não está autorizada. Portanto, não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas 
disponibilizadas no Moodle.  
Também não é possível utilizar textos postados por colegas sem devida autorização e 
reconhecimento de autoria.  
O uso não autorizado de material original retirado das aulas síncronas ou assíncronas 
constitui violação de direitos autorais, conforme a Lei nº 9.610/98 – Lei de Direitos 
Autorais. 
 
 



    P  R O G R A M A 
 
EMENTA 
As diferentes perspectivas epistemológicas e metodológicas da produção do 
conhecimento antropológico. O método comparativo e o método etnográfico. 
Objetividade e subjetividade na pesquisa antropológica. Trabalho de campo, 
reflexividade e simetria. Ética na pesquisa.  
 
MÉTODO PEDAGÓGICO 
Será valorizado o crescimento intelectual de cada aluna/o, a participação nas aulas 
síncronas, a intervenção por escrito no moodle e chat e em atividades extra-
curriculares.  
 
O curso será ministrado através de diferentes atividades: 

A) Aulas expositivas síncronas com suporte de Power Point. 
B)  Debates virtual nas aulas síncronas com base nos textos, vídeos, podcasts 

indicados. 
C) Participação ativa assíncrona no moodle, em diferentes atividades escritas. 
D) Diálogo e problematização conjunta dos textos indicados em encontros 

síncronos semanais. 
E) Atividades individuais semanais de escrita. 
F) Atividades de diálogo e produção criativa de atividades de pesquisa e reflexão 

sobre textos e temas sugeridos, em duplas e grupos. 
G) Atividades de pesquisa virtual. 
H) Atividades virtuais extra-curriculares. 

 
OBJETIVOS  
a) Iniciar as e os estudantes à reflexão teórica sobre epistemologia e metodologia na 
antropologia. 
b) Apresentar e distinguir os principais métodos em antropologia. 
c) Refletir sobre ética e subjetividade na pesquisa. 
d) Possibilitar às e aos estudantes experiências de pesquisa etnográfica virtual. 
e) Estimular a leitura e escrita antropológica de diários, distinguindo descrições 
objetivas de sentimentos subjetivos. 
f) Aprender a distinguir tipos textuais (resumo, resenha, diário, fichamento, ensaio e 
projeto). 
g) Estimular o pensamento crítico, analítico e de auto-avaliação de processos de 
aprendizagem.  
 
AVALIAÇÃO 
A avaliação será feita a partir do acompanhamento do crescimento intelectual de cada 
estudante a partir dos seguintes elementos: 

a) Avaliação contínua a partir da participação em chat e/ou oralmente durante as 
aulas síncronas. 

b) Para conhecimento das e dos estudantes e construção de comunidade 
pedagógica produtiva será obrigatório ter foto no perfil do moodle e 
apresentação com câmera aberta no primeiro dia de aula. Também será 



estimulada a participação com câmera aberta para algumas intervenções em 
aulas síncronas ao longo do semestre.   

c) Participação síncrona com registro no chat escrito em aulas semanais de 1h40 
minutos (das 14h20 às 16hs). 

d) Cumprimento das atividades semanais escritas que serão computadas pela 
postagem da atividade no moodle na mesma semana da aula síncrona.  

e) Avaliações regulares do curso no final de cada unidade e auto-avaliações do 
aprendizado individual. 

 
A nota final será dada pelo crescimento individual no processo coletivo de 
aprendizado, sendo portanto fundamental a interlocução com colegas e professora 
ao longo do semestre. 
 
PLANO DA DISCIPLINA  
 
O Curso será dividido em 3 Unidades. 
Na primeira Unidade se abordará a temática da ética em pesquisa e questões 
epistemológicas mais debatidas na atualidade. Na segunda Unidade o foco será a 
Etnografia, o diário de campo, objetividade, subjetividade e reflexividade na pesquisa 
antropológica. Na terceira unidade se abordará diferentes metodologias de pesquisa: 
entrevistas, genealogias, história de vida.  
 
CRONOGRAMA 
 
UNIDADE I  
 
Aula 1 -5/02/2021 - Apresentação da turma, das professoras e estagiárias docentes e 
do Plano de Ensino.  
 
Aula 2 - 12/02/2021 -  Método Comparativo e Classificação  
Leitura obrigatória: 
RADCLIFFE-BROWN, Alfred Reginald. 1978 [1952]. “O método comparativo em 
antropologia social”. Em MELLATI, Julio Cezar (org.). Radcliffe-Brown: Antropologia. 
São Paulo: Ática (Col. ‘Grandes Cientistas Sociais’, 3). pp. 43-58.  
 
Leituras complementares: 
DURKHEIM, Émile e Marcel MAUSS. 1990. [1903]. “Algumas formas primitivas de 
classificação”. Em Ensaios de Sociologia. São Paulo: Perspectiva. pp. 399-455. 
MAUSS, Marcel. Morfologia Social Ensaio sobre as variações sazonais entre os 
esquimós in Sociologia e Antropologia, Cosac & Naify, pp 423 a 504.  
 
Atividade assíncrona: Participação em chat e fórum. 
 
Aula 3 –19/02/2021 -  Epistemologias Pós-estruturalistas e Decoloniais 
QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. In: Boaventura de 
Sousa Santos; Maria Paula Meneses (Orgs.). Epistemologias do sul. São Paulo: Cortez, 
2010. p. 84-130Ética e Antropologia. 



 
SCOTT, Joan W. Experiência. In.: SILVA, Alcione L.; LAGO, Mara C. S.; RAMOS, Tânia R. 
O. (Orgs.).Falas de Gênero: teorias, análises, leituras. Florianópolis: Editora Mulheres, 
1999. p. 21- 55 
 
Atividade assíncrona: Escrita de ficha de leitura. 
 
Aula 4 – 26/02/2021 - Etnografia 
PEIRANO, Mariza. Etnografia não é método. In: Horizontes Antropológicos, Porto 
Alegre, ano 20, no 42, p. 377-391, jul./dez. 2014. 
 
Atividade assíncrona: Participação em chat e fórum. 
 
Aula 5- 5/03/2021 - Ética e Antropologia 
LEITE, Ilka Boaventura (org.) Ética e Estética na Antropologia. Florianópolis: 
PPGAS/UFSC, CNPq, 1998. Artigos de Silvio Coelho dos Santos e Roque Laraia. 
 
Atividade assíncrona: Análise do Código de Ética da Associação Brasileira de 
Antropologia e documentos sobre CONEP e ética na pesquisa em Ciências Humanas.  
 
UNIDADE II - ETNOGRAFIA, OBJETIVIDADE, SUBJETIVIDADE E REFLEXIVIDADE NA 
PESQUISA ANTROPOLÓGICA.  
 
Aula 6 -12/03/2021 Interação sujeito/objeto: observando o familiar e o exótico 
PIERSON, Donald. Interação simbólica e não-simbólica. In:Teoria e pesquisa em 
Sociologia. SP: Edições Melhoramentos, 1945. Vol. 30 da “Biblioteca de Educação”; ed: 
15, 1971. pp:177-185  
VELHO, G. Observando o familiar. In: NUNES, E. de O. (Org.). A aventura sociológica: 
objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de Janeiro: Zahar, 
1978. p. 36-47.  
 
Atividade assíncrona: Escrita de ficha de leitura. 
 
Aula 7 - 19/03/2021- Pesquisa na Internet e redes sociais  
SEGATA Jean; RIFIOTIS, Theophilos (orgs.). Políticas etnográficas no campo da 
cibercultura. Brasília: ABA Publicações, 2016.  
 
Atividade assíncrona: Atividade prática de pesquisa virtual. 
 
Aula 8 -26/03/2021- Situações etnográficas 
SILVA, Hélio R. S.A situação etnográfica: andar e ver. Horizontes Antropológicos. Porto 
Alegre, v.15,n.32, jul/dec., 2009. (
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832009000 200008)  
FONSECA, Claudia. 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. 
 
Atividade assíncrona: atividade que articule observação com os textos. 



 
Aula 9 –2/04/2021 - Sexta feira Santa – Atividade de pesquisa 
 
Aula 10 9/04/2021 - Emoção e afeto 
FAVRET-SAADA, Jeanne. “Ser afetado”. Cadernos de Campo, n. 13, p. 155-161, 2005. 
 
Atividade assíncrona: Sintese das principais idéias do texto. 
 
Aula 11 - 16/04/2021 -Subjetividade na Pesquisa  
GROSSI, Miriam et alli (org) Trabalho de Campo, Etica e Subjetividade, 
Florianopolis/Tubarão, Editora Tribo da Ilha/Copiart, 2018. 
 
Atividade assíncrona: Escrita de diário com os lados direito e esquerdo. 
 
UNIDADE III – TÉCNICAS DE PESQUISA E METODOLOGIAS NA ANTROPOLOGIA  
 
 Aula 12  - 23/04/2021 -– Observação participante  
WHYTE, William Foote. Treino em observação participante. In: ______. Sociedade de 
Esquina: a estrutura social de uma área pobre e degradada. Rio de Janeiro: Zahar, 
2005. p. 301-309. 
 
Atividade assíncrona: atividade prática de observação, articulando com o texto. 
 
Aula 13 -30/04/2021- Estudo de caso 
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.  
 
Atividade assíncrona: Elaboração de resenha. 
 
Aula 13 – 7/05/2021 - Método biográfico, histórias de vida, narrativas  
BOURDIEU, Pierre. A ilusão biográfica. In: AMADO, Janaína e FERREIRA, Marieta de 
Moraes. Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 183-191. 
 
Atividade assíncrona:  Escolher UMA Entrevista de antropólogos e antropólogas para 
ser lida e sintetizada em modelo de linha do tempo. 
 
ÖCOELHO DOS SANTOS, Silvio; BROWN, Diana. Trajetórias de vida na Ilha: fragmentos 
de uma conversa com Silvio Coelho dos Santos. Ilha– Revista de Antropologia, v.10, n.1 
(2008). Florianópolis: UFSC/PPGAS, 2009.p. 349-373. 
ÖDURHAM, Eunice; CARDOSO, Ruth. Conversa com Eunice Durham e Ruth Cardoso. In.: 
GROSSI, Miriam P.; ECKERT, Cornelia; FRY, Peter H. (Orgs.). Conferências e Diálogos: 
saberes e práticas antropológicas. Blumenau: Nova Letra, 2007. p. 221-242.  
Ö CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Conversa com Manuela Carneiro da Cunha.In.: 
GROSSI, Miriam P.; ECKERT, Cornelia; FRY, Peter H. (Orgs.). Conferências e Diálogos: 
saberes e práticas antropológicas. Blumenau: Nova Letra, 2007. p.243-257. 
ÖGREGORI. Maria Filomena; PORTO, Rozeli; TEIXEIRA, Analba B. Entrevista com Maria 



Filomena Gregori. In.:GROSSI, Miriam P.; MINELLA, Luzinete S.; PORTO, Rozeli (Orgs.). 
Depoimentos: trinta anos de pesquisas feministas brasileiras sobre violência. 
Florianópolis: Editora Mulheres, 2006. p. 257-273.  
Ö VALE DE ALMEIDA, Miguel; AREND, Silvia M. F.; CRESCÊNCIO, Cintia L.; KROEGER, 
Juliana B.; SANTOS, Rochelle C. Sobre a conquista de direitos civis em Portugal: 
entrevista com Miguel Vale de Almeida. Revista Estudos Feministas, v.20, n.2, p. 471-
480, 2012. 
√ VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é.” 
In: Eduardo Viveiros de Castro: Entrevistas. Rio de Janeiro: Azougue, 2008.  
Ö WOLF, Eric; LINS RIBEIRO, Gustavo. Entrevista: Cultura, Ideologia, Poder e o Futuro 
da Antropologia. Mana, v.4, n.1, p. 153-163, 1998.  
. Vídeos com entrevistas de antropólogos e antropólogas:  
ÖEntrevista com Jean Rouch, sobre uso de imagens em campo. In.:GROSSI, Miriam P.; 
RIAL, Carmen. Lições de Rouch, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=Yt3R-YHu-W4>.  
ÖEntrevista com Teresa Caldeira, sobre Antropologia Urbana e participação política 
junto a movimentos sociais. In.: ROCHA, Ana Luiza C.; ECKERT, Cornelia. Narradores 
urbanos, antropologia urbana e etnografia nas cidades brasileiras: Teresa Caldeira. 
Disponível em: <http://vimeo.com/54932466>.  
ÖEntrevista com GermaineTillion, sobre engajamento político junto a 
interlocutoras/es.In.:GROSSI, Miriam P.; RIAL, Carmen. GermaineTillion: onde há 
perigo sempre a encontramos. Disponível em: <http://vimeo.com/38207832>. 
 
Aula 14 -   14/05/2021 - Entrevistas  
GOLDENBERG, Mirian. Entrevistas e Questionários. In: ______. A Arte de Pesquisar: 
como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 8. ed. São Paulo: Record, 2004. p. 
85-91. Disponível em: <http://www.ufjf.br/labesc/files/2012/03/A-Arte-de-Pesquisar-
Mirian-Goldenb erg.pdf>. Acesso em 21 ago. 2017.  
KAUFFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva, Editora Vozes, Rio de Janeiro, 
2013, p. 78-116.  
QUEIROZ, M.I. Técnica de gravador e registro da informação viva. In:Variações sobre a 
Técnica de Gravador no Registro da Informação Viva. Coleção Textos 4. São Paulo: 
CERU e FFLCH/USP, 1991. pp: 73-80  
____________ Das entrevistas e sua transcrição. In: Variações sobre a Técnica de 
Gravador no Registro da Informação Viva. Coleção Textos 4. São Paulo: CERU e 
FFLCH/USP, 1991. pp: 81-90.  
 
 
Aula 16 – 21/5/2021 –  Conclusão do curso, avaliação final e confraternização. 
 
 
Leituras complementares (a completar durante o semestre) 
 
FLEISCHER, Soraya e Patrice Schuch (orgs.). Ética e regulamentação na pesquisa 
antropológica. Brasília: Letras Livres/UNB, 2010. (disponível no moodle) 



GOLDENBERG, Mirian. O método biográfico em Ciências Sociais. In: ______. A Arte de 
Pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 2005. p. 36-43.  
SARTI, Cynthia e Luiz F. D. Duarte. Antropologia e ética: desafios para a 
regulamentação. Brasilia/DF: ABA, 2013.  
SAEZ, Oscar Calávia. Esse obscuro objeto da Pesquisa. Ilha de Santa Catarina: Edição do 
Autor, 2013. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso e Luis R. Cardoso. Ensaios antropológicos sobre Moral e 
Ética. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996. 
VÍCTORA, Ceres, Ruben George Oliven et. alii.(orgs.) Antropologia e ética: o debate 
atual no Brasil. Rio de Janeiro: EduFF, 2004. (disponível no moodle)  
 
 


