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Carga horário:  72hs 
Horário   Atividades síncronas:  Segunda-feiras, 18:30-20:00hs (1h30m/aula) 
   Atividades assíncronas: Antes da aula, 2h30m/aula (leitura e redação de 
         questões e outras atividades)  
    
Plano de ensino* (preliminar) 
*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. 

Ementa  
Noção de performance e seu desenvolvimento nas ciências humanas. Performances sagrados (ritos) 
e lúdicos. Liminal e liminoid na sociedade complexa. Manifestações étnicas e politicas. Teatro pop-
ular, jogos, espetáculos, e festas. Estudos de casos. 

Objetivos e Metodologia 
A disciplina envolve uma série de ‘traduções’ e deslocamentos: traduções possíveis do próprio 
conceito de ‘performance’, deslocada para o campo da antropologia; traduções e deslocamentos 
entre teoria e prática, entre texto e contexto, entre práticas artísticas, culturais, sociais e midiáticas; 
entre ‘eventos’ e a vida ‘cotidiana’; até entre a vida e a morte; deslocamentos espaciais, temporais, 
poéticos e políticos. 
Em função do presente contexto emergencial devido à pandemia, o conteúdo da disciplina será ex-
cepcionalmente trabalhado integralmente de modo remoto, com atividades síncronas e assíncronas.  
Além das aulas síncronas, haverá atividades assíncronas, a principal sendo a leitura dos textos, mas 
também podendo envolver assistir filmes,‘lives,’ etc. - e a elaboração de pequenas reflexões sobre 
uns e outros, a serem compartilhados no Moodle e/ou em aula. 

Formas de avaliação e presença (Sujeito a modificações) 
Participação em aula e/ou a entrega de pequenas reflexões (±um parágrafo) sobre textos e/ou filmes, 
de 15 em 15 dias: 40% da nota total. Essas reflexões também poderão contar como ‘presença’ via 
atividade assíncrona. 
Quando houver algum acontecimento que impede presença na aula síncrona, importa comunicar p/ 
o professor p/ poder chegar a um trabalho compensatório. 
Haverá um trabalho final, realizado individualmente ou em grupos, a ser entregue e/ou apresentado 
próximo ao final da disciplina. 
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Cronograma 
O cronograma das leituras e avaliações seguirá o Calendário Acadêmico, 2020.2, iniciando em 
fevereiro de 2021, consistindo num total de 16 semanas, a última reservada para possibilidade de 
Recuperação.  
O programa de leituras com textos e demais atividades p/ semana será disponibilizado via Moodle 
antes do início das aulas em fevereiro, 2021.  
Geralmente, terá um texto obrigatório e outro(s) complementar(es) por semana. 
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