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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
CENTRO DE FILOSOFIA E CIEN̂CIAS HUMANAS 
DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA  

ANT 7204 - LEITURAS ETNOGRÁFICAS II 
SEMESTRE:  2021-1 TURMA: 03337 
PROFA. EVELYN SCHULER ZEA   E-MAIL: evelynsz@gmail.com 
 
PLANO DE ENSINO 
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 
Resolução 140/2020/CUn. 
 
EMENTA 
Estudos etnográficos elaborados a partir do marco da escola sociológica francesa 
e do estruturalismo. A relação entre teoria e etnografia.  
 
CARGA HORÁRIA  
72 hs/aula – 4 créditos semanais 
Atividades Assíncronas – Visualizar e ler referências indicadas e materiais 
disponibilizados no moodle (3 hrs/aula, antes do dia/horário da atividade síncrona) 
Atividades Síncronas – Sexta-feira: 09:30-10:30 videoconferência/chat (1hr/aula, 
link disponibilizado no moodle) 
 
OBJETIVOS  
A disciplina visa proporcionar reflexões sobre as etnografias selecionadas, 
focalizando métodos, conceitos, estratégias e estilos de escrita etnográfica.  
 
METODOS 
Seguindo as recomendações da UFSC em relação às aulas não presenciais, a 
disciplina será constituída de atividades assíncronas e atividades síncronas. Os 
materiais para as atividades assíncronas (textos, vídeos, imagens, slides e/ou 
áudios, podcasts) seraõ disponibilizados na plataforma moodle. As atividades 
síncronas seraõ realizadas no link disponibilizado no moodle, com encontros 
semanais nas segunda-feiras para debate dos temas propostos a partir das 
leituras.  
 
PRESENÇA 
O/a estudante deve ter, ao final do semestre, 75% de participaçaõ na disciplina. 
O caĺculo dessa percentagem sera ́ feito da seguinte forma: 
- Atividades assíncronas: estudantes devem visualizar ou baixar pelo menos 75% 
dos materiais disponibilizados no moodle. 
- Atividades síncronas: estudantes devem participar de pelo menos 50% das aulas 
por videoconferen̂cia. Na impossibilidade desse acesso regular, devem notificar a 
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professora com antecedência para que seja feito outro arranjo de frequência com 
atividades alternativas.  
 
AVALIAÇÃO 
A avaliação se realizará por meio da participação nas atividades remotas 
(assíncronas e síncronas) e contará com quatro exercícios e duas atividades 
avaliativas (em datas indicadas no programa). Estudantes com aproveitamento 
final entre 3 e 5,5 poderão fazer a atividade de recuperação (em data indicada no 
programa). 
 
ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 
Além das atividades síncronas semanais (webconferência e chat) a professora 
tem disponibilidade para atender estudantes e orientação síncrona via chat a ser 
previamente agendada por estudantes. 
 
SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM 
Os materiais disponibilizados pela professora serão produzidos especificamente 
para essa disciplina/turma, para utilização na plataforma moodle, e sua 
reprodução e divulgação não está autorizada. 
 
CRONOGRAMA E PROGRAMA (sujeito a atualizações ao longo do semestre, 
ao longo do qual serão sugeridos recursos audiovisuais e outros materiais)  
As atividades síncronas ocorrerão sempre nas segundas, das 15h30 às 16h30 
 
14/06 – Apresentação do Programa e da Proposta da Disciplina   
Atividade assíncrona: leitura do plano de ensino 
Atividade síncrona: segunda, dia 14/06 - das 15h30 às 16h30 (apresentação do 
plano de ensino e sessão para tirar dúvidas a respeito, propor eventuais 
atualizações e combinados com a turma) 
 
21/06 – Tristes Trópicos I: Como se faz um etnógrafo? 
Atividade assíncrona: leitura de 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo, ed. Anhembi, 1957. 
- Cap 6: Como se faz um etnógrafo (pp 48-58) 
- Cap 7: O Pôr-do-Sol (pp 59-67) 
- Cap 38: Um cálice de rum (pp 409-420) 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 21/06 - das 15h30 às 16h30 (Como se faz um 
etnógrafo? sessão de introdução a Tristes Trópicos e discussão dos Capítulos 6, 
7 e 38) 
 
28/06 – Tristes Trópicos II: O Novo Mundo 
Atividade assíncrona: leitura de 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo, ed. Anhembi, 1957. 
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- Cap 9: Guanabara (pp 80-88) 
- Cap 11: São Paulo (pp 96-106) 
- Cap 12: Cidades e campos (pp 110-120) 
- Cap 18: Pantanal (pp 169-176) 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 28/06 - das 15h30 às 16h30 (O Novo Mundo: 
sessão de discussão dos Capítulos 9, 11, 12 e 18) 
 
05/07 – Tristes Trópicos III: Cadiueu e Bororo 
Atividade assíncrona: leitura de 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo, ed. Anhembi, 1957. 
- Cap 20: Uma sociedade indígena e seu estilo (pp 177-206) 
- Cap 23: Os vivos e os mortos (pp 225-258) 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 05/07 - das 15h30 às 16h30 (Cadiueu e Bororo: 
sessão de discussão dos Capítulos 20 e 23) 
 
12/07 – Tristes Trópicos IV: Lição de escrita 
Atividade assíncrona: leitura de 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes Trópicos. São Paulo, ed. Anhembi, 1957. 
- Cap 28: Lição de escrita; 
- Cap 29: Homens, Mulheres e Chefes 
 
Entrega (via moodle) do exercício 1  
 
Atividade síncrona: segunda, dia 12/07 - das 15h30 às 16h30 (Lição de escrita: 
sessão de discussão dos Capítulos 28 e 29) 
 
19/07 – Os Mortos e os Outros I: Os Krahó, Morte e Escatologia 
Atividade assíncrona: leitura de 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os Mortos e os Outros: Uma análise do 
sistema funerário e da noção de pessoa entre os índios Krahó. São Paulo: Ed. 
Hucitec, 1978. 
- Introdução 
- Cap. I: A morte 
- Cap VII. Escatologia 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 19/07 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
introdução à etnografia Os Mortos e Os Outros e discussão da Introdução e dos 
Capítulos I e VII) 
 
26/07 – Os Mortos e os Outros II: Noção de Pessoa Krahó 
Atividade assíncrona: leitura de 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os Mortos e os Outros. 
Cap V: Amizade Formal, Companheirismo e Noção de Pessoa 
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Atividade síncrona: segunda, dia 26/07 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
introdução da Noção de Pessoa e do cap V) 
 
02/08 – Os Mortos e os Outros III: Ritos Funerários e Conclusão: Os Mortos 
são Outros 
Atividade assíncrona: leitura de 
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Os Mortos e os Outros: 
- Ritos Funerários (Caps II-VII) 
- Conclusão: Os Mortos são Outros 
 
Entrega (via moodle) do exercicio 2  
 
Atividade síncrona: segunda, dia 02/08 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
discussão dos Ritos Funerários e da Conclusão: Os Mortos são Outros) 
 
Até 05/08 entrega (via moodle) da Atividade avaliativa da Parte I (composta a 
partir dos exercícios 1 e 2) 
 
09/08 – Discussão/Retorno da Atividade avaliativa I (composta a partir dos 
exercícios 1 e 2) e Avaliação/retorno metade da disciplina/semestre 
 
16/08 – Apus I: Uma introdução à cosmovisão andina 
Atividade assíncrona: leitura de 
SANCHEZ GARRAFA, Rodolfo. Apus de los cuatro suyus. Lima: IEP Bartolomé 
de las casas. 2014 
- Presentación (pp. 11-14)  
- Cap. II: Un modelo explicativo sobre la cosmovisión andina (pp. 35-63) 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 16/08 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
introdução à etnografia Apus de los cuatro suyus, à cosmovisão andina e 
discussão do capítulo 2) 
 
23/08 – Apus Il: Os mitos do Apu Awsangate 
Atividade assíncrona: leitura de 
SANCHEZ GARRAFA, Rodolfo. Apus de los cuatro suyus.  
- Cap. III: Los mitos del Apu Awsangate (pp. 65-99) 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 23/08 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
discussão do capítulo 3: Os mitos do Apu Awsangate) 
 
30/08 – Apus IIl: Depois da morte no mundo andino 
Atividade assíncrona: leitura de 
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SÁNCHEZ GARRAFA, Rodolfo. “Después de la muerte en el mundo andino. Una 
aproximación antropológica”, Cultura y Religión. Vol.IX/N°1/enero-junio 
2015/pp.64-81 
 
Entrega (via moodle) do exercicio 3  
 
Atividade síncrona: segunda, dia 30/08 - das 15h30 às 16h30 (sessão de debate 
a respeito da morte no mundo andino) 
 
06/09 – Jean Rouch l: Antropologia e Cinema 
Atividade assíncrona: ler 
GONÇALVES, Marco Antônio. O Real Imaginado – etnografia, cinema e 
surrealismo em Jean Rouch. Rio de Janeiro: Topbooks, 2008.  
- “Introdução – a diferença como adição” (pp 21-31) 
Ver extratos selecionados dos filmes: 
- Rouch, Jean. Yenendi, os homens que fazem chover [Yenendi les hommes qui 
font la pluie]. Níger, 1950.  
- Rouch, Jean. Eu, um Negro [Moi, un Noir]. Costa do Marfim:1958.  
 
Atividade síncrona: segunda, dia 06/09 - das 15h30 às 16h30 (sessão de 
introdução a Antropologia e Cinema de Jean Rouch) 
 
13/09 – Jean Rouch ll: Os Mestres Loucos 
Atividade assíncrona: ler 
GONÇALVES, Marco Antônio. O Real Imaginado 
- Cap 1: “Filme ritual e etnografia surrealista, Os Mestres Loucos de Jean Rouch”. 
Pp. 33-93. 
 
Ver filme: 
- Rouch, Jean. Os Mestres Loucos Les Maitres Fous] Gana: 1955. 
 
Entrega (via moodle) do Exercicio 4 
 
Atividade síncrona: segunda, dia 13/09 - das 15h30 às 16h30 (sessão de debate 
de Os mestres Loucos de Jean Rouch) 
 
Até 16/09 – entrega (via moodle) da Atividade avaliativa II (que pode ser composta 
a partir dos exercícios 1, 2, 3 e/ou 4, e/ou de outra leitura etnográfica, a combinar) 
 
20/09 – Discussão/retorno da Atividade avaliativa II, Avaliação da 
disciplina/semestre 
 
27/09 – Atividade de recuperação 
 


