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ANT 7007 - ANTROPOLOGIA DO MUNDO RURAL 

 

Ementa: Conceitos e tradições teóricas nos estudos do chamado campesinato e da ruralidade. 

Modos de ocupação dos espaços e acesso aos recursos. Diversidades, organizações econômi-

cas, relações sociais e moralidades nos coletivos do mundo rural. Relações com o urbano. 

 

Objetivos: O objetivo central da disciplina é refletir sobre alguns conceitos antropológicos 

ligados ao conceito de ruralidade. Veremos as diversas vertentes antropológicas: como estudos 

do campesinato, estudos de comunidade rurais e populações costeiras ou estudos temáticos 

como a antropologia das técnicas. Refletiremos também ao longo do semestre sobre o próprio 

conceito de ruralidade. 

  

Metodologia: Seguindo as recomendações da UFSC em relação às aulas não presenciais, 

haverá atividades síncronas (AS) e assíncronas (AA). As atividades assíncronas representam 

75% da carga horária da disciplina e correspondem a: 1)leitura de textos da bibliografia e 2) 

audição de áudios compartilhados pelo Moodle ou ainda assistir vídeo disponíveis no Youtube 

relacionados aos conteúdos das aulas e cujos links constam neste Programa da disciplina. 3) 

entrega de resumos curtos de alguns textos oude questões para subsidiar as discussões sincronas 

(entregue via o moodle). 

 As atividades assíncronas deverão ser realizadas antes do dia e horário de aula, momento 

destinado às atividades síncronas. No caso de eventuais vídeos em língua estrangeira, para 

legendas em português, utilizar ferramenta disponível no próprio Youtube: clicar em cc, depois, 

em settings, subtitles, auto-translatee Português. 

 As atividades síncronas (AS) representam 25% da carga horária e correspondem a: 

discussão de textos com o docente, eventuais convidados e demais colegas via 

videoconferência. O link de cada videoconferência será colcoado no moodle (a questao das 

gravações sera decidida com a turma). Serão utilizadas algumas plataformas de 

videoconferência como reserva, sendo que a a prioridade é usar o BBB do Moodle. AS 

ATIVIDADES SÍNCRONAS NÃO SÃO OBRIGATÓRIAS, mas devera ser acertado e avisado 

ao professor das possibilidades e disponibilidades. Tera a possibilidade de marcar a presença 

para registro. 

 

Avaliação: A avaliação será definida conjunta com a turma a partir de uma propostas de 

presença assincrona, entregue dos trabalhos antes das aulas, e eventualmente seminarios prova 

ou ensaio. A presença sera elaborada a partir da verificação dos acesso ao material e da 

entrega dos trabalhos.O programa, a metodologia e a avaliação são suscetíveis de 

modificações durante o semestre em função de adaptações pedagogicas. 

 
 
Cronograma: 

  

mailto:jeremy.deturche@gmail.com


15 junho: 

Apresentação do programa. 

 

O resto do programa sera orgainzado e finalizado na primeira aula. Sera dividido em 

blocos de duas sessões cada, dentro do qual serão repartida os seguintes textos (podendo 

ser completados ou excluidos – trata-se de uma preseleção parcial): 
 

Almeida, Mauro, Narrativas agrárias e a morte do campesinato” In Ruris.Revista do Centro de 

Estudos Rurais. Vol 1 (2) setembro, 2007. 

 

Almeida, Mauro. 2013. Caipora e outros conflitos ontológicos. Revista de Antropologia da 

UFSCar, v.5, n.1, jan.-jun., p.7-28. 

 

Cabral de Olieveira, J et Alii, Praticas e saberes sobre agrobiodiversidade. 2018. 

 

Cabral de Oliveira, J et Alii, Vozes vegetais: Diversidade, resistência e histórias da floresta. 

2021. 

 

CAIADO, A. S. C. & DOS SANTOS S. M. M.: Fim da dicotomia rural-urbano? In São Paulo 

em perspectiva, 17(3-4): 115-124, 2003. 

 

CÂNDIDO, Antonio. Parceiros do Rio Bonito. São Paulo: Duas Cidades, 1971. 

 

CARMO, R. M.: A construção sociológica do espaço rural: da oposição à apropriação. In 

Sociologias, Porto Alegre, ano 11, nº 21, jan./jun. 2009, p. 252-280. 

 

Carneiro da Cunha, Manuela. 2019. “Antidomestication in the Amazon: Swidden and its 

foes”. HAU: Journal of Ethnographic Theory, 9(1): 126-126. 

 

DETURCHE, J. As Vacas da discórdia. Ilha. 2013 

 

DIGARD, J-P. A biodiversidade domestica: uma dimensão desconhecida da biodiversidade 

animal. In Anuario Antropologico  2011/2. 

 

HAUDRICOURT, A-G. Domesticação de animais, cultivo de plantas e tratamento do outro. 

 

Haudricourt, André-Georges. 2019. “Natureza e Cultura na Civilização do Inhame: aorigem 

dos clones e dos clãs”. Ilha, 21(2) 208-227. 

 

HEREDIA, Beatriz.  A morada da vida. Rio de Janeiro : Paz e Terra , 1999. 

Mendes dos Santos, Gilton & Soares, Guilherme Henriques –2020 -Amazônia Indomável: 

relações fora do alcance da domesticação 

 

PEREIRA DE QUEIROZ, Maria Isaura – “O sistema tradicional brasileiro e o problema do 

campesinato”. In: O Campesinato Brasileiro. Rio de Janeiro: Vozes, 1976, pp.7-32 

 

RAMALHO, C. O mundo das Aguas e seus laços de pertencimento. In Raiz, vol 23, n° 1-2, 

2004. P 62-72. 

 



Resistir ao Plantationceno: em busca de práticas de contradomesticação - R. Sztutman e K. 

Shiratori. (2020 USP). Link: https://www.youtube.com/watch?v=UKEZXHMnmt8&t=7584s 

 

RODRIGUES, Lélia L. 1993. “O avesso do casamento: uma leitura antropológica do celibato 

camponês feminino”. Anuário Antropológico 87, Rio de Janeiro, pp. 139-166. 

 

SAUTCHUK, C. E. . Gestos, águas e palavras na pesca amazônica. Anuário Antropológico, v. 

2010/2, p. 83-105, 2011. 

 

SAUTCHUK, C. E. . O que a rede nos ensina sobre o pescador?. Revista Coletiva, v. 01, p. 6, 

2010 

 

SEYFERTH, Giralda. 2004. “Imigração, colonização e estrutura agrária”. In Ellen F. 

Woortmann (org.). Significados da Terra. Brasília: Ed. Unb. 

 

Tsing, A L-Viver nas Ruinas. Cap a escolher. 

 

WAGLEY, Charles. Uma Comunidade Amazônica: estudo do homem nos trópicos. São 

Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. 3. ed., 1988. 

 

WATEAU, F. Conflitos e Agua de rega: Ensaio sobre a organização social no Vale de 

Melgaço. 

 

WOLF, Eric.  O campesinato e seus problemas. In: _______ . Sociedades camponesas.  Rio 

de Janeiro: Zahar, 1970.  p.9-34. 

 

WOORTAMANN, Klaas. 1991. “Migração, Família e Campesinato”. In: Revista Brasileira 

de Estudos Populacionais, vol. 7, nº 1, 35-53. São Paulo ABEP. 

 

WOORTMANN, E & K, WOORTMANN, O trabalho da Terra : A logica e a simbólica da 

lavoura camponesa. 

 

WOORTMANN, Klass. 1990. “Com Parente não se Neguceia. O Campesinato como Ordem 

Moral”. In Anuário Antropológico 87, Brasília/Rio de Janeiro: Editora UnB/Tempo Brasileiro. 

https://www.youtube.com/watch?v=UKEZXHMnmt8&t=7584s

