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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 
Horário de atendimento de estudantes – Sextas feiras das 13h15 às 14h15. 
Tarefas assíncronas – a serem postadas semanalmente no moodle para contabilizar a 
carga horária de atividades assíncronas. 
Método remoto: AVA/Moodle UFSC, BigBlueButtonBN, Google meet ou Zoom. 
  
Frequência 
Frequência será contabilizada por meio da presença em aulas síncronas (50%) e pela 
postagem semanal de texto (seguindo as indicações que serão dadas no final de cada 
aula síncrona) no Moodle (50%). 
  
Estudantes que trabalham no horário da aula, deverão informar sua situação na 
segunda semana de aula, em atividade de aula-entrevista e será feito planejamento 
individual de atividades de acompanhamento semanal da disciplina. 
  
Recuperação de faltas 
Estudantes que eventualmente não podem estar presentes em uma aula síncrona 
devem assistir à gravação da aula e postar resenha da aula no moodle ANTES da aula 
síncrona da semana seguinte. Apenas com esta postagem será possível computar a 
presença nesta aula. 
Atenção: esta atividade NÃO substitui a atividade escrita indicada para cada semana 
que é relativa à 50% de atividades assíncronas semanais. 
  
RECURSOS DIDÁTICOS 
  
Encontros remotos semanais, com duração de1h40 serão compostos por intervenções 
ativas de toda a turma sobre os tópicos abordados. Serão dadas aulas expositivas, 



apresentação em Power Point dos principais conceitos da aula, discussão de textos 
indicados, escuta de músicas e podcasts; visionagem de filmes e vídeos; apresentação 
de textos escritos pelas/os estudantes. 
  
Carga horaria assíncrona 
Esta carga horária (50% da disciplina), será computada através de produções textuais 
de no máximo uma pagina por semana - e participação em atividades de pesquisa em 
grupo e em eventos acadêmicos virtuais. Também será computado como atividade 
assíncrona o preenchimento de formulário de avaliação e auto-avaliação no final de 
cada unidade. 
  
Atendimento aos(as) estudantes 
Toda a comunicação da disciplina será feita pelo moodle. 
As(os) estudantes podem enviar suas dúvidas por meio de mensagens no Moodle. 
Caso desejem atendimento individual ou em grupo, deverá ser agendado com 
antecedência no horário disponibilizado pela professora nas sextas feiras a tarde. 
  
Ética 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, para a realização das 
atividades de pesquisa. 
  
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 da disciplina, 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 por parte de estudantes 
matriculados no curso. 
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 e é passível de judicialização. 
  
AVALIAÇÃO 
  
Critérios de avaliação 
Não haverá provas ao longo do semestre. A avaliação do curso será feita pela efetiva 
participação semanal nas atividades síncronas e assíncronas e pelo crescimento 
individual de cada estudante ao longo do semestre. 
  
Avaliação das Unidades I e II: 

a)     Participação efetiva, com comentários a leituras indicadas, em aulas 
síncronas (no caso de resenha de aula síncrona é importante que também haja 
posicionamento pessoal da/o estudante face às questões colocadas em aula); 
b)    Postagens de texto de no máximo uma pagina de atividades indicadas a 
cada aula: comentários no fórum, resenhas, fichas de leitura, diários e/ou links 
de pesquisas de vídeos/podcast, dados, artigos de jornais, etc. 
  

Unidade III: 
c)     Trabalho final, em formato a ser escolhido pela/o estudante e/ou grupo, de 
articulação dos tópicos abordados em aula com pequena investigação sobre 
um dos temas da disciplina. 
  

Auto-avaliação e avaliação regular da disciplina e das/os estudantes 
  
No final das unidades I e II será solicitada a avaliação das aulas ministradas na unidade, 
visando a melhoria do ensino por parte das professoras. 
Também será enviada, individualmente, à cada estudante, no final das unidades I e II, 
uma avaliação qualitativa de seus pontos fortes e fracos no aproveitamento da 
disciplina, permitindo que as e os estudantes corrijam eventuais falhas e modifiquem 
(para melhor) sua avaliação ao longo do semestre. 
Será estimulada também a permanente auto-avaliação de cada estudante, construindo 
princípios de autonomia intelectual e comprometimento acadêmico e profissional. 
  

P R O G R A M A 
  

Atenção esta é uma proposta provisória que será ajustada aos interesses da turma e 
eventos no campo da política que acontecerão ao longo do semestre. 
  
Ementa 
As origens e fundamentos do poder político. Processos de formação dos sistemas 
políticos. Relações de poder e comportamento simbólico. Organização política em 
sociedades sem estado. Introdução à antropologia política e às abordagens 
antropológicas recentes sobre a política e o poder 



  
Objetivo 
A disciplina visa refletir sobre o campo atual da Antropologia da Política. Iniciaremos o 
curso estudando alguns autores clássicos deste campo de conhecimento e 
continuaremos estudando autoras/es contemporâneos. Finalizaremos refletindo e 
pesquisando sobre questões políticas da atualidade. 
  
Estrutura da disciplina 
A disciplina terá três unidades. 
A primeira Unidade será dedicada  aos estudos clássicos de antropologia da política. 
A segunda Unidade será dedicada às abordagens antropológicas contemporâneas 
sobre a política e o poder. 
A terceira Unidade será dedicada à realização de pesquisa individuais e/ou em 
duplas/trios. 
  
  
UNIDADE I – ESTUDOS CLÁSSICOS DE ANTROPOLOGIA DA POLÍTICA 
  
Aula 1 – 18/6/21 - Dos clássicos ao momento presente: O que é o campo da 
Antropologia (da) Política hoje? O que vamos aprender nesta disciplina? Como 
construir uma comunidade pedagógica? Como articular teoria com a observação da 
política em nosso cotidiano? Que dimensões da política são significativas para nós? 
  
Apresentação programa, professora e estudantes. Refletiremos sobre o significado da 
política em nossas vidas. Dialogaremos também sobre como estamos vivendo esta fase 
do longo período de isolamento e ensino remoto e sobre os impactos do covid 19 em 
nossas relações afetivas, familiares e em nosso cotidiano. 
  
Aula 2 – 25/6/21 -Aula-entrevista: Por que estou fazendo esta disciplina? Em que 
penso que ela poderá enriquecer minha trajetória acadêmica na graduação? 
Esta aula será dedicada a entrevistas individuais com as e os estudantes para conhecer 
suas trajetórias acadêmicas e interesses no campo da antropologia política. Será uma 
atividade seguindo a metodologia pós-construtivista para melhor conhecimento das e 
dos estudantes e que visa também o apoio ao planejamento de carreira. 
  
Aula 3 - 2/07/2021- Sociedades com e sem Estado e o lugar da religião e cosmologia. 
Aula dedicada ao pensamento de Pierre e Hélène Clastres, casal de antropólogos que 
estudou os índios guarani no Paraguai. 
CLASTRES, Pierre. A Sociedade contra o Estado: Pessquisas de Antropologia 
Política,  Rio de Janeiro, Francisco Alves Editora, 1978. 
Grupo 1– Capitulo II – Troca e Poder: Filosofia da chefia indígena pp 21-35 
Grupo 2 – Capitulo V – O arco e o cesto pp 71-89 
Grupo 3 – Capitulo VII - O dever da palavra pp 106-110 
Grupos 4 e 5 -   
CLASTRES, Hélène. Em busca da terra sem males, São Paulo, Editora Brasiliense. 
Na aula 1 as/os estudantes escolherão o capitulo que desejam ler e comentar. 
  



Aula 4 – 9/7/2021   - Política, Poder e morte 
Estudaremos nesta aula dois autores clássicos do campo da antropologia política: 
Georges Balandier e Eric Wolf em diálogo com um dos principais filósofos africanos da 
contemporaneidade, Achille Mbembe. 
BALANDIER, Georges.  Antropo-lógicas. São Paulo, Editora Cultrix, 1976, capitulo V – 
Ordem tradicional e contextação, pp 214-240.. 
WOLF, E. Encarando o Poder: Velhos Insights, Novas Questões, in "Antropologia e 
Poder: Contribuições de Eric Wolf", org Bela Feldman Bianco e Gustavo Lins Ribeiro. 
Brasília: Editora da UnB, 2003, pp. 325-329. 
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo, N-1Edições, 2018. 
  
  
Aula 5 -  16/7/2021 – Poder masculino em sociedades mediterrâneas: Germaine 
Tillion e Pierre Bourdieu 
Nesta aula refletiremos sobre o debate sobre dominação simbólica e sobre como se 
constroem  relações de gênero em sociedades mediterrâneas (das quais o Brasil é 
herdeiro por diferentes migrações de países da península ibérica, italia, oriente médio 
e norte da Africa). 
BOURDIEU, Pierre, A dominação masculina, Bertrand Brasil, 2012, capitulo 1- Uma 
imagem ampliada, pp 16/67. 
Video  Germaine Tillion: Onde tem perigo sempre a encontramos, Florianópolis, UFSC, 
NAVI/NIGS, 2007. 
  
UNIDADE II – ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS DA POLITICA 
  
Aula 6 – 23/07/2021 – Poder, resistência e subjetividade 
Nesta aula refletiremos sobre a obra de Michel Foucault e Judith Butler, autores que 
trouxeram questões inovadoras para o campo da política, refletindo sobre as 
resistências ao poder e em como sujeitos são impactados subjetivamente por 
processos de opressão. 
BUTLER, Judith. A vida psíquica do poder: Teorias da Dominação, Belo Horizonte, 
Editora Autêntica, 2020. 
FOUCAULT, Michel. Serão disponibilizados textos e vídeos  do autor direcionados a um 
publico leigo: entrevistas, artigos de jornais e revistas e aulas do Collège de France com 
foco na questão das resistências e do sujeito moderno marcado por processos de 
subjetivação. 
  
Aula 7 –  30/07/2021 - Antropologia Política na América Latina nos anos 1970. 
O foco desta aula serão as antropologias políticas na América Latina. Recuperaremos a 
história da Conferência de Barbados, que é um marco da defesa das populações 
indígenas na América Latina e também ao papel das antropologias brasileira e 
mexicana dos anos 1960/70 com Guilhermo Bonfil Batalha e Mercedes Oliveiras e 
movimentos zapatistas. 
  
Nesta aula faremos atividades práticas de análise de vários documentos como a 
Declaração de Barbados, documentos da Comissão de Assuntos Indígenas da ABA em 



defesa dos povos indígenas, relatório da comissão da verdade sobre os massacres 
indígenas durante a ditadura. 
  
Para a preparação da aula serão indicados vídeos de intelectuais indígenas como Ailton 
Krenack, David Kopenawa, Gersem Baniwa e lives da ABA com mulheres e indígenas 
LGBT. 
  
Aula 8 –  6/08/2021 O desenvolvimetno da ntropologia da Política no Brasil 
Nesta aula refletiremos sobre a emergência da antropologia política no Brasil com 
textos dos anos 1980 ao presente. Abordaremos temas como a questão dos 
documentos, cidadania, constituição de 1988, eleições, clientelismo, populismo. 
  
  
Aula 9 - 13/08/2021 – Movimentos Sociais na luta pela democracia, identidade e 
contra as desigualdades 
Nesta aula refletiremos sobre o papel dos movimentos sociais na construção e luta por 
democracia no Brasil. Compararemos alguns momentos da politica brasileira, 
analisando o impacto dos movimentos contra a carestia, de mulheres, feminista, 
negro, ecologista, LGBT, de pessoas com deficiência, etc durante a ditadura militar nos 
anos 1970/80, no período democrático dos anos 1990/2000 e no pós-golpe contra a 
presidenta Dilma Rousseff (a partir de 2016). 
  
CARDOSO, Ruth. Movimentos Sociais na América Latina in Ruth Cardoso: Obra 
Reunida, São Paulo, Mameluco, 2011, pp 280-300. 
ALVAREZ, Sonia; DAGNINO, Evelina; ESCOBAR, Arturo. Cultura e Políticanos 
Movimentos Sociais Latino-americanos: novas leituras, Belo Horizonte, Editora da 
UFMG, 2000, capitulo 1 pp 15-60. 
PINHEIRO MACHADO, Rosana. Amanhã vai ser maior: O que aconteceu com o Brasil e 
possíveis rotas de fuga para a crise atual, Editora Planeta, 2019. 

Aula 10 - 20/08/2021 – Contribuições feministas sobre políticas do cotidiano e 
resistências 
Nesta aula refletiremos sobre os conceitos de agência, racismo, sexismo e 
neoliberalismo a partir da contribuição de pesquisadoras feministas. 
  
GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira" in Por um feminismo afro-
latino-americano: ensaios, intervenções e diálogos. Rio de Janeiro, Zahar, 2020, Pp 75-
93. 
ORTNER, Sherry. Poder e projetos: reflexões sobre a agência In Miriam Pillar Grossi 
Cornelia Eckert Peter Henry Fry (Organizadores) Conferências e diálogos: saberes e 
práticas antropológicas, Blumenau, Editora Nova Letra, 2007, pp 45-80. 
SCHILD, Veronica. Feminismo e neoliberalismo na América Latina. Nueva Sociedad, n. 
265, 9- 10/2016.in  https://nuso.org/articulo/feminismo-e-neoliberalismo-na-america-
latina/ 
MAHMOUD, Saba. Teoria Feminista, Agência e Sujeito Liberatório: Algumas reflexões 
sobre o Revivalismo Islâmico no Egito. Etnográfica,vol X, I, 2006, pp 121-158. 
  

http://2016.in/
https://nuso.org/articulo/feminismo-e-neoliberalismo-na-america-latina/
https://nuso.org/articulo/feminismo-e-neoliberalismo-na-america-latina/


Aula 11 - 27/08/ 21 – Engajamento científico,  Política científica e tecnológica 
Nesta aula vamos refletir sobre o papel político das associações científicas no Brasil. 
Falaremos do papel da SBPC durante a ditadura militar e no governo Bolsonaro, sobre 
a importância da ABA  na defesa de diferentes pautas políticas brasileiras e sobre 
articulações atuais como o Forum de ciências humanas e a Rede Brasileira de 
Mulheres  Cientistas. Analisaremos a importante moção da ABA sobre a defesa dos 
conhecimentos antropológicos dos países do sul. 
  
LINS RIBEIRO, Gustavo e ESCOBAR, Arturo. Antropologias Mundiais: Transformações da 
disciplina em sistemas de poder, Brasilia, Editora da UnB, 2018, capitulo 1. 
  
UNIDADE III –  Pesquisas sobre Política em 2021 
  
A última unidade será reservada para o desenvolvimento de pesquisa sobre um tema 
político da atualidade. A pesquisa deverá ser feita individualmente, em duplas ou trios, 
preferencialmente realizada de forma virtual. Os resultados devem ser apresentados 
em suporte criativo e original em sala de aula e os grupos deverão entregar um texto 
escrito descrevendo procedimentos metodológicos utilizados. 
  
Aula 12 – 3/09/21 – Semana reservada para o desenvolvimento da pesquisa 
Aula 13 – 10/09/21 - Semana reservada para o desenvolvimento da pesquisa 
Aula 14 – 17/09/ 21 - Semana reservada para o desenvolvimento da pesquisa 
Aula 15 – 24/09/2021 – Apresentação das pesquisas realizadas. 
Aula 16 – 1/10/2021 – Apresentação das pesquisas  e Avaliação geral da disciplina. 


