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CÓDIGO DA DISCIPLINA    

 
 
 
 
GERAL 
Discutir os trabalhos e ideias que consolidam a Antropologia como um espaço de reflexão sobre o Humano, entendido 
como compromisso político para a afirmação da igualdade, e as propostas de atuação baseadas nessa reflexão, 
permitindo que o alunado perceba o caráter aplicado da Antropologia. 
 
ESPECÍFICOS 
Por meio do diálogo entre as reflexões produzidas pela Antropologia no século XX e no início do século XXI, debater 
as noções de igualdade e diferença por meio de temas como representações sociais, parentesco, mito e a “noção de 
pessoa” e de que forma tais noções são fundamentais para pensar o caráter aplicado da Antropologia. Possibilitar ao 
alunado aprimorar as competências de interpretação e produção de textos. 
 
 
 
 
 
Considerando que a Antropologia é uma área de conhecimento caracterizada pela indissociação entre teoria e prática 
de pesquisa, a disciplina discute os trabalhos e ideias que consolidam a Antropologia como um espaço de reflexão 
sobre o Humano, entendido como compromisso político para a afirmação da igualdade. Por meio do diálogo entre as 
reflexões produzidas com base em pesquisa empírica no século XX e no início do século XXI, a disciplina propõe 
debater as noções de igualdade e diferença por meio de temas como representações sociais, parentesco, mito e a 
“noção de pessoa”. 
 
 
 
 
 

1. Um projeto Humanista: as categorias do entendimento humano e as reflexões sobre representações sociais 
2. “Noção de pessoa”: um debate persistente 
3. Parentesco, linguística e mito: o estruturalismo em Antropologia como projeto humanista 
4. Desafios do humanismo na contemporaneidade 

 
 
 

I – IDENTIFICAÇÃO 

II – OBJETIVOS 

III – EMENTA 

IV. CONTEÚDO SELECIONADO 

V. METODOLOGIA 
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A – MÉTODOS   
Aulas expositivas, aulas dialogadas, orientadas por Roteiros de leitura sobre o texto indicado para a aula (cada roteiro 
será entregue aos estudantes com uma semana de antecedência), atividades individuais e em grupo, leitura de textos 
complementares e debates e aulas especiais (com especialistas sobre o tema). 
 
B – RECURSOS 
Material de apoio (power point), acesso à Internet para ilustrar e exemplificar inúmeros conceitos transmitidos ao 
longo do curso, seja por meio de vídeos e/ou artigos extraídos de revistas especializadas e/ou textos de livros ou 
comunicações de eventos. 
 
 
 
 

a) Uma prova parcial (individual), em classe (5,0 pontos). [A prova consistirá na produção de texto em resposta 
a perguntas sobre as discussões realizadas nas aulas até aquele momento e será com consulta aos textos.] 

b) Atividade de verificação de leitura no AVA (3,0 pontos). 

c) Trabalho integrado: entrega (2,0 pontos)*. 

 
* Trabalho Integrado 
Entrega do Trabalho Integrado “O papel do cientista social: dilemas éticos e de pesquisa”. Para cada disciplina do 
semestre, o Trabalho Integrado valerá 2 pontos (exceto disciplinas oferecidas conjuntamente para os cursos da 
Biblioteconomia e Administração). Mesmo os alunos que estejam cursando apenas uma ou duas disciplinas deverão 
realizar o Trabalho Integrado. Alternativamente, caso não possa realizar o trabalho em grupo, o aluno poderá realizar 
individualmente. Os trabalhos deverão ser entregues em área específica do AVA com acesso comum para todos os 
docentes. 
 
Composição da nota na disciplina: a + b + c = 10  
 
 
 
 
BÁSICA 
DURKHEIM, Émile. As formas elementares da vida religiosa. São Paulo: Martins Fontes, 1996. (1912) (Várias edições.) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. As estruturas elementares do parentesco. Petrópolis: Vozes, 1982. (1949) (Várias edições.) 

MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. (1950) (Várias edições.) 

 
COMPLEMENTAR 
LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural. São Paulo: Cosac & Naify, 2008. (1958) (Várias edições.) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Antropologia estrutural dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. (Várias edições.)  

SALEM, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de pessoa. Mana, Rio de Janeiro, v. 
3, n. 1, p. 75-94, abril 1997. (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
93131997000100003&lng=en&nrm=iso ) 

STRATHERN, Marilyn. Necessidade de Pais, Necessidade de Mães. Revista de Estudos Feministas, Florianópolis, vol 3 
nº 2, 1995. (Disponível em: https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16443/15024 ) 

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O Anti-Narciso: lugar e função da Antropologia no mundo contemporâneo. Revista 
brasileira de psicanálise, São Paulo, v. 44, n.4, p. 15-26, 2010. (Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2010000400002&lng=pt&nrm=iso ) 

 
DE REFERÊNCIA 

VI. AVALIAÇÃO 

VII. BIBLIOGRAFIA 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100003&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-93131997000100003&lng=en&nrm=iso
https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/16443/15024
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0486-641X2010000400002&lng=pt&nrm=iso
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GOLDMAN, Marcio. Lévi-Strauss e os sentidos da História. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 42, n. 1-
2, 1999.  (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
77011999000100012&lng=pt&nrm=iso )  

LANNA, Marcos. De Sahlins a Claude Lévi-Strauss: no setor transpacífico do sistema mundial. Horizontes 
antropológicos. Porto Alegre, v. 7, n. 16, 2001.  (Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-71832001000200013&lng=pt&nrm=iso> ) 

LARAIA, Roque de Barros. Claude Lévi-Strauss, quatro décadas depois: as mitológicas. Revista brasileira de Ciências 
Sociais, São Paulo, v. 21, n. 60, 2006.  (Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092006000100010&lng=en&nrm=iso> )  

LÉVI-STRAUSS, Claude. Minhas palavras. São Paulo: Brasiliense, 1986. (Várias Edições) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O olhar distanciado. Lisboa: Edições 70, 1986. (Várias Edições) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito e significado. Lisboa: Editorial Presença, 1989. (Várias Edições) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. O pensamento selvagem. Campinas: Papirus, 1997. (1962) (Várias Edições) 

LÉVI-STRAUSS, Claude. A lição de sabedoria das vacas loucas. Estudos Avançados, São Paulo, v. 23, n. 67, p. 211-216, 
2009. (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142009000300025&lng=en&nrm=iso ) 

LIMA, Tânia Stolze. O pássaro de fogo. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 42, n. 1-2, 1999.  (Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100008&lng=pt&nrm=iso )  

MAUSS, Marcel. Coleção Grandes Cientistas Sociais. São Paulo: Ática, 1979. (Várias Edições) 

MOISÉS, Beatriz Perrone. Claude Lévi-Strauss, aos 90. Revista de Antropologia, São Paulo, v. 42, n. 1-2, 
1999. (Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
77011999000100002&lng=en&nrm=iso )  

 
 
 
 

1ª semana Apresentação da disciplina e aula de introdução.                                                             15/02 

2ª semana Durkheim, E. As formas elementares da vida religiosa (Int. e conclusão).                    01/03 

3ª semana Durkheim, E. As formas elementares da vida religiosa (Int. e conclusão).                    08/03 
13/03 - Prazo final de trancamento de disciplinas. 

4ª semana Mauss, M. A noção de pessoa. (S. e A.)                                                                                               15/03 

5ª semana Salem, Tania. As novas tecnologias reprodutivas: o estatuto do embrião e a noção de 
pessoa. 1997. 
(Aula remota síncrona)                                                                                                          22/03 

6ª semana Mauss, M. Ensaio sobre a dádiva. (S. e A.)                                                                                         29/04 

7ª semana Mauss, M. Ensaio sobre a dádiva. (S. e A.)                                                                                         05/04 

8ª semana Semana de orientação à pesquisa – Atividade do Trabalho Integrado                       12/04                                                                   

9ª semana Lévi-Strauss, C. Introdução à obra de Marcel Mauss.  (S. e A.)                                                       19/04 

10ª semana AULA DE REVISÃO (Aula remota síncrona)                                                                                  26/04                                                   

11ª semana PROVA                                                                                                                                                       03/05 

12ª semana Lévi-Strauss, C. As estruturas elementares do parentesco (Cap. 1 a 5).                       10/05 

13ª semana Lévi-Strauss, C. As estruturas elementares do parentesco (Cap. 1 a 5).                       17/05   

14ª semana Strathern, Marilyn. Necessidade de Pais, Necessidade de Mães.                                    24/05 
(Aula remota síncrona) 

15ª semana Lévi-Strauss, C. A noção de estrutura em etnologia. (AE, cap. 15)                                  31/05     

16ª semana Lévi-Strauss, C. A noção de estrutura em etnologia. (AE, cap. 15)                                 07/06 
Atividade de verificação de leitura no AVA 

VIII. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100012&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100012&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300025&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40142009000300025&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100008&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100002&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-77011999000100002&lng=en&nrm=iso
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17ª semana VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. O Anti-Narciso: lugar e função da Antropologia no mundo 
contemporâneo. 2010.                                                                                                                          14/06 

18ª semana PROVA SUBSTITUTIVA                                                                                                                                   21/06 

 EXAME                                                                                                                                                       28/06 
Obs.: S. e A. - Sociologia e Antropologia 
AE - Antropologia Estrutural 
AE 2 - Antropologia Estrutural Dois 
 
 
Versão de 30 de janeiro de 2023. 
 


