
 

 
 

Ficha 2 (variável) 
 

 

Disciplina: Antropologia e História (Remota - Período Especial) Código: HS235 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( X ) Optativa 

(  ) Semestral      (  ) Anual ( X ) Modular 

Encontros on-line:  
13/07 (seg), 9h-12h 
17/07 (sex), 9h-12h 
24/07 (sex), 9h-12h 
31/07 (sex), 9h-12h 
Máximo de 15 estudantes, 
calouros e veteranos 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

CH Total: 60 

CH semanal: 20 
Padrão (PD): 60 Laboratório (LB): 0 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 Prática Específica (PE): 0 

 

 
EMENTA  

 
Análise da relação Antropologia/História na perspectiva de diferentes autores e/ou na abordagem de 

diferentes temáticas. 
 

 

PROGRAMA  
 

 
Semana 1 (13 a 17/07/20): Antropologia, História e suas relações 
 
Leituras obrigatórias: 
 
SCHWARCZ, Lilia K. M. Questões de fronteira: sobre uma antropologia da história. Novos Estudos, n. 72, 
p. 119-135, jul. 2005. 
 
SAHLINS, Marshall. Estrutura e história. In: Ilhas de História. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003. p. 
172-194. 
 
Atividade multimídia obrigatória:  
 
ADICHIE, Chimamanda. O perigo da história única. TED Global, 2009, 18 min. 
 
Exercício: Após efetuar as leituras, assista ao audiovisual indicado. Depois, elenque até 10 palavras-
chave que, em sua opinião, sintetizam suas reflexões/sensações diante do conteúdo do vídeo. Você pode 
elaborar uma lista de palavras ou, ainda, desenvolver uma representação gráfica em forma de nuvem 
para melhor visualização. Verifique neste link alguns sites para fazer isso on-line: 
http://abre.ai/sites_para_nuvens 
 
Semana 2 (20 a 24/07/20): Percepções sobre o tempo 
 
Leituras obrigatórias: 
 
OLIVEIRA, Luís Roberto C. As categorias do entendimento humano e as noções de tempo e espaço entre 
os Nuer. Série Antropologia, Brasília, 13p., 1993. 
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LEACH, Edmund R. Dois ensaios a respeito da representação simbólica do tempo. In: Repensando a 
antropologia. São Paulo: Perspectiva, 1996. p. 191-209. 
MARCURIO, Gabriela de P. A imposição do extraordinário. Confinaria, 28 jun. 2020. Disponível em: 
<https://confinaria.hypotheses.org>.  
 
Atividade multimídia obrigatória:  
 
VELOSO, Caetano. Oração ao tempo. Álbum ‘Cinema transcendental’, 1979. 3’26’’. 
GIL, Gilberto. Tempo Rei. Álbum ‘Raça humana’, 1984. 5’08’’. 
 
Exercício: Após efetuar as leituras, ouça as duas músicas indicadas. Em uma primeira vez, apenas 
escute; numa segunda, aprecie visualizando as letras. Depois, com base no material de apoio indicado, 
procure analisar, de sua própria perspectiva, como os dois autores tratam do tempo em suas respectivas 
canções. Desenvolva então um quadro comparativo, elencando até 10 palavras-chave para cada música 
que sintetizem suas reflexões. Você pode elaborar uma lista de palavras ou, ainda, desenvolver uma 
representação gráfica em forma de nuvem para melhor visualização. Verifique neste link alguns sites para 
fazer isso on-line: http://abre.ai/sites_para_nuvens 
 
 
Semana 3 (27 a 31/07/20): Problematização da memória 
 
Leituras obrigatórias: 
 
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 5, n. 10, p. 200-
212, 1992. 
 
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento e silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-
15, 1989.  
 
VIEIRA, Antonio O. O direito de fala e de memória na epidemia. Antropológicas Epidêmicas, 13 jun. 2020. 
Disponível em: <www.antropologicas-epidemicas.com.br>. 
 
Atividade multimídia obrigatória:  
 
SULZBACH, Liliana. A cidade. Brasil, 2012. Documentário, 16 min. 
 
Exercício: Após efetuar as leituras, assista ao audiovisual indicado. Depois, elenque até 10 palavras-
chave que, em sua opinião, sintetizam suas reflexões/sensações diante do conteúdo do vídeo. Você pode 
elaborar uma lista de palavras ou, ainda, desenvolver uma representação gráfica em forma de nuvem 
para melhor visualização. Verifique neste link alguns sites para fazer isso on-line: 
http://abre.ai/sites_para_nuvens 
 
 
Exame final e divulgação de notas: 03 a 07/08/20. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Ao final da disciplina, espera-se que as/os estudantes sejam capazes de compreender e aplicar as 

principais relações possíveis entre a Antropologia e a História, em âmbitos teórico e empírico. 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Especificamente, almeja-se que as/os estudantes: 
(i) apreendam a dimensão socialmente moldada de percepções de tempo, elaboradas por 

diferentes grupos humanos, para seus fins particulares; 
(ii) percebam a memória como também construída coletivamente e os efeitos políticos, éticos e 

sociais disso decorrentes; 
(iii) lancem mão do conhecimento teórico-etnográfico debatido para pensar e agir sobre seu 

tempo presente, diante da situação crítica atual de pandemia.  
 

  



 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

 
Cada semana da disciplina totalizará 20 horas de atividades, off-line e on-line. De modo a contemplar a 
programação prevista para cada semana, as/os estudantes devem seguir o seguinte roteiro: 
 
1. Realizar a leitura dos textos obrigatórios indicados para o período e, a partir disso, elaborar uma 
pergunta-chave destinada ao debate on-line. A pergunta pode ser tanto uma dúvida, quanto uma 
questão instigante de discussão. Toda a literatura e demais materiais de apoio estão disponíveis em:  
http://abre.ai/textos_materialdeapoio 
 
As perguntas, seguidas pelos nomes das/dos estudantes, devem ser incluídas previamente ao debate on-
line nos seguintes links: 
Semana 1 - http://abre.ai/perguntas-chave_semana1 
Semana 2 - http://abre.ai/perguntas-chave_semana2 
Semana 3 - http://abre.ai/perguntas-chave_semana3 
  
2. Efetuar o exercício multimídia previsto no programa semanal. Todos os recursos multimídia da 
disciplina encontram-se disponíveis em: http://abre.ai/playlist_antropologia_historia 
 
Os exercícios, seguidos pelos nomes das/dos estudantes, devem ser incluídos previamente ao debate on-
line nos seguintes links: 
Semana 1 - http://abre.ai/exercicio_multimidia_semana1 
Semana 2 - http://abre.ai/exercicio_multimidia_semana2 
Semana 3 - http://abre.ai/exercicio_multimidia_semana3 
  
3. Assistir à videoaula da semana, disponibilizada previamente em: http://abre.ai/canal_jbazzo 
 
4. Participar ativamente do debate on-line, que acontecerá em: https://meet.google.com/ahw-cgrk-jbz 
 
As datas dos encontros on-line são as seguintes: 
13/07/20 (segunda-feira), 9h-12h: Apresentação da disciplina - orientações, dúvidas e combinados 
17/07/20 (sexta-feira), 9h-12h: Discussão da Semana 1 
24/07/20 (sexta-feira), 9h-12h: Discussão da Semana 2 
31/07/20 (sexta-feira), 9h-12h: Discussão da Semana 3 
 
Para que os encontros on-line sejam produtivos é necessário que as/os estudantes tenham lido previamente 
os textos indicados, bem como desenvolvido suas perguntas-chave e seus exercícios multimídia, além de 
ter assistido às videoaulas. Recomenda-se a realização dessas tarefas entre segundas e quintas, uma vez 
que os debates acontecerão às sextas-feiras.  
 
As discussões serão gravadas para acesso posterior em: http://abre.ai/canal_jbazzo 
 
5. Desenvolver um comentário-síntese a respeito do conteúdo trabalhado na respectiva semana. O 
comentário deve ser orientado pela seguinte questão: o que aprendi em cada um dos respectivos módulos 
semanais de estudo? O comentário precisa obrigatoriamente:  
 
- contar com escrita autêntica, ou seja, ser elaborado com as próprias palavras da/do estudante;  
- fazer menção à literatura e aos recursos multimídia trabalhados;  
- lançar mão na análise de 1 objeto de aprendizagem adicional, pesquisado pela(o) estudante, que permita 
reflexão para além da literatura/recursos multimídia trabalhados, por exemplo: um vídeo, um podcast, uma 
fotografia, uma pintura, uma notícia, uma música, um poema, uma charge, um meme, uma propaganda, 
um objeto, etc.  
- não ultrapassar o limite de 1 página, em fonte Times New Roman, em entrelinha simples e margens 
normais. 
 
Os comentários-síntese, identificados pelos nomes das/dos estudantes, devem ser incluídos nos seguintes 
links:  
Semana 1 - http://abre.ai/comentarios-sintese_semana1 
Semana 2 - http://abre.ai/comentarios-sintese_semana2 
Semana 3 - http://abre.ai/comentarios-sintese_semana3 
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Recomenda-se a realização desta tarefa entre sextas e terças.  
 
Todas os arquivos e as pastas compartilhados para upload de atividades serão desativadas nas 
terças-feiras seguintes de cada uma das semanas programadas, às 18h. Desse modo, as datas finais 
para conclusão das tarefas semanais são as seguintes: 
Semana 1 - 21/07/20 
Semana 2 - 28/07/20 
Semana 3 - 04/08/20 
 
Dúvidas e outras eventuais tratativas serão abordadas pelo e-mail bazzojuliane@gmail.com. 

 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

Perguntas-chave: 0,5 cada, totalizando 1,5 
Exercícios multimídia: 1,0 cada, totalizando 3,0 
Comentários-síntese: 1,5 cada, totalizando 4,5 pontos 
Engajamento geral nas dinâmicas da disciplina: 1,0 ponto 
 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (mínimo 03 títulos) 

Acima descrita. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

Acima descrita. 
 
 

 

Professor da Disciplina: Juliane Bazzo 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Paulo Guérios 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 


