
 
 

Ficha 2 
Disciplina: Antropologia das Sociedades Complexas 

TURMA A e B 
Código: HS 194 

Natureza:  
(  x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(  x  ) Semestral      (   ) Anual (   ) Modular 
Ciclo: 
 
(   )1º   (     )2º  (     )3º  

Modalidade de disciplina a ser ofertada 
em período especial, conforme a 
Resolução 65/2020-CEPE: 

( X ) ERE 

Total de Vagas: 
Veteranos:  

                               

Calouros:   

   

Total:   

 

Professor/a: Lorenzo Macagno 

Contato de email: lorenzomacagno@hotmail.com  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) 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  

A dinâmica cultural na sociedade moderna. Indivíduo, identidade e a construção social da 
subjetividade. 

 

 
OBJETIVO GERAL 

 
A antropologia é uma ciência social que estuda a diversidade cultural, bem como a 
construção de identidades coletivas (étnicas, “raciais”, regionais, nacionais) a partir de 
uma perspectiva empírica. O trabalho de campo é a principal ferramenta metodológica da 
antropologia. Conhecido como método etnográfico, o trabalho de campo permite aos 
pesquisadores entender in situ alguns dos problemas relativos à alteridade cultural. Nos 
primórdios da disciplina, os(as) antropólogos(as) se deslocaram a sociedades distantes, 
muitas delas caraterizadas pela transmissão oral do conhecimento. Hoje em dia, os(as) 
antropólogos(as) realizam, também, pesquisas em sociedades modernas e “complexas”. 
Portanto, o método etnográfico é aplicável a sociedades mais próximas de nós e, 
inclusive, ao nosso próprio universo cultural. 
O objetivo geral desta disciplina é fornecer aos estudantes algumas ferramentas 
conceituais e metodológicas para entender as dinâmicas da relação entre 
indivíduo/cultura; indivíduo/sociedade, bem como a construção de identidades coletivas 
em sociedades complexas.  
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 

Nesta disciplina, os objetivos específicos estão divididos em vários tópicos: 1) A noção 
de cultura; 2) O que é etnocentrismo?; 3) Relação Indivíduo/Sociedade; 4) Como observar 
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as culturas? 5) Trabalho de campo e método etnográfico; 6) A noção de habitus; 7) 
Holismo e Individualismo; 8) A noção de corpo.  

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

Em termos gerais, os procedimentos didáticos desta disciplina seguem as diretrizes da 
Resolução 65/2020-CEPE que regem o período especial para o desenvolvimento de 
atividades de ensino nos cursos da UFPR, no contexto das medidas de enfrentamento da 
pandemia de COVID-19 no País. Conforme o item §3º do Art. 11 da referida Resolução, 
das quatro horas diárias contempladas pela disciplina, será estabelecido “no máximo, 
duas horas de atividades síncronas”. As outras duas horas serão dedicadas a atividades 
assíncronas.  

1) Dentro das atividades síncronas, serão adotados procedimentos didáticos que 
contemplem meios tecnológicos acordes com as exigências de distanciamento 
social. A plataforma denominada “Meet”, ou bem, a plataforma Teams (fornecida 
pela própria universidade) poderão ser utilizadas em comum acordo (e com 
consulta prévia, via e-mail) com os estudantes.  

2) Haverá aulas expositivas orais, da parte do professor, e a utilização de ferramentas 
de apresentação de dados e imagens através do PowerPoint (com a 
correspondente ativação do compartilhamento de tela). Eventualmente, será 
utilizada a apresentação de mídias audiovisuais (como Youtube), conforme o 
conteúdo científico adequado à disciplina. 

3) Os encontros síncronos propiciarão – além da exposição dos conteúdos – a 
interação entre o docente e os discentes 

4) O docente estimulará a formação de “grupos de trabalho” entre os estudantes, a 
fim de desenvolver atividades assíncronas, cujas orientações e objetivos serão 
oportunamente fornecidos. 

5) Também serão desenvolvidas atividades individuais assíncronas – como 
exercícios domiciliares – que, por sua vez, permitirão o controle de frequência, 
conforme §1º do Art. 12 da Res. 65/2020 CEPE.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

Será aplicada uma prova escrita domiciliária, cujos objetivos serão oportunamente 
fornecidos aos estudantes. O teor da prova (seu conteúdo, sua extensão, sua 
metodologia) será previamente “dialogada” com os estudantes.  A Nota Final (NF) igual 
ou superior a 7,0 caracterizará a aprovação direta. Fica garantido às/aos estudantes a 
realização de segunda chamada da avaliação e do exame final, de acordo ao 
estabelecido no §6º do Art. 12 da Res. 65/2020 CEPE. Também serão avaliados os 
exercícios de pesquisa a serem desenvolvidos pelos grupos (como mencionado no ponto 
4 do item anterior)  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DA MATTA, Roberto (2000). Trabalho de campo. Relativizando. Uma introdução à 
antropologia social. Rio de Janeiro: Rocco. 
 
FRY, Peter (2001). “Feijoada e soul food 25 anos depois”. In: Neide Esterci, et. al (org.). 
Fazendo Antropologia no Brasil, Rio de Janeiro: DP&A Editora. 
 



LÉVI-STRAUSS, Claude (1993). “Raça e historia”. In: Antropologia estrutural dois. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro. 
 
MAUSS, Marcel ([1934] 2003). “As técnicas do corpo”, In: Sociologia e Antropologia, 
São Paulo: Cosac Naify. 
  
VELHO, Gilberto (2008). Individualismo e Cultura. Notas para uma Antropologia da 
Sociedade Contemporânea. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.  

WACQUANT, Loïc (2002). Corpo e Alma. Notas Etnográficas de um Aprendiz de Boxe, 
Rio de Janeiro: Relume Dumará. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CUNHA, Olivia. M. Gomes da (1993). Fazendo a “Coisa Certa”: Reggae, Rastas e 
Pentencostais em Salvador. Revista Brasileira de Ciências Sociais. São Paulo, v. 8, nº 
23, pp. 120-137. 
 
DA MATTA, Roberto (1990). “Você sabe com quem está falando? Um Ensaio sobre a 
distinção entre Indivíduo e Pessoa no Brasil”. In: Carnavais, Malandros e Heróis. Rio de 
Janeiro: Editora Guanabara. 
 
DUMONT, Louis (1993). Introdução. In: O individualismo. Uma perspectiva 

antropológica da ideologia moderna. Rocco: Rio de Janeiro, pp. 11-31. 

DURÃO, Susana; WACQUANT, Loïc (2008). O corpo, o gueto e o Estado penal: 

entrevista com Loïc Wacquant, por Susana Durão. Etnográfica. Revista do Centro em 

Rede de Investigação em Antropologia, vol. 12, nº 2, pp. 455-486. 

FRY, Peter. (2005). “Política: relações entre “raça”, publicidade e produção da beleza no 
Brasil”. In: A persistência da raça. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 
 
MARANHÃO, Tiago. (2006). “Apolíneos e dionisíacos” – O papel do futebol no 

pensamento de Gilberto Freyre a respeito do ‘povo brasileiro”. Análise Social, vol. XLI, 

nº 179, pp. 435-450. 

 
 

Professor da Disciplina: Lorenzo Macagno 

 
 

Assinatura:  
 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  
 

Assinatura: __________________________________________ 
 

 



 

CRONOGRAMA – TURMAS A e B 
 

DIA 

Quintas 

feiras 

  Horário Atividade 

05/11/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
 
14h30 a 16h30 (Turma B)       
 

Atividade síncrona (professor-alunos): 
Apresentação do programa 

 
 

Atividade assíncrona (alunos): compilação da 
bibliografia e organização dos grupos  
 

12/11/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B)     
 
   

Atividade síncrona (professor-alunos): A noção 
de cultura em antropologia 
 

 
 

Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 

19/11/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 
 
 

Atividade síncrona (professor alunos): O que é 
etnocentrismo? 

  Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 

26/11/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 
 
 

Atividade síncrona (professor-alunos): Trabalho 
de campo: como observar as culturas? 
 

  Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 
 

03/12/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): A noção 
de habitus e corpo 
 

  Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 
 

10/12/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 
 
 

Atividade síncrona (professor-alunos): Holismo e 
Individualismo 

  
 

Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 

17/12/20 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 
 
 

Atividade síncrona (professor-alunos): Um estudo 
etnográfico (sobre esporte e corpo) 

  
 

Atividade assíncrona (alunos): leitura e 
fichamento 

21/12/20 
a 
16/01/21  

 Dias não letivos (Res. Nº 65/2020-CEPE) 

21/01/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): 
Orientações para um exercício de pesquisa 



(sobre a temática indivíduo/corpo/cultura) a ser 
realizado por cada um dos grupos 

28/01/21  Atividades assíncronas de pesquisa (grupos de 
alunos) 

04/02/21  Atividades assíncronas de pesquisa (grupos de 
alunos) 

11/02/21  Atividades assíncronas de pesquisa (grupos de 
alunos) 

15/02/21 
a 
20/02/21 

 Dias não letivos (Res. Nº 65/2020-CEPE) 

25/02/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): Reunião 
de consulta sobre o andamento da pesquisa 

04/03/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): 
Continuação das consultas (com os grupos) 
sobre o andamento da pesquisa 

11/03/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): 
apresentação dos resultados da pesquisa e 
avaliação (1) 

18/03/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

Atividade síncrona (professor-alunos): 
apresentação dos resultados da pesquisa e 
avaliação (2) 

25/03/21 8h30 a 10h30 (Turma A) 
14h30 a 16h30 (Turma B) 

EXAME FINAL (para os que não atingiram 7,00 
na nota final) 

 
 


