
EMENTA DE DISCIPLINA
Disciplina: LABORATÓRIO ETNOGRÁFICO 1

Ementa: Leitura  e  discussão  de  etnografas  clássicas  e  contemporâneas.
Reflexões teóricommetodológicas orientadas para a elaooração de proeeto de
monografa.

Código: HS 102

Natureza: 
(  ) Oorigatória 
(  ) Optatia

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular Curso: Ciências Sociais

Prémrequisito: Comrequisito: Modalidade: (x ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD*
Carga Horária Total: 60 Carga Horária semanal: 04
Professor: João Francisco Kleba Lisboa                          email: efklisooa@gmail.com

Validade: 2º Semestre de 2018 Horário: terçamfeira 7h30m9h30 e 10h30m12h30

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Objetivos 
Refletr  soore  a  pesquisa  antropológica  a  partr  da  leitura  de  etnografas  produzidas  em  épocas  e
contextos diiersos, enfocando diferentes dimensões do processo etnográfco: a defnição do tema e do
contexto  da  pesquisa,  a  construção  do  ooeeto,  a  inserção  em  campo  e  a(s)  posição(ões)  do(a)
pesquisador(a),  a  consttuição  de  dados  etnográfcos,  perspectias  analítcas  e  procedimentos
empregados  para  a  elaooração  de  textos.
 A organização  do  programa  em  eixos  temátcos  iisa  estaoelecer  diálogos  entre  traoalhos  clássicos
e contemporâneos,  tanto  em  termos  teóricommetodológicos  quanto  no  que  diz   respeito  às
implicações  étcas  e polítcas da pesquisa antropológica.

Metodologia
Ao  longo  do  semestre,  serão  ministradas  aulas  expositias  pelo  professor,  além  de  seminários
apresentados pelos estudantes, com temas iariados. Tamoém se promoierá a leitura e discussão de
textos específcos.  Serão  atriouídos  aos alunos  a realização de exercícios reflexiios e prátcos soore os
temas tratados.

Programa:
EIXO 1 – INTRODUÇÃO

(Obs: As indicações de leitura deste Eixo1 dialogam diretamente com textos clássicos da Antropologia,
principalmente: Argonautas do Pacífco Ocidental, de B. Malinowski; Os Nuer e Bruxaria, oráculos e
magia entre os Azande, de E. EiansmPritchard; Sistemas Polítcos da Alta Birmânia, de E. Leach; e As

técnicas corporais, de Marcel Mauss. Pressupõemse que foram lidos em disciplinas anteriores, mas
contnuam em pauta nestas aulas). 

 
1ª Aula – / – Apresentação do Programa, do professor e da turma
Leitura em sala do texto: “Roteiro sentmental para o traoalho de campo”, de Fláiia Ferreira Pires: 
htp://www.reiistas.usp.or/cadernosdecampo/artcle/iiew/36794/39r16
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2ª Aula – / – Revendo as técnicas clássicas de campo
m FIANS, Guilherme. Por uma antropologia de iaranda reiersa: etnografando um encontro entre índios e 
crianças em uma escola no Rio de Janeiro. Cadernos de campo, São Paulo, n. 24, p. 202m222, 201r. 
htps://www.reiistas.usp.or/cadernosdecampo/artcle/iiew/9746r/114089

3ª Aula – / – Método ou teoria? Etnografa ou observação participante?
m PEIRANO, Mariza. Etnografa não é método. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 20, n. 42, p.
377m391, eul./dez. 2014.
htp://dx.doi.org/10.1r90/S0104m7183201400020001r
m  INGOLD,  Tim.  Chega  de  etnografaa  A  educação  da  atenção  como  propósito  da  antropologia.
Educação(Porto Alegre), i. 39, n. 3, p. 404m411, set.mdez. 2016.
htp://reiistaseletronicas.pucrs.or/oes/index.php/faced/artcle/iiew/21690/1r179

4ª Aula – / –- Estado, agências e micropoderes em campo
m SCHRITZMEYER, Ana Lúcia Pastore. Etnografa dissonante dos triounais do eúri. Tempo Social, reiista de
sociologia da USP, i. 19, n. 2, p. 111m129, noi. 2007. htp://www.reiistas.usp.or/ts/artcle/iiew/12r49
m BEVILAQUA, Ciméa. Etnografa do Estado: algumas questões metodológicas e étcas. Campos 3: r1m64,
2003. htps://reiistas.ufpr.or/campos/artcle/iiew/1r87/133r

EIXO 2 – COLONIALISMO, VIOLÊNCIAS E ASSIMETRIAS 

5ª Aula – / – O Colonialismo  
m CÉSAIRE, Aimé.  Discurso sobre o colonialismo;  prefácio de Mário de Andrade. Lisooa: Liiraria Sá da
Costa, 1978.

6ª Aula – / – Subalternidade e sujeito 
m  SPIVAK, Gayatri C. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: UFMG, 2010.

7ª Aula – / – Crítica pós-colonial
m REINHARDT, Bruno; CESARINO, Letcia. Apresentação: Antropologia e crítca pósmcolonial. Ilha, i. 19, n.
2, p. 9m3r, dezemoro de 2017.
htps://periodicos.ufsc.or/index.php/ilha/artcle/iiew/217rm8034.2017i19n2p9/36081

8ª Aula - / - Avaliação

EIXO 3 –  ETNOGRAFIA E SUAS IMPLICAÇÕES ÉTICAS, POLÍTICAS, AFETIVAS, PESSOAIS ETC.
(Seminário)

9ª Aula – / – Ética na pesquisa (Grupo I)
m MARQUES, Ana Claudia; VILELA, Jorge. O que se diz, o que se escreie: etnografa e traoalho de campo
no sertão de Pernamouco. Revista de Antropologia, i. 48, n. 1, p. 37m74, 200r.htp://dx.doi.org/10.1r90/
S0034m7701200r000100002
m  SCHUCH,  Patrice.  A  iida  social  atia  da  étca  na  antropologia. BIB,  i.  71,  p.  rm24,  2011.
htp://www.anpocs.com/index.php/edicoesmanteriores/oiom71/83r6mamiidamsocialmatiamdametcamnam
antropologia/fle

10ª Aula – / – Antropologia engajada/militante (Grupo II)
m ALBERT, Bruce. “Situação Etnográfca” e Moiimentos Étnicos. Notas soore o traoalho de campo pósm
malinowskiano. Campos 1r(1):129m144, 2014. htps://reiistas.ufpr.or/campos/artcle/iiew/42993/27044
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m SOUZA, Patrícia Lânes Araueo de. Entre becos e ONGs: etnografa soore engaeamento militante, faiela e
euientude. Tese de doutorado em Antropologia, UFF, Niterói, 2017 (Introdução e Capítulo 1).
htp://ppgantropologia.sites.uf.or/wpmcontent/uploads/sites/16/2016/07/PATR%C3%8DCIAmL
%C3%82NESmARAUJOmDEmSOUZA.pdf

11ª Aula – / – Corpo, emoções e fcção etnográfca (Grupo III)
m  COSTA  CRUZ,  Denise  Ferreira  da.  Que  leveza  busca  Vanda? Ensaio  soore  caoelos  no  Brasil  e  em
Moçamoique. Tese de Doutorado em Antropologia, UnB, Brasília, 2017. 
htp://repositorio.uno.or/oitstream/10482/31699/1/2017oDeniseFerreiradaCostaCruz.pdf

12ª Aula – / – Afetos e sexualidade em campo (Grupo IV)
m ROJO, Luiz Fernando. Rompendo taous: a suoeetiidade erótca no traoalho de campo.  Cadernos de
campo, n. 12, p. 41mr6, 2004. 
htps://www.reiistas.usp.or/cadernosdecampo/artcle/iiew/r388r/r7824
m ARISIS, Bároara M. Vida sexual dos seliagens (nós): indígenas pesquisam a sexualidade dos orancos e da
antropóloga. In SACCHI, Ângela; GRAMKOW, Márcia Maria. (Orgs.).Gênero e povos indígenas: coletânea
de textos produzidos para o “Fazendo Gênero 9” e para a “27ª Reunião Brasileira de Antropologia”. m Rio
de Janeiro, Brasília: Museu do Índio/ GIZ /FUNAI, 2012. 

13ª Aula - / - Antropologias indígenas (Grupo V)
-  BARRETO, João Paulo Lima. Wai-Mahsã: peixes e humanos Um ensaio de Antropologia Indígena. Dissertação de
mestrado em Antropologia Social. UFAM/PPGAS, Manaus, 2013 (Introdução e Capítulo 1).
htp://www.ppgas.ufam.edu.or/atachments/artcle/8/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20m%20Jo%C3%A3o%20Paulo
%20Lima%20Barreto%20m%20WaimMahs%C3%A3....pdf
m MELO, Eriki Aleixo de. “Que história devo contar?”: experiências das aulas de história com alunos do Magistério
Indígena Tamîkan. (No prelo). 
m  RAMOS,  Alcida  R.  Por  uma  crítca  indígena  da  razão  antropológica.  Série  Antropologia,  4rr,  UnB,
Brasília, 2016. htp://www.dan.uno.or/images/pdf/serieoantropologia/Serieo4rr.pdf
 
14ª Aula – / – Recuperação e encerramento

FORMAS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO

 A  aialiação  poderá  conter  as  seguintes  formas:  Fichamento  de  textos;  Partcipação  em  sala;
Apresentação de seminários; Proia dissertatia; Produção de traoalho escrito.

A aproiação está condicionada a frequência igual ou superior a 7r% da carga horária da disciplina e 
enquadramento em uma das seguintes condições:

I m aproieitamento com Nota Final (NF) igual ou superior a 70, o que caracteriza a 
aproiação direta;
II m aproieitamento com Nota Média Final (NMF) igual ou superior a r0,0, resultante da 
média aritmétca simples entre a Nota Final (NF) e a Nota do Exame Final (NEF), o que 
caracteriza a aproiação com aialiação fnal.

Qualquer uma das situações aoaixo resulta em reproiação:

I m frequência inferior a 7r% da carga horária da disciplina, o que caracteriza a 
reproiação por falta;
II m ootenção de Nota Média Final (NMF) inferior a r0,0, o que caracteriza a reproiação 
por nota.
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