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Horário: Terça-feira 18:30 - 20:30

Ementa: Apresentação e discussão de pesquisas em andamento, realizadas pelos 
alunos da disciplina.

Objetivos Possibilitar ao aluno a conscientização da construção de sentidos através da 
produção etnográfica. Etnografia como texto, como discurso e como 
manifestação cultural.

Procedimentos 
didáticos

As aulas serão ministradas por meio da plataforma Teams. Os alunos deverão 
ter email institucional para acessar o programa e acesso à internet.  
Durante os encontros virtuais serão discutidos os relatórios de pesquisa e 
demais trabalhos escritos produzidos pelos alunos que tenham o mesmo tema 
do TCC em elaboração. 
O material produzido pelo aluno deverá ser disponibilizado no Teams para que 
os demais colegas tenham acesso. 
Este material será a base da apresentação de cada aluno e será debatido por 
2 colegas. 
Durante as apresentações serão trazidos materiais de leitura sobre a escrita 
etnográfica, as estratégias para apresentação dos dados de pesquisa e as 
normas da UFPR para apresentação de TCC (para as normas adotadas pela 
UFPR, ver o material disponibilizado no site da biblioteca da UFPR). 



Bibliografia CLIFFORD, James. A experiência Etnográfica. Antropologia e Literatura no 
século XX. Rio de Janeiro. Editora UFRJ. 1998. 

PEIRANO, Mariza G.S. Uma antropologia no plural. Três experiências 
contemporâneas. Brasília: Editora da UNB. 1992. 

PEIRANO, Mariza G.S.  A favor da Etnografia. Rio de Janeiro: Relume-
Dumará. 1995. 

SENA, Custódia Selma. Em Favor da Tradição ou Falar é Fácil. Fazer é que 
são Elas. Série Antropologia, nº 63, 1987. 

WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 

Atividades Síncronas

Observação: Quem não conseguir acompanhar alguma das atividades síncronas, deverá 
produzir um relatório contendo: 1) um resumo do texto a ser discutido no dia; 
2) um comentário crítico dos trabalhos dos colegas a serem debatidos no 
encontro. 

11 de agosto Apresentação do programa, distribuição do material de leitura, organização 
das apresentações e discussão do texto de Custódia Selma Sena.

18 de agosto Discussão do primeiro capítulo do livro de Peirano: A favor da etnografia e 
apresentação de trabalhos selecionados.

25 de agosto Discussão do capítulo 2 do livro de Wagner : A invenção da cultura e 
apresentação de trabalhos selecionados.

1 de setembro Discussão do capítulo 3 do livro de Wagner: "A invenção da cultura" e 
apresentação de trabalhos selecionados.

8 de setembro Discussão do texto de James Clifford: "Sobre a Alegoria Etnográfica" e 
apresentação de trabalhos selecionados.

15 de setembro Discussão do capítulo 5 do livro de Peirano: Uma Antropologia no Plural e 
apresentação de trabalhos selecionados.

22 de setembro Discussão final sobre os trabalhos apresentados com avaliação sobre o que foi 
produzido por cada aluno.

Atividades 
Assíncronas

Semana 1 Leitura do texto: SENA, Custódia Selma. Em Favor da Tradição ou Falar é 
Fácil. Fazer é que são Elas. Série Antropologia 63, 1987. (Peço que leiam o 
texto antes da primeira atividade síncrona e reflitam sobre as estratégias da 
autora para construção do texto). 
Iniciar a leitura dos textos elaborados pelos colegas.

Semana 2 Ler o capítulo 1 do livro: A favor da etnografia. Refletir sobre o produto de sua 
pesquisa e sobre o produto da pesquisa de seus colegas de curso e produzir 
um texto apontando: quais os pontos fracos e fortes nestes trabalhos 
(incluíndo o seu) e como eles contribuições que cada um pode dar para os 
problemas encontrados no desenvolvimento de seu TCC.

Semana  3 Ler o capítulo 2 do livro de Wagner : A invenção da cultura. Refletir sobre o 
produto de sua pesquisa e sobre o produto da pesquisa de seus colegas de 
curso e produzir um texto apontando: quais os pontos fracos e fortes nestes 
trabalhos (incluíndo o seu) e como eles contribuições que cada um pode dar 
para os problemas encontrados no desenvolvimento de seu TCC.



Assinaturas: 
Professor da disciplina: 

______________________________________________ 

Chefe do Departamento: 

______________________________________________ 
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Confere com o original. 
Curitiba, de de 2009. 

Semana 4 Ler o capítulo 3 do livro de Wagner: "A invenção da cultura”. Reelaboração do 
texto que apresenta o resultado de sua pesquisa.

Semana 5 Leitura do texto de James Clifford: "Sobre a Alegoria Etnográfica". 
Reelaboração do texto que apresenta o resultado de sua pesquisa.

Semana 6 Ler o capítulo 5 o livro: Uma antropologia no plural. Leitura dos trabalhos 
reelaborados por seus colegas.

Semana 7 Leitura dos trabalhos reelaborados por seus colegas.

Avaliação A nota final será o resultado da média aritmética simples da nota atribuída ao 
texto final apresentado pelo discente (nota 1); da participação do discente nas 
discussões síncronas ou da qualidade dos relatórios produzido pelo discente 
para as atividades que não puder participar (nota 2).   

nota 1 + nota 2 = nota final 
             2 


