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Disciplina: Tópicos Especiais em Antropologia XIII (Etnografias de 

práticas estatais) 
Código: HS295 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  

Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    ( x ) ERE 

Vagas: 15 (apenas veteranos) 

Cronograma proposto: de 13/08 a 24/09  

(12 horas de atividades síncronas e 48 horas assíncronas) 

Encontros remotos nos dias: 13/08, 27/08, 10/09 e 24/09 

(quintas-feiras, das 14h30 às 17h30)  

CH Total: 60 

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

 

 
EMENTA  

Estudos monográficos e/ou comparativos de autores e/ou temas em Antropologia do Estado 

 
 
 

 

PROGRAMA  
 

Leitura dirigida de etnografias relativas a instituições e práticas estatais, com ênfase nos 
seguintes aspectos:  
 
1. Práticas estatais como objeto de reflexão antropológica 
2. A pesquisa etnográfica em/com instituições estatais, seus agentes e suas formas de ação 
3. Questões analíticas e a articulação entre o material etnográfico e perspectivas teóricas 
4. A estruturação do texto etnográfico e estratégias de escrita 
 

 

OBJETIVO  
 

Com base na leitura de etnografias completas, trata-se de refletir sobre o processo de pesquisa 
etnográfica sobre práticas estatais, da constituição do objeto à escrita. 
 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Ensino remoto emergencial (ERE), com atividades síncronas e assíncronas ao longo de sete 
semanas. 
-Atividades assíncronas: leitura de três etnografias indicadas e elaboração de exercícios 
escritos (48 horas). 
-Atividades síncronas: quatro encontros virtuais para discussão das leituras e exercícios (12 
horas). 
 
Semana 1: Encontro remoto (definições iniciais para o funcionamento da disciplina) e início da 
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leitura da primeira etnografia 
 
Semana 2: Leitura/exercício (etnografia 1) 
 
Semana 3: Encontro remoto (acompanhamento e discussão sobre a leitura e exercício); início 
da leitura da segunda etnografia 
 
Semana 4: Leitura/exercício (etnografia 2) 
 
Semana 5: Encontro remoto (acompanhamento e discussão sobre a leitura e exercício); início 
da leitura da terceira etnografia 
 
Semana 6: Leitura/exercício (etnografia 3) 
 
Semana 7: Encontro remoto (acompanhamento e discussão sobre a leitura e exercício); 
encerramento 
 
As atividades da disciplina serão concentradas na plataforma Teams (disponibilização dos 
textos e orientações para os exercícios; entrega e avaliação dos exercícios; encontros remotos).  
Caso a ou o estudante tenha dificuldade para acesso à plataforma e participação nos encontros 
virtuais, a professora disponibilizará outros meios de acesso (email ou whatsapp) e 
acompanhamento das atividades. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

 Três trabalhos escritos sobre as etnografias indicadas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALCÂNTARA NETO, Martiniano Sardeiro. 2007. O Caso Haximu - A construção do Crime de 
Genocídio em um Processo Criminal. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu 

Nacional. 
 
FERNANDES, Viviane Marinho. 2019. “Cuidando da saúde financeira”: uma etnografia sobre 
endividamento. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: PPGAS/Museu Nacional. 

 
RICHTER, Vitor S. 2012. Seguindo as vias: declaração de nascido vivo, identificação e 
mediação. Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PPGAS/UFRGS. 
 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (mínimo 05 títulos) 

BEVILAQUA, Ciméa B. 2003. “Etnografia do estado: algumas questões metodológicas e éticas”. 
Campos 3:51-64. 
 
BEVILAQUA, Ciméa e Piero de Camargo Leirner. 2000. “Notas sobre a análise antropológica de 
setores do Estado brasileiro”. Revista de Antropologia 43(2): 105-140. 
 
SCHAVELZON, Salvador. 2010. “Antropología del Estado, su lugar, algunas problemáticas”. 
Publicar en Antropología y Ciencias Sociales IX: 75-100. Colegio de Graduados de La República 
Argentina. 
 
LEIRNER, Piero C. 2014. “O campo do ‘centro’, na ‘periferia’ da Antropologia”. Revista de 



Antropologia 57(1): 85-118.  

  
SCHUCH, Patrice. 2010. “Antropologia com grupos up, ética e pesquisa”. In P. Schuch, M. S. 
Vieira e R. Peters (orgs.) Experiências, dilemas e desafios do fazer antropológico 
contemporâneo. Porto Alegre: Ed. da UFRGS, p. 29-48.  
 

VIANNA, Adriana. 2004. “Etnografando documentos: uma antropóloga em meio a processos 
judiciais”. In S. R. Castilho, A. C. de Souza Lima e C. Teixeira (orgs.). Antropologia das práticas de 
poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. Rio de Janeiro: Contra 
Capa, p.  43-70.  
 

 

 

Professor da Disciplina: Ciméa Barbato Bevilaqua 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   Paulo Renato Guerios 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 

 

 


