
 

 
 

Programa de Curso [versão provisória] 
 

 

Disciplina: Laboratório Etnográfico I Código: HS102  

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

2º Semestre de 2019 

Horário: terça-feira 7h30-9h30 
e 10h30-12h30 

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

CH Total: 60 

CH semanal: 04 

Padrão (PD): 

30 

Laboratório 

(LB): 0 

Campo 

(CP): 0 

Estágio 

(ES): 0 

Orientada 

(OR): 0 

Prática Específica 

(PE): 0 

EMENTA (Unidade Didática)  
Leitura e discussão de etnografias clássicas e contemporâneas. Reflexões teórico-metodológicas 
orientadas para a elaboração de projeto de monografia. 

OBJETIVO GERAL 
Refletir sobre a pesquisa antropológica a partir da leitura de etnografias integrais produzidas em épocas e 
contextos diversos. Buscar-se-á detidamente debater sobre os procedimentos que conduzem à definição 
do tema e do contexto da pesquisa, sobre a construção do objeto, a inserção e presença do pesquisador 
em campo, a elaboração de dados etnográficos, sobre as perspectivas analíticas e procedimentos 
empregados para a formulação de textos.  

CALENDÁRIO DE AULAS E BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1ª Parte – A invenção da etnografia 
 
MALINOWSKI, B. (1922 [2018]). Os argonautas do Pacífico ocidental. São Paulo: Ubu Editora. 
 

ROSALDO, Renato. (1989 [2010]) Cultura y verdad. La reconstrución del analisis social. Quito: Abya-Yala 
(apresentação e primeira parte) 

 
WAGNER, Roy (1972 [2010 ]). A invenção da cultura. São Paulo: Cosac Naify. (capítulos 1, 2 e 3). 
 
INGOLD, Tim (2011). Etnografia não é antropologia. [Tradução de Caio Fernando Flores Coelho e Rodrigo 
Ciconet Dornelles, de original publicado em: INGOLD, Tim. Epilogue: “Anthropology is not Ethnography.” 
In: ______. Being Alive. Routledge: London and New York, 2011. pp. 229-243.  
 
 
2ª Parte – Etnografia e controvérsias 
 
SMITH, Linda (2019). Descolonizando metodologias: pesquisa e povos indígenas. Curitiba: Editora da 
UFPR. 
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LIMA, Edilene (2014). “Nosso conhecimento vale ouro”: sobre o valor do trabalho de campo. Anuário 
Antropológico, 39 (1): 73-98.  
 
VILELLA, Jorge e MARQUES, Ana Cláudia. "O que se diz, o que se escreve. Etnografia e trabalho de campo 
no sertão de Pernambuco", Revista de Antropologia, 48 (1): 38-74. 
 
 
3ª Parte – Etnografias: leituras integrais 
 

WEBER, Ingrid. Um copo de cultura: os Huni Kuin (Kaxinawá) do rio Humaitá e a escola. Rio 
Branco/Rio de Janeiro: EDUFAC/NUTI, 2006. 
 
MORAIS, Bruno Martins. Do corpo ao pó: crônicas da territorialidade Kaiowá e Guarani nas adjacências 
da morte. Dissertação de mestrado (Antropologia): USP, 2016. 329p.  
 

BITTER, Daniel (2010). A bandeira e a máscara. A circulação de objetos rituais nas folias de reis. Rio de 
Janeiro: Sete Letras. 

FERRARI, Florência. 2010. O mundo passa: uma etnografia dos Calon e suas relações com os brasileiros. 
Tese de Doutorado (Antropologia Social): USP. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

Aulas expositivas, seminários e debates. Os seminários, na medida do possível, serão vinculados às 
temáticas de pesquisa de interesse dos responsáveis pela apresentação. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Presença obrigatória, com acompanhamento da frequência dos alunos pela professora (máximo de 25% 
de ausências, equivalente a 15 faltas); participação nas discussões em sala de aula; uma prova escrita, 
sem consulta; apresentação de seminário e elaboração do projeto de monografia.  

 
 

Bibliografia complementar 
 
CASTRO, Celso e CUNHA, Olívia M. 2005. "Quando o campo é o arquivo", Estudos históricos, 36: 3-5. 

CALÁVIA SAEZ, Oscar. 2013. Esse obscuro objeto de pesquisa. Um manual de método, técnicas e tese em 
Antropologia. Ilha de Santa Catarina: Edição do Autor. 

CUNHA, Olívia M. 2005. "Do ponto de vista de quem? Diálogos, olhares e etnografias dos/nos arquivos", 
Estudos históricos, 36: 7-32. 

FAVRET-SAADA,  J. (2005). “Ser afetado”, Cadernos de campo, 13 : 155-161. 

GIUMBELLI, Emerson. 2002. “Para além do ‘trabalho de campo’: reflexões supostamente malinowskianas”. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais 17(48): 91-107.  

GOLDMAN, Márcio (2003). “Os tambores dos mortos e os tambores dos vivos. Etnografia, antropologia 
e política em Ilhéus, Bahia”, Revista de Antropologia, 46 (2). 

TURNER, V. (2005). “Muchona a vespa: intérprete da religião”. In. A floresta de símbolos. Niterói, EDUFF. 
pp. 179-201. 



 

Outros títulos serão indicados oportunamente no decorrer do curso 

 
Professor da Disciplina: Edilene Coffaci de Lima 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:  Paulo Renato Guérios 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
* A primeira aula do semestre acontecerá em 13 de agosto, com a apresentação do programa (para 
debate e eventuais ajustes) e discussão sobre o primeiro capítulo (Introdução, sobre o trabalho de 
campo) de Argonautas do Pacífico Ocidental. 
 

 


