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EMENTA (Unidade Didática)  
 
A construção do conhecimento em Antropologia. Os diferentes contextos da pesquisa etnográfica. A 
experiência etnográfica: trabalho de campo e técnicas de pesquisa. A escrita etnográfica e suas 
implicações teóricas, políticas e éticas.  

 
 

PROGRAMA 
 
1. Introdução: horizontes intelectuais e políticos da pesquisa antropológica 
2. A pesquisa etnográfica: reflexões sobre o “campo” 
3. O projeto de pesquisa 
4. O processo de pesquisa 
    4.1. As condições do trabalho de campo 
    4.2. Práticas etnográficas:  entrevistas e narrativas 
    4.3  Práticas etnográficas: imagens 
    4.4 Práticas etnográficas: documentos e arquivos  
5. Do campo ao texto, e vice-versa 
    5.1 O processo da escrita 
    5.2 Devolução e repercussões do trabalho 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 
Refletir sobre a pesquisa antropológica e suas especificidades, com base em leituras e em uma 
experiência etnográfica ser desenvolvida pelas alunas e alunos durante o semestre. Esse objetivo geral 
se desdobra nos seguintes eixos: a etnografia como modo de conhecimento e suas transformações na 
história da disciplina; a elaboração do projeto de pesquisa; o processo de pesquisa e a constituição de 
dados etnográficos; a escrita etnográfica e suas implicações epistemológicas, éticas e políticas. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Elaboração de projeto de monografia, com base em pesquisa etnográfica preliminar e referências teórico-
metodológicas discutidas durante o semestre. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
Aulas expositivas. Leitura e discussão de textos. Apresentação e discussão de materiais audiovisuais. 
Exercício etnográfico a ser desenvolvido durante o semestre. Elaboração de trabalhos escritos e 
apresentações orais pelos alunos.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Leituras e participação em aula. Exercício etnográfico distribuído em diferentes etapas, compreendendo: 
experiência de pesquisa de campo; apresentações orais e por escrito de relatórios parciais; elaboração e 
apresentação de projeto de pesquisa. 
 
Leituras e participação em aula = 1 ponto 
Exercício 1 (diário de campo) = 1 ponto 
Exercício 2 (levantamento bibliográfico) = 1 ponto 
Exercício 3 (relatório parcial) = 3 pontos 
Exercício 4 (relatório final / projeto de monografia) = 4 pontos 
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