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OBJETIVOS

O curso está organizado de maneira a refletir e problematizar sobre o saber e o
fazer etnográficos priorizando o estudo das chamadas sociedades complexas. Para
tanto, serão discutidos textos que enfocam e problematizam alguns elementos
centrais do ponto de vista das possibilidades de utilização das técnicas qualitativas,
bem como estudos empíricos que serão analisados à luz desses elementos.

EMENTA

Ementa: Especificidade do tratamento qualitativo de um projeto de pesquisa, o
estudo de caso: hipóteses teóricas e sua relação com a estratégia de pesquisa. A
coleta de informações e a construção do dado: observação participante, história oral
e documentos. Análise e apresentação dos resultados da pesquisa.

PROGRAMA

I – Malinowski e a etnografia com “corpo e sangue”
MALINOWSKI, B. Os Argonautas do Pacífico Ocidental. São Paulo, Atica,
1986, p.24-48.
II – Escola de Chicago e a cidade como laboratório social
GOLDENBERG, Mirian. “A Escola de Chicago e a pesquisa qualitativa”.
In: A arte de pesquisar. Rio de Janeiro: Editora Record, 1997.
FOOTE WHYTE, William. Sociedade de esquina: a prática da pesquisa. In:
CASTRO, Celso. Textos básicos de Sociologia. Rio de Janeiro: Ed. Zahar,
2014.
III - Sobre a observação participante
DA MATTA, Roberto. 1978. O ofício do etnólogo ou como ter
anthropological blues. NUNES, Edson (org.) A aventura sociológica:
objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa social. Rio de Janeiro:
Zahar Ed.p.23-35
VELHO, Gilberto. 1978. Observando o familiar. Nunes, Edson (org.) A
aventura sociológica: objetividade, paixão, improviso e método na pesquisa
social. Rio de Janeiro: Zahar Ed. p.36-46

SEEGER, Anthony. Pesquisa de campo: uma criança no mundo. In: Os
índios e nós: estudos sobre sociedades tribais brasileiras. Rio de Janeiro: Ed.
Campos, 1980.
FLEISCHER, Soraya. Doutora, ajudante e antropóloga: os desafios de
chegar, ser aceita e permanecer entre terapeutas populares. In: Oliveira, K.
E. et al (orgs). Pesquisa e ética na antropologia contemporânea:
territorialidade, gênero, saúde e patrimônio. João Pessoa: Editora da UFPB,
2013.
BECKER, Howard. “Problemas de Inferência e Prova na Observação
Participante” ou “Evidências do trabalho de campo”. In: Métodos de
Pesquisa em Ciências Sociais. São Paulo: Editora Hucitec, 1993.
Elias, Norbert & Scotson, John. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia
das relações de poder a partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar, 2000. Cap. I: Considerações sobre o método, pp. 51-60 e Cap.
7: Observações sobre a fofoca, pp. 121-133.
IV - A construção do texto etnográfico e a discussão sobre autoridade
SILVA, Vagner Gonçalves. O antropólogo e sua magia: trabalho de campo
e texto etnográfico nas pesquisas antropológicas sobre religiões afrobrasileiras. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015. pp:
118-123 (cap. Desde o “campo” até o texto)
COELHO, Maria Claudia. Sobre tropas e cornetas: apresentação à edição
brasileira de Writing Culture. In: CLIFFORD, J. e MARCUS, G. (orgs.). A
escrita da cultura: poética e política da etnografia. Rio de Janeiro: Ed.
Uerj/Papéis Selvagens Edições, 2016.
CLIFFORD, James. “Sobre a Autoridade Etnográfica”. In: GONÇALVES,
José Reginaldo (org). A Experiência Etnográfica: Antropologia e literatura
no século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.

AVALIAÇÃO

A avaliação da disciplina será realizada através da entrega de um projeto de
pesquisa (G1) e da realização de um trabalho de campo (G2). Também irão integrar
a nota da G2 a apresentação do trabalho no fim do semestre (no dia 22/06) e a
entrega de seis (06) relatórios de pesquisa. Além disso, uma Prova Final deverá ser
realizada pelos alunos que não tiverem obtido nota e média exigidas para a
aprovação.

BIBLIOGRAFIA

Ver Bibliografia de leitura principal juntamente com o Programa.

PRINCIPAL
BIBLIOGRAFIA

BECKER, Howard. Segredos e truques da pesquisa; Tradução Maria Luiza de X.

COMPLEMENTAR

de A. Borges; revisão técnica, Karina Kuschnir - Rio de Janeiro: Zahar, 2007.

NUNES, E. de Oliveira (org). A aventura sociológica. Rio de Janeiro: Zahar
editores. 1978.

GEERTZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa.
Tradução de Vera Mello Joscelyne. Petrópolis, Vozes, 1997

__________. Obras e vidas: o antropólogo como autor. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 2002
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense, 1991.

