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CENTRO DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS HUMANAS 

CURSO DE BACHARELADO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL 
 

ANT7110-04337 - METODOLOGIA DA PESQUISA II – 2020/1 

Carga horária: 4 Créditos (72 horas/aula, sendo 18h/ síncronas e 54 h/a assíncronas) 
Professora: Dra. Antonella Tassinari 
Estagiária Docente: Dda. Viviane Vasconcelos 
Horário e local: plataforma Moodle 
Encontros síncronos: 2ª feira – 14:30 às 15:30 horas  https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/antonella-maria-imperatriz 
Horário de atendimento docente: 2ª feira – 16:00 às 18hs (chat do moodle ou plataforma a definir) 
 

Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de atividades presenciais por atividades remotas, assíncronas e síncronas, 
enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, em atenção à Portaria MEC 344, de 16 de junho de 2020 e Resolução 140/2020/CUn 

 
EMENTA:  
Diferentes técnicas e métodos de pesquisa nas ciências humanas em geral e na antropologia em particular. Problematização de pesquisa de campo e análise 
de dados. Experimentos de pesquisa de campo. Problemas gerais de planejamento, execução e avaliação do processo da pesquisa em antropologia. 
 
METODOLOGIA:  
A disciplina terá um momento síncrono, na segunda-feira, das 14:30 às 15:30hs, realizado através de fórum na plataforma conferênciaweb. Os objetivos do 
encontro são discutir as leituras e atividades realizadas na semana anterior e propor atividades para serem desenvolvidas ao longo da semana de modo 
assíncrono (leitura de textos, vídeoaulas, vídeos, atividades avaliativas). Momentos síncronos de aula expositivas serão gravadas e posteriormente 
disponibilizadas no moodle, assim como serão disponibilizadas videoaulas ou podcasts curtos. Quem não puder participar dos momentos síncronos, poderá 
acompanhar as atividades no moodle de modo assíncrono, mas deve informar a professora, nas primeiras semanas, sobre essa impossibilidade e realizar as 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/antonella-maria-imperatriz


atividades assíncronas propostas. As atividades assíncronas (participação em fóruns, glossário, wiki, laboratórios de avaliação, vídeos e podcasts) também 
são ferramentas de avaliação contínua durante toda a disciplina. A professora e/ou a estagiária docente também estarão disponíveis na mesma plataforma, 
para tirar dúvidas, no horário da segunda-feira, das 16:00 às 18 horas ou por agendamento. 
ATENÇÃO! Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso de imagens está sujeito à legislação vigente relativa a 
direitos autorais e uso de imagem pessoal. 
 
AVALIAÇÃO:  
A avaliação será feita de modo contínuo, considerando a realização das atividades assíncronas solicitadas para cada aula, contando 50% da nota (das 11 
atividades, ao menos 7 devem ser realizadas). 
Também de modo contínuo, será feito o planejamento, elaboração e realização de uma pesquisa colaborativa, aqui os/as estudantes devem participar de 
todas as 5 atividades (em itálico no programa abaixo), contando 40% da nota. 
A frequência contará 10% da nota. 
 
RECUPERAÇÃO: Possibilidade de inclusão de trabalhos atrasados na semana de 14-18/12, como atividade de recuperação. 
 
FREQUÊNCIA: 
A frequência nos momentos síncronos será marcada pelo/a próprio/a estudante durante o horário das atividades.  
A frequência nas atividades assíncronas levará em conta a realização de ao menos 75% das atividades propostas (sendo as 5 atividades da pesquisa 
colaborativa e ao menos 7 atividades relativas aos temas das aulas)  
 
PROGRAMA E CRONOGRAMA:  
 
09/03 - Aula inicial – presencial 
Objetivos: Apresentação da disciplina e plano de curso. Recapitulação da Disciplina Metodologia da Pesquisa I. Apresentação da turma.  
Atividades: Proposta de tema para pesquisa colaborativa. Proposta de atividade para a aula seguinte. 
 
1º Bloco: Levantando questões sobre a pesquisa de campo, subjetividade e escrita 
Objetivo: Apresentar e refletir sobre questões fundantes da Antropologia que envolvem os desafios da pesquisa de campo: a subjetividade da/a 
antropólogo/a, o lugar da participação e da observação em campo, o refinamento do olhar e da escuta antropológica, ser afetado pela experiência do 
campo e, no momento da escrita, as dificuldades em redigir sobre a experiência da pesquisa, a relação com o/a orientador/a.   

 



 
Período Atividade Bibliografia Avaliação 

31-21/09 Definição de um tema para pesquisa 
colaborativa 

 Responder Escolha até 21/09 

31/08- 04/09 
 

Aula síncrona 31/08 
Atividade assíncrona: 
Leitura de textos 
Vídeo-aula sobre estudo remoto  

CARDOSO, Ruth (1986) “Aventuras de antropólogos em 
campo ou como escapar das armadilhas do método” In A 
Aventura Antropológica. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto (1998) “O trabalho do 
antropólogo: olhar, ouvir, escrever” In O Trabalho do 
Antropólogo, Brasília: Paralelo, São Paulo: Editora UNESP, 
p.17-35. 

Tarefa no Moodle (proposta em 09/03) até 
07/09: Destaque questões que considera 
relevantes para a discussão durante o 
fórum, a partir da leitura dos textos de 
Roberto Cardoso de Oliveira e/ou Ruth 
Cardoso 

07-11/09 

 
Sem aula síncrona (feriado) 
Atividades assíncronas: 
Leitura de textos 
Filme: A Antropóloga, 2011, Zeca Pires, 
Florianópolis em: 
https://www.youtube.com/watch?v=E
TopkQrJ6X8 

GOLDMAN, Márcio (2006) “Alteridade e Experiência: 
Antropologia e Teoria Etnográfica” In   
Etnográfica, vol X (1), pp 161-173. 
FAVRET-SAADA, Jeanne (2005)[1990] “Ser afetado” In 
Cadernos de Campo n.13, São Paulo. 

 

Escreva comentários no fórum até 14/09: 
À luz do(s) textos(s) de Favret-Saada e/ou 
Márcio Goldman, discuta algumas cenas do 
filme A Antropóloga 

14-18/09 Aula síncrona 14/09 
Atividades assíncronas: 
Leitura de textos 
Vídeos: 
Miriam Grossi, FGV/CPDOC 
https://youtu.be/KLWNohAP5zs  

DINIZ, Débora (2012) Carta de uma orientadora. O primeiro 
projeto de pesquisa. Brasília: Letras Livres. 
GROSSI, Miriam (1992) “A dor da tese” In Ilha Revista de 
Antropologia, Florianópolis, v.6, n.1 e n.2, julho de 2004, p. 
221-23 

Escreva comentários no fórum até 21/09: 
À luz do(s) textos(s) de Débora Diniz e/ou 
Miriam Grossi, responda a enquete: “você 
já experimentou os desafios da escrita 
antropológica?” 

 
2º Bloco: Métodos de Pesquisa 
Objetivos: Retomar as características dos métodos mais usados na Antropologia (estudados no curso de Metodologia de Pesquisa I) e identificar seu uso 
potencial, vantagens e desvantagens, em diferentes situações de pesquisa:  
a)questionários, entrevistas, grupos focais,  
b) histórias de vida, biografias 
 

21/09-12/10 Planejamento de pesquisa colaborativa  
 

Participação em fórum 

https://youtu.be/KLWNohAP5zs


21-25/09 Aula síncrona: 21/09 
Atividades assíncronas: 
Leitura de Texto(s) 
Construção de Wiki 

RAMOS, Leonardo de Miranda (2020) “Metodologias” 
In O GDE Mudou minha vida. Dissertação de Mestrado. 
PPGAS/UFSC. 
Leituras complementares: Manuais e Coletâneas: 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Orgs.) (2002) 
Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um 
manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
GOLDENBERG, Mirian. (2000) A arte de pesquisar: como 
fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais. Rio de 
Janeiro : Record. 
CALAVIA SAEZ, Oscar (2013) Esse obscuro objeto da 
pesquisa. Um manual de métodos, técnicas e teses em 
Antropologia. Florianópolis: Edição do Autor. 
 

Atividade no Moodle até dia 05/10: Wiki 
sobre métodos em Antropologia 

28/09-02/10 Aula síncrona: 28/09 
Atividades assíncronas: 
Leitura de Textos 
Construção de Wiki 

BOURDIEU, Pierre (1996) “A ilusão biográfica” In: 
Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas: 
Papirus, pp74-82.  
DEBERT, Guita. Problemas relativos à utilização da 
história de vida e história Oral. In Cardoso, Ruth (org). 
Aventura Antropológica: Teoria e Pesquisa. Rio de 
Janeiro, Editora Paz e Terra, 1986, pp 141- 156 

 

05-09/10 Aula síncrona: 05/10 
Atividades assíncronas: 
Escolha um ou mais vídeos de 
antropólogos/as do Projeto Memória 
das ciências sociais no Brasil  
https://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/c
splp 

 

  
Dica: Ao assistir o vídeo, observe as características da 
entrevista realizada, além do conteúdo das falas. 
Observe também, o que os/as antropólogos/as falam 
sobre os métodos usados em suas pesquisas 

Atividade no Moodle: 
Glossário: Histórias de Vida de 
Antropólogos/as no Brasil até 12/10 
 

 
 
3º Bloco: Pesquisa à distância: fazendo antropologia em situação de confinamento social 

https://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/csplp
https://cpdoc.fgv.br/cientistassociais/csplp


Objetivos: Apreciar o potencial de pesquisas documentais e bibliográficas, conhecer as pesquisas em contexto da cibercultura e avaliar a possibilidade de 
executar de modo remoto as técnicas vistas na unidade anterior  
 

12/10-09/11 Realização de pesquisa coletiva  A partir do planejamento e divisão de 
tarefas, realize sua parte da pesquisa 
coletiva e insira no Laboratório de 
Avaliação até 09/11 

12-16/10 Sem aula síncrona (feriado) 
Atividades assíncronas: 

Leitura de texto(s) 
Webinar: Arquivos pessoais e 
Antropologia: 
https://www.youtube.com/watch?v=0
j1TIkDgJJw 

LEITE, Ilka Boaventura (1996) “Introdução” In 
Antropologia da Viagem, Belo Horizonte: Editora UFMG. 
CUNHA, Olívia M.G. (2004) Tempo Imperfeito: uma 
etnografia do arquivo In MANA 10(2):287-322. 
 

Faça comentários no fórum sobre o 
texto escolhido e/ou o webinar até 
19/10 
 
 

19-23/10 Aula síncrona: 19/10 
Atividades assíncronas: 
Leitura de textos 
 

DUARTE, Fabiana (2020) “O lugar que as crianças 
ocuparam historicamente nas escolas de samba: 
levantamento de bibliografias” In Educação das 
Crianças na Escola de Samba. Tese de doutorado. 
PPGE/UFSC. 
SANTOS, Mariana (2020) Sobre o Nascer da Pessoa 
Indígena: Uma Análise Bibliográfica de Teses e 
Dissertações acerca dos Processos de Gestação, Parto e 
Pós-Parto Indígenas. TCC de Bacharelado em 
Antropologia/UFSC. 
Leituras complementares: 
FERREIRA, N.S.de A. (2002) as pesquisas denominadas 
"estado da arte". Educação & Sociedade, Campinas, 
v.23, n.79. 
ROMANOWSKI, J.P. & ENS, R.T. As pesquisas 
denominadas do tipo "estado da arte" em educação. 
Diálogo Educacional, Curitiba, v.6., n.19, p.37-50, 
set./dez. 2006. 

Responda a enquete sobre pesquisa 
bibliográfica até 26/10 

https://www.youtube.com/watch?v=0j1TIkDgJJw
https://www.youtube.com/watch?v=0j1TIkDgJJw


26-30/10 Aula síncrona: 26/10 
Atividades assíncronas: 
Leitura de texto(s) 

Vídeo: exposição de Jean Segata no 
III Seminario Mapeando 
Controversias Antropologicas. 
Painel de Abertura. 
https://youtu.be/lBctq9GO5AQ?t=553
2 

SEGATA, Jean (2017) Cibercultura, imagem e ética na 
pesquisa, entrevista à revista Visagem, v.3, n.2, pp314-
331. 
Leitura complementar: 
SEGATA, Jean & RIFIOTIS, Theophilos (orgs.) (2016) 
Políticas Etnográficas no Campo da Cibercultura. Brasília: 
ABA Publicações 

Escreva no fórum suas impressões sobre a 
pesquisa em contexto virtual até 02/11 
  

02-06/11 Sem aula síncrona (feriado) 
Atividades assíncronas: 
Aula Inaugural de Sônia Maluf: 
Antropologia em tempo real, urgências 
etnográficas da pandemia 
https://youtu.be/DWQLXa8UwfI  

 Participação em fórum até 09/11: a aula 
inaugural de Sônia Maluf aponta questões e 
desafios atuais para a realização da 
pesquisa antropológica, sintetizando o que 
temos discutido ao longo deste bloco. O 
que você tem refletido sobre isso? 

 
4º Bloco: Produtos do Trabalho Antropológico 
Objetivos:  
Conhecer as características dos produtos do trabalho antropológico: Laudos e Perícias, Relatórios, Inventários, Pareceres  
Conhecer os principais periódicos em Antropologia no Brasil e a avaliação por pares 
Refletir sobre estratégias de difusão, extensão e retorno dos resultados da pesquisa antropológica 
 

09-30/11 Tratamento coletivo dos resultados 
da pesquisa 

 Continuidade do Laboratório de Avaliação: 
leitura e avaliação dos resultados da 
pesquisa dos/as colegas e elaboração de 
relatório coletivo no wiki 

09-13/11 Aula síncrona: 09/11 
Atividades assíncronas: 
Leitura de texto(s) 
Vídeo: 
Simpósio: Perícia antropológica e a 
defesa dos direitos sócio-culturais no 
Brasil 

SILVA, Aracy Lopes da. Há antropologia nos laudos 
antropológicos? In: SILVA, 
Orlando Sampaio et al. (Orgs.). A perícia antropológica 
em processos judiciais. 
Florianópolis: Editora da UFSC, 1994. p. 60-66. 
Leitura complementar: 

Elaboração de Wiki sobre produtos do 
trabalho antropológico até  23/11 

https://youtu.be/lBctq9GO5AQ?t=5532
https://youtu.be/lBctq9GO5AQ?t=5532
https://youtu.be/DWQLXa8UwfI


https://youtu.be/sawiPpOOJuo  LEITE, Ilka Boaventura, org. (2005) Laudos periciais 
antropológicos em debate. Florianópolis: NUER/ABA. 
SANTOS, Ana Flávia, OLIVEIRA, João Pacheco (2003) 
Reconhecimento Étnico em Exame: dois estudos sobre 
os Caxixó. Rio de Janeiro: Contra Capa/ LACED. 
OLIVEIRA, João Pacheco, MURA, Fábio, SILVA, 
Alexandra, orgs. (2015) Laudos antropológicos em 
Perspectiva. Brasília: ABA. 
SILVA, Glaucia (org) (2008) Antropologia extramuros, 
Novas responsabilidades sociais e políticas dos 
antropólogos. Brasília: Paralelo 15. 
ABA (2015) Protocolo de Brasília: Laudos 
Antropológicos. Condições para o exercício de um 
trabalho científico. ABA Publicações 

16-20/11 Aula síncrona: 16/11 
Atividades assíncronas: 
Leitura de texto 
Pesquisa no site do Iphan 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/de
talhes/681/ 

TAMASO, Isabela (2006) A Expansão Do Patrimônio: Novos 
Olhares Sobre Velhos Objetos, Outros Desafios, Série 
Antropologia, n.390, UnB. 

Continuidade de elaboração de Wiki sobre 
produtos do trabalho antropológico até  
23/11 

23-27/11 Aula síncrona: 23/11 
Atividades assíncronas: 
Leitura de texto(s) 
Pesquisar iniciativas de iniciativas de 
difusão: 
Podcast mundaréu 
https://mundareu.labjor.unicamp.br
/ 

Pesquisar iniciativas de retorno: 
Blog Memórias do Oiapoque 
www.memoriasoiapoque.wordpress.
com  

RIAL, Carmen (2016) Roubar a Alma - ou as dificuldades 
da restituição In VAILATI, Alex, GODIO, Matias e RIAL, 
Carmen, orgs. (2016) Antropologia Audiovisual na 
Prática. Florianópolis: Cultura e Barbárie. 
MAGNI, Claudia Turra & CONORD, Sylvaine (Orgs) 
(2014) Restituição e difusão da imagem em 
Antropologia, Dossiê Especial, Tessituras Revista de 
Antropologia e Arqueologia, UFPel, v. 2, n. 2, disponível 
em: 
https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/tessitur
as/issue/view/340/showToc 

Participação em fórum sobre iniciativas de 
difusão, restituição e retorno até 30/11 

https://youtu.be/sawiPpOOJuo
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/681/
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/681/
https://mundareu.labjor.unicamp.br/
https://mundareu.labjor.unicamp.br/
http://www.memoriasoiapoque.wordpress.com/
http://www.memoriasoiapoque.wordpress.com/


30/11-04/12 Aula síncrona: 30/11 
Atividades assíncronas: 
Entrevista: “Pressões e desafios. 
Como revistas cientificas divulgam 
ciência em blogs redes sociais?" 
https://youtu.be/ibvkrP3YEvY  
 

CAMPOS, Luiz Augusto. Como redigir um parecer 
acadêmico?, Blog DADOS, 2019 [published 4 July 2019]. 
http://dados.iesp.uerj.br/como-redigir-um-parecer/  
MONTERO, Paula (2003) Revista de Antropologia, a marca da 
tradição. Revista de Antropologia, São Paulo: USP, v.46, n.2 
FAPESP. Código de Boas Práticas Científicas. 
2014: http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-
Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf 
 

Encerramento de Relatório coletivo no wiki 
até 07/12 

 
07-11/12 – Encerramento: Discussão da experiência de atividade de pesquisa coletiva 
Aula síncrona: 07/12 
 
14-18/12 – Recuperação:  
Período para completar no moodle as atividades faltantes 
 

https://youtu.be/ibvkrP3YEvY
http://dados.iesp.uerj.br/como-redigir-um-parecer/
http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf
http://www.fapesp.br/boaspraticas/FAPESP-Codigo_de_Boas_Praticas_Cientificas_2014.pdf

