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PLANO DE ENSINO !
Ementa: Estudos etnográficos elaborados a partir da antropologia pós-guerra e contemporânea. A 
relação entre pesquisa de campo e escrita etnográfica. Etnografia como representação e como 
narrativa. Autoria e autoridade etnográfica. Representação etnográfica do ‘eu’ e do ‘outro’. 
Reflexividade e dialogismo. !
Objetivos: 1 - Ler e discutir textos etnográficos observando as relações existentes entre a 
composição dos dados empíricos, a estrutura narrativa e a teoria que estas obras apresentam ao 
leitor. 2 - Análise e reflexão sobre as escolhas teórico-metodológicas que orientam a construção do 
texto etnográfico. 3 - Refletir igualmente sobre a possível resistência que o objeto - não só o 
‘objeto’ específico da pesquisa, mas também fatores contextuais como a experiência no campo e o 
encontro com sujeitos e alteridades nas frestas e fronteiras do ‘objeto’ e da experiência no campo - 
possa ter oferecido a tais teorias e métodos, deste modo re-orientando a construção do texto em 
questão. !
Metodologia: Aulas direcionadas à discussão dos textos propostos no programa; ocasional exibição 
e discussão de filmes etnográficos (ou a dimensão ‘etnográfica’ de outros gêneros de filmes); a 
produção e discussão de questões suscitadas pela leitura dos textos e pela comparação entre textos e 
abordagens. Leitura individual de um texto etnográfico, uma reflexão escrita e apresentação sobre o 
texto lido. !
Avaliação: Questões entregues semanalmente a respeito dos textos lidos (1/3); participação em aula 
(1/3); trabalho final (1/3).  
Questões [33.3% - parte escrita]: Uma forma de instigar discussões em aula e de demonstrar que 
você vem lendo os textos: 10 em total, no decorrer do semestre.  
Suas questões devem incluir: 
1 - uma contextualização de sua questão, referindo-se a elementos do gerais e específicos do texto 
que ajudam a situar a relevância de sua questão. 
2- uma questão: não necessariamente na forma de uma pergunta, mas algo capaz de gerar uma 
discussão em aula.  
(Exemplos: uma critica possível do texto; a comparação a outra perspectiva teórica ou contexto 
etnográfico; duas interpretações distintas do ‘mesmo’ texto ou ‘dado’ etnográfico; uma ligação a 
alguma conjuntura contemporânea no Brasil - politica, social, cultural, etc.; etc. - quer dizer, seja 
criativa!) 
Participação [33.3%]: 1 - presença em aula já é uma forma necessária - mas não suficiente - de 
participação. 2 - Devem vir preparados para discutir suas questões em aula. (Nota-se, portanto, que 
as questões podem afetar sua participação também). 
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!
Trabalho final [33.3%]: Um ensaio escrito realizando uma leitura critica de um texto etnográfico de 
sua escolha (desde que aprovada pelo professor), tecendo conexões com outros textos lidos e temas 
discutidos durante a disciplina; além de entregar um ensaio escrito (de 6 a 8 páginas), devem 
também apresentar o texto, no final da disciplina. Uma proposta inicial (± 1pg.) a respeito do texto 
escolhido também deverá ser entregue ± 1 mês antes da entrega do trabalho final. !
Cronograma de leituras* 
*Sujeito a modificações de datas e/ou textos !
I - Introdução !
9 de agosto 
Introdução geral sobre a proposta de leituras e estrutura da disciplina. !
II - Etnografia, ritual e performance !
16 de agosto 
CLIFFORD, James. 2002. “Sobre a alegoria etnográfica.” A experiência etnográfica: antropologia 
e literatura no século XX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 63-99. !
23 de agosto 
TURNER, Victor. 2005 [1967]. “Cap. 6: Muchona, a vespa.” Floresta de símbolos. Niterói: EdUFF, 
179-202. 
TURNER, Victor. 2013 [1974]. “Cap. 1: Planos de classificação em um ritual da vida e da morte.” 
O processo ritual: estrutura e antiestrutura. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 19-54. !
30 de agosto 
LEIRIS, Michel. 2001 [1938]. Espelho da tauromaquia. São Paulo: Cosac & Naify. !
06 de setembro 
DAWSEY, John. 2006. “O teatro em Aparecida: A santa e o lobisomem.” MANA 1291): 135-149. 
DAWSEY, John. 2005. “O teatro dos ‘bóias-frios’: repensando a antropologia da performance.” 
Horizontes Antropológicos 11(24): 15-34. !
III - Etnografia e história (um autor) !
13 de setembro 
TAUSSIG, Michael T. O Diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2010. [seleção] 
e/ou TAUSSIG, Michael. [1987] Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem. [seleção] !
20 de setembro 
TAUSSIG, Michael T. O Diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2010. [seleção] 
e/ou TAUSSIG, Michael. [1987] Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem. [seleção] !



27 de setembro 
TAUSSIG, Michael T. O Diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul. São Paulo: Ed. 
UNESP, 2010. [seleção] 
e/ou TAUSSIG, Michael. [1987] Xamanismo, colonialismo e o homem selvagem. [seleção] 
HEAD, Scott. 2012. “Ação! Corte! Cinco cenários nas entrelinhas da performance.” Raposo, 
Cardoso, et. al. (orgs.) A terra do não-lugar: diálogos entre antropologia e performance. 
Florianopolis: EdUFSC, 255-270. !
IV - Um ‘objeto’, duas perspectivas !
4 de outubro 
SILVA, Vagner Gonçalves da. 2000. O antropólogo e sua magia. São Paulo: EDUSP .  
e/ou OPIPARI, Carmen.  2009. Candomblé: Imagens em Movimento.  São Paulo: EdUSP.  !
11 de outubro 
SILVA, Vagner Gonçalves da. 2000. O antropólogo e sua magia. São Paulo: EDUSP .  
e/ou OPIPARI, Carmen.  2009. Candomblé. Imagens em Movimento.  São Paulo: EdUSP.  !
18 de outubro 
SILVA, Vagner Gonçalves da. 2000. O antropólogo e sua magia. São Paulo: 
EDUSP . 
e/ou OPIPARI, Carmen.  2009. Candomblé. Imagens em Movimento.  São Paulo: EdUSP.  
OPIPARI, Carmen e TAMBERT, Sylvie. 2013. “Cartografia imaginada da Mangueira.” Fractal 
25(2): 247-262. 
>Discussão sobre texto etnográfico a servir como base para o trabalho final. !
V - Ensaios etnográficos  sobre temas contemporâneos !
25 de outubro 
DAS, Veena. 1999. “Fronteiras, violência e trabalho do tempo: alguns temas wittgensteinianos. 
RBCS 14(40): 31-42. 
DAS, Veena. 2011. “O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade.” Cadernos Pagu 37: 
9-41. !
1 de novembro 
TSING, Anna. 2015. “Margens indomáveis: cogumelos como espécias companheiras.” Ilha 17(1): 
177-201. 
>>Entrega de proposta de texto e dos temas a serem elaborados a partir do texto escolhido, para o 
ensaio final. (±1pg.). !
8 de novembro 
GOLDMAN, Márcio. 2015. “‘Quinhentos anos de contato’: por uma teoria etnográfica da 
(contra)mestiçagem.” MANA 21(3): 641-659. 
>>>Outro texto a ser escolhido. !
15 de novembro 
FERIADO 



!!
22 de novembro 
Apresentação dos trabalhos finais (em andamento). !
29 de novembro 
Apresentação e entrega dos trabalhos finais. !
06 de dezembro 
Recuperação (média de 3,0 até 5,9) !!!


