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Ementa Produção textual em antropologia; gêneros do discurso, gêneros literários; planejamento, 
elaboração e formas estilísticas de textos relevantes para o desempenho das atividades acadêmicas, 
tais como: projetos de pesquisa, resumos, resenhas, ensaios e artigos dissertativos e argumentativos.
Regras de formatação, citações e referências bibliográficas.

Plano de Ensino A disciplina é de teor prático: estará dedicada intensamente à escrita, a apreciação
crítica e autocrítica de textos e à re-escrita progressiva destes, ao longo de cinco ensaios que serão 
realizados em casa. Em sala de aula, o professor comentará os textos produzidos pelos alunos, que 
contribuirão também a esse comentário. Note-se que, para fazer isso possível, toda e qualquer 
produção textual do aluno ao longo da disciplina será compartilhada entre os demais alunos da 
disciplina.
Entre os diversos ensaios, várias sessões estarão dedicadas à exposição pelo professor de alguns 
temas específicos. A breve bibliografia que consta no final deste programa não será objeto de 
seminários  ou de outro tipo de controle de leitura, mas recomenda-se enfaticamente a sua leitura.  

Sessão 1 Apresentação da disciplina. Breve aula expositiva sobre alguns princípios gerais. 

Sessões 2 e 3 Primeiro ensaio de escrita. Tema proposto pelo professor. Seminário de análise e 
comentário dos textos. Re-escrita e novo seminário. 

Sessão 4 O quê a semiótica pode fazer pela escrita etnográfica?

Sessões 5 e 6 Segundo ensaio de escrita (mesma estrutura do primeiro). Foco: descrição/relato.

Sessão 7 Questoes específicas da escrita etnográfica: Estilo direto e indireto, tempo e sujeito, 
tropos, léxico.

Sessões 8 e 9 Terceiro ensaio de escrita (mesma estrutura). Foco: descrição de um “ritual”.

Sessão 10 Questões de autoria e normativa: citação, referência, plágio. 

Sessões 11 e 12 Quarto ensaio de escrita (mesma estrutura). Foco: uma revisão bibliográfica.

Sessão 13 Gêneros específicos da escrita científica: monografia, artigo, resumo, etc. 

Sessões 14 e 15 Quinto ensaio de escrita (mesma estrutura). Foco: trabalho realizado para algunma 
outra disciplina.

Sessões 16-18 Recapitulação, resolução de dúvidas, recuperação.

Nota importante: Em função do caráter prático antes citado, a presença em aula será 
rigorosamente registrada, e aplicadas as normas relativas a presença mínima, justficada ou não. 



A avaliação estará baseada em um 80% nas notas atribuidas à re-escrita de cada um dos ensaios, e 
nm 20% à participação nos seminários. 
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