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EMENTA:  Introdução à etnografia como método, forma  de representação e modo de 
reflexão antropológica. Os precursores da etnografia; o imaginário europeu sobre o 
‘exótico’, o ‘selvagem’ e o ‘outro’; relatos de viagem; memórias dos colonizadores; 
antropologia de gabinete. 
  
OBJETIVOS:   Um dos objetivos desta disciplina é situar a etnografia como uma 
prática que engloba tanto a pesquisa de campo quanto a transformação de tais pesquisas 
num texto escrito. Mas se uma etnografia “acaba” na forma de um texto, seu papel na an-
tropologia começa bem antes: Antes de fazer pesquisa ou escrever uma etnografia, cos-
tuma-se justamente ler outras etnografias e outros textos entendidos como relevantes à 
temática e/ou ao local a ser pesquisado. Tais textos oferecem, por sua vez, exemplos de 
como é possível realizar uma leitura do mundo ao redor, através de um ‘olhar’ e ‘ouvir’ 
etnográfico, iniciando um processo de descrição e de interpretação do mundo tal como 
percebido e narrado, por nós e pelos nossos interlocutores (ou ‘informantes’…) no cam-
po. Alias, quanto mais buscamos dar conta de como nossos interlocutores no campo en-
tendem o mundo ao redor, mais somos levados a questionar se estamos lidando com o 
mesmo mundo. Neste sentido, a leitura etnográfica que buscamos oferecer do mundo, 
desde algum lugar, grupo e/ou prática em particular,  nos leva a questionar o mundo do 
sentido comum - o que descobrimos dessa forma nem sempre ser tão ‘comum’ assim. É 
por isto que na etnografia, ao buscar familiar-se com o aparentemente ‘estranho,’ acaba-
se também estranhando o que se entende como ‘familiar.’  
 Aqui, mais do que oferecer uma introdução a algumas etnografias tratadas como 
produto final de um processo de pesquisa, ou de oferecer uma história do ‘desenvolvi-
mento’ da etnografia como método de pesquisa ou forma de descrição, a ênfase é dada à 
etnografia como uma prática de leitura que permeia o processo de fazer e pensar a antro-
pologia e seus variados ‘objetos’ e ‘sujeitos’ de pesquisa. Com este objetivo, pretende-se 
também ler textos não escritos como ‘etnografias,’ mas que apresentam formas críticas e 
experimentais - e ainda empíricas - de problematizar as formas convencionais com que o 
mundo (tanto ‘nosso’ quanto dos ‘outros’) costuma ser representado. Ou seja, busca-se 
oferecer apenas uma introdução a alguns modos de entender o que é a etnografia. !
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AVALIAÇÃO: A avaliação será feita através de 2 ensaios sobre os textos e discussões em 
aula (1 - 30%; 2 - 30%); exercícios de escrita adicionais e apresentações orais (20%); e a 
presença e participação nas aulas (20%). Os critérios para os ensaios - número de pági-
nas, o que se entende por ‘ensaio’, etc. - serão discutidos em aula e postados no Moodle 
antes das avaliações referentes. !
>>Aviso sobre plágio: Na conjuntura política atual, o entendimento parece ser que pode 
até chegar ao Supremo Tribunal Federal tendo realizado plágio. Mesmo assim, nesta dis-
ciplina, a tolerância para plágio será ZERO (literalmente - esta é a nota que receberá). 
O que é plágio? “O plágio acadêmico se configura quando um aluno* retira, seja de 
livros ou da Internet, ideias, conceitos ou frases de outro autor (…), sem lhe dar o devido 
crédito, sem citá-lo como fonte de pesquisa.” (Fonte: Nery, Guilherme, 2010. “Entenda o 
que é plágio,” UFF/IACS; www.noticias.uff.br/arquivos/cartilha-sobre-plagio-academi-
co.pdf - acessado no 7 de março, 2017). Para maiores informações, coloquei um pdf do 
texto citado na pasta da disciplina no Moodle. 
*No lugar de ‘aluno’, deveria constar ‘qualquer pessoa’; eu mesmo teria cometido plágio 
se não tivesse citado a fonte desta frase. !
>>Comunicações coletivas serão realizadas - e textos (em pdf) disponabilizados -através 
do ‘moodle’ da disciplina. (Mas seus trabalhos devem ser mandados p/ meu email e a da 
Camila, com ‘Intro Etno - [especificar assunto]’ no Assunto.) !!!!
PROGRAMA* 
[*sujeito a modificações durante o semestre, sempre com discussão e aviso prévio em 
aula - mas uma razão por estar presente] !
PARTE I: Antecipações históricas e literárias à etnografia 
  
7 de março   
Apresentação do programa; indagações sobre a “etnografia,” seus precursores e seus in-
tercessores !
14 de março               
SAID, Edward. 1990. Orientalismo: O oriente como invenção do ocidente. São Paulo: 
Compania das Letras, p13-39. [“Introdução”] !
21 de março  
>> Sem aula presencial<< 
LERY, Jean de. s/d [1578]. Viagem à terra do Brasil. SP: Livraria Martins Editora. 
[capítulos a serem especificados]. 
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!
28 de março                                        
LERY, Jean de. s/d [1578]. Viagem à terra do Brasil. SP: Livraria Martins Editora. 
[capítulos a serem especificados]. !
4 de abril   
SAID, Edward. 2011 Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das letras,  p34-116. 
[“Cap. 1: territórios sobrepostos, histórias entrelaçadas”] !
11 de abril 
CONRAD, Joseph. 2008 [1896]. “Um posto avançado do progresso.” In: Coração das 
trevas, São Paulo: Companhia das letras, p123-152. !
>>Entrega do primeiro ensaio até - no máximo - sexta-feira, 14 de abril<< !
PARTE II: Quando a antropologia vai ao campo, volta como etnografia? Alguns es-
tudos de caso dos ‘nossos’ ancestrais 

18 de abril 
BOAS, Franz. 2004 [1887]. “Um ano entre os esquimós”. In: Stocking, George (org.), A 
formação da Antropologia Americana, p67-80. 
MALINOWSKI, Bronislaw.  1976[1922]. Os Argonautas do Pacífico Ocidental.  SP: 
Abril Cultural. [Introdução] !
25 de abril                                      
MALINOWSKI, Bronislaw.  1976[1922]. Os Argonautas do Pacífico Ocidental.  SP: 
Abril Cultural. [Continuação -  - cap. 1, 2] !!
2 de maio 
MALINOWSKI, Bronislaw.  1976[1922]. Os Argonautas do Pacífico Ocidental.  SP: 
Abril Cultural. [Continuação - cap. 3 e Conclusão] !
>>Entrega do segundo ensaio até - no máximo - sexta-feira, 5 de maio<< !
PARTE III:    Entre campo e texto, experiência e experimentação - outros  
olhares (e ouvidos) 
  
9 de maio 
GEERTZ, Clifford. 2008 [1973]. “Descrição densa: por uma teoria interpretativa da cul-
tura.”  In: A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 3-21. !!



!
 16 de maio             
TURNER, Victor. 2005 [1970]. “Muchona, a vespa: intérprete da religião.”  In: Floresta 
de símbolos. Niteroi: EdUFF, 179-202. !
23 de maio    
LANDES, Ruth. 2002. A cidade das mulheres. RJ: Editora da UFRJ. [capitulos conforme 
no pdf]  !
30 de maio   
EVANS-PRITCHARD, E. E. 2009 [1937]. Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar. [Cap. 1, 2 e 3; p33-81]. !
6 de junho  
LIMA, Tânia S. 2013. ‘O campo e a escrita: Relações incertas’, RAU: Revista de Antro-
pologia da UFSCar 5(2): 9-23. 
EVANS-PRITCHARD, E. E. 2009 [1937]. “Apêndice IV: Algumas reminiscências e re-
flexões sobre o trabalho de campo.” Em: Bruxaria, oráculos e magia entre os Azande. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1-13. !
13 de junho 
DAWSEY, John. 2006.  “O teatro em Aparecida: A santa e o lobisomen”.  Mana 12(1):
135-149. [ou outro texto do autor…] !!
20 de junho 
Projeto “Video nas Aldeias” - apresentações  
Leituras adicionais selecionadas da ‘Bibliotéca’ do Site de Video nas Aldeias 
http://www.videonasaldeias.org.br/ !
27 de junho 
Projeto “Video nas Aldeias” - apresentações  
Leituras adicionais selecionadas da ‘Bibliotéca’ do Site de Video nas Aldeias 
http://www.videonasaldeias.org.br/ !
>>Entrega do terceiro ensaio até - no máximo - sexta-feira, 30 de junho<< !
4 de julho  
>>Recuperação<< 
[Recuperação: Se tiver frequência suficiente e nota final entre 3,0 e 5,5, poderá realizar 
uma prova de recuperação, contemplando toda a matéria da disciplina.] !!
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!!
Outros textos/substituições possíveis: 
BENJAMIN, Walter. 1985 [1936]. “O narrador: considerações sobre a obra de Nikolai 
Leskov.” São Paulo: Brasiliense, 197-221. 
CARVALHO, José Jorge de. 2001. “O olhar etnográfico e  voz subalterna.” Horizontes 
Antropológicos 7 (15): 107-147. 
MARCUS, George. “Identidades passadas, presentes e emergentes: requisitos para etno-
grafias sobre a modernidade no final do século XX ao nível mundial.” Revista de Antro-
pologia 34: 197-221. 
PULMAN, B. 2007. “Por uma história da noção de campo.”  Cadernos de Campo(16): 
221-232. 
STADEN, Hans 1974 [1557]. Duas Viagens ao Brasil. p78-109; 176-188. 
WOOD, James. “Narrando.” 2011. Como funciona a ficção. São Paulo: Cosac Naify, 17-
44.


