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Propósito da disciplina. As etnografias são a expressão principal do trabalho antropológico ou, no 
mínimo, o ponto de partida da reflexão nessa disciplina. O objetivo aqui proposto é dar a conhecer 
uma ampla seleção de textos etnográficos; interessa neles a informação que oferecem, mas ainda 
mais o modo em que ela é organizada e exposta, e em que a própria pesquisa é concebida. A trama 
teórica das etnografias será também considerada, porém num segundo plano, ao lado desses outros 
aspectos.  
Os textos selecionados são em sua maior parte clássicos da antropologia britânica e americana da 
primeira metade do século XX, mas acrescenta-se a eles produções da escola alemã, amostras da 
etnografia brasileira da mesma época e, enfim, relatos de viajantes e testemunhos pessoais que 
mostram uma grande proximidade com o trabalho etnográfico stricto sensu.  
 
Plano de trabalho.  
Cada participante deverá completar um mínimo de 40 “créditos” de leitura, somando seja obras 
completas (OC) seja a seleção indicada (SL), cujo valor em créditos aparece ao lado de cada uma. 
Em alguns casos, em função do tamanho ou da complexidade da obra, haverá apenas uma dessas 
opções. Alguns textos estão disponíveis apenas em inglês ou espanhol, mas é possível completar o 
mínimo de leituras apenas com os textos em português.  
A leitura será comprovada mediante uma breve resenha, que deverá ser entregue (impressa ou 
manuscrita) no início da aula. A resenha terá uma extensão de 2 a 5 pags (para as seleções) e de 4 a 
10 (para os livros completos). Professor e estagiária poderá fazer perguntas ou comentários a 
respeito  dessas resenhas. A segunda parte da aula  será dedicada ao comentário pelo professor da 
obra da semana seguinte.  
A avaliação será produto da média das notas atribuídas às resenhas. 
Importante. A entrega das resenhas em tempo é essencial para um trabalho mais participativo 
Quem não entregue em tempo as resenhas poderá completar sua cota de leituras até o final do 
semestre, mas resenhas entregues fora do prazo perderão um terço do seu valor em créditos. 
 
Roteiro das resenhas 
Cada resenha (independentemente do seu tamanho, que é livre) deverá atender os seguintes 
quesitos:   
1. Quais são os temas principais que aparecem no texto. 
2. Como esses temas são apresentados (estilo, conceitos e argumentos, intenção do autor...) 
3. Como a informação exposta foi extraída? O quê diz o texto sobre a situação do pesquisador em 
campo? 
Para as leituras de Obras Completas deverá se acrescentar um comentário sobre a distribuição dos 
temas e dos argumentos ao longo do trabalho. 
 
Etnografias selecionadas para a disciplina, pela ordem em que serão discutidas: 
 
Hans Staden Duas viagens ao Brasil  
 
Boas – Textos etnográficos (SL 2  pp.111-159) 
 
Ruth Benedict – Os Pueblo (SL 2 cap.4 pp.49-94) 
 
Margaret Mead – Adolescencia em Samoa (OC 10 SL 2, caps. I e II) 



 
João Capistrano de Abreu – Os Caxinauá (OC 5) 
 
Franz Caspar – Tupari (OC 10 SL 2, pp.90-109) 
 
Curt Nimuendaju As lendas de criação e destruição do mundo.(OC 10) 
 
Ruth Landes - A cidade das mulheres. (OC 10 SL 2 caps.11-12 pp.105 143 edição 1967) 
 
Jaime de Angulo - Indios sin plumas.(OC 10 SL 2 caps 2 e 3 pp. 67-116) 
 
Bronislaw Malinowski - A vida sexual dos selvagens (OC 10 SL 2 Pp. 316-341) 
 
Raymond Firth - Nós, os Tikopia (OC 15 SL 2 pp.659-705) 
 
Gregory Bateson – Naven (OC 15 SL 2 caps. 1,2,4 e 5) 
 
Evans-Pritchard - La relación hombre-mujer entre los Azande (OC 10 SL 2) 
 
Helena Valero - Yo soy napëyoma - relato de una mujer raptada por los indígenas yanomami (OC 10 
Pp. 21-41) 
 
Maiores informações sobre edições disponíveis, referência bibliográfica, localização e capítlos 
selecionados serão dadas em sala de aula.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


