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PROGRAMA* 

[*Sujeito a modificações] 

Ementa:  

Estudos etnográficos elaborados a partir do marco da escola sociológica francesa e do 

estruturalismo. A relação entre teoria e etnografia. 

Objetivos:  

    A partir do enfoque na dita “escola francesa,” apreciar a relação entre etnografia e 

teoria, pesquisa e escrita e o contexto histórico da elaboração desta dupla relação. 

 No caso dos textos escolhidos para leitura e discussão nesta disciplina, serão 

abordados menos a respeito de como ‘exemplificam’ alguma teoria (como o 

‘estruturalismo’) e mais a respeito dos desafios, resistências e/ou desvios que estes oferecem 

tanto ao ‘sentido comum’ (occidental) quanto à(s) teoria(s) tidas como vigente(s) num dado 

contexto (social, cultural e/ou histórico). Mesmo quando não há uma discussão teórica 

explicita no texto, interessa-nos questionar os pressupostos teóricos, metodológicos e/ou 

culturais implicados na realização da pesquisa de campo tal como descrita e/ou do texto 

etnográfico resultante. 

 Além da relação entre etnografia e teoria em si, a questão da forma e composição do 

texto, assim como outras especificidades da escrita - escolhas estilísticas (formal, informal) 

gênero discursivo (diário de campo, crónica, ensaio, relato descritivo, etc.), modos de narrar 

(em primeira pessoa ou terceira pessoa, singular ou coletivo), etc. - também serão enfocados 

nas discussões.  

Metodologia:  

Discussões dirigidas, aulas expositivas e seminários em grupo a partir da leitura dos textos 

referidos no plano de ensino  

Avaliação:   

>>>Participação em aula - mostrando que leu os textos, trazendo duvidas e/ou questões 

sobre os mesmos          20%* 

*Com opção de entrega de questões por email antes do dia da aula 

>>>Apresentação de um seminário (de ± 50 min.) em grupo   20% 

>>>Dois ensaios individuais (entre 5 e 8 pgs.) envolvendo reflexão sobre e comparação 

entre textos lidos e temas discutidos       3 0 % 

cada 

[Prova de 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 ou - em 

certos casos justificados - um trabalho realizado como substituição de um dos ensaios.] 



PLANO DE ENSINO* 

[*sujeito a modificações] 

26 fevereiro 

Apresentação do programa/plano de ensino 

05 março 

CLIFFORD, James. 2002. “Sobre o surrealismo etnográfico.” In: Gonçalves, José 

Reginaldo (org.) A Experiência etnográfica: Antropologia e literatura no século XX. Rio de 

Janeiro: Editora UFRJ, 132-178. 

12 março 

LEIRIS, Michel. 2007 [1934]. A África Fantasma. Cosac Naify, São Paulo. [1a parte] 

19 março 

LEIRIS, Michel. 2007 [1934]. A África Fantasma. Cosac Naify, São Paulo. [2a parte] 

26 março 

LEIRIS, Michel. 2007 [1934]. A África Fantasma. Cosac Naify, São Paulo. [3a parte] 

>Seminário e textos complementares 

02 abril 

HARAWAY, Donna. 1995. “Saberes localizados: a questão da ciência para o feminismo e o 

privilégio da perspectiva parcial.” cadernos pagu (5): 7-41. 

09 abril 

LEVI-STRAUSS, Claude. 1996 [1955]. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras. 

[1a parte] 

16 abril 

LEVI-STRAUSS, Claude. 1996 [1955]. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras. 

[1a parte] 

23 abril 

LEVI-STRAUSS, Claude. 1996 [1955]. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras. 

[3a parte] 

>Seminário e textos complementares 

>>>Entrega do primeiro ensaio<<< 

30 abril   

FERIADO 



07 maio 

CLASTRES, Pierre. 1995 [1972]. Crônica dos índios Guayaki. Rio de Janeiro: Editora 34. 

e/ou 

CLASTRES, Pierre. 2004 [1980]. Arqueologia da violência pesquisas de antropologia 
política. São Paulo: Cosac & Naify. 

14 maio 

CLASTRES, Pierre. 1995 [1972]. Crônica dos índios Guayaki. Rio de Janeiro: Editora 34. 

e/ou 

CLASTRES, Pierre. 2004 [1980]. Arqueologia da violência pesquisas de antropologia 
política. São Paulo: Cosac & Naify.  

>Seminário e textos complementares 

21 maio 

LIZOT, Jacques. 1988. Círculo de Fogos: Feitos e Ditos dos Índios Yanomami. São Paulo: 

M. Fontes. pgs. 1-98 

28 maio 

LIZOT, Jacques. 1988. Círculo de Fogos: Feitos e Ditos dos Índios Yanomami. São Paulo: 

M. Fontes. pgs. 101-216 

>Seminário e textos complementares 

04 junho   

ROUCH, Jean > filmes selecionadas e textos complementares 

Gonçalves, Marco Antônio. O Real Imaginado – etnografia, cinema e surrealismo em Jean Rouch. 

Rio de Janeiro: Topbooks, 2008. “Introdução – a diferença como adição” 

11 junho 

ROUCH, Jean > filmes selecionadas e textos complementares 

Gonçalves, Marco Antônio. O Real Imaginado – etnografia, cinema e surrealismo em Jean Rouch. 

Rio de Janeiro: Topbooks, 2008. “Introdução – a diferença como adição” 

18 junho 

[Texto(s) ainda a definir] 

25 junho 

>>>Entrega do segundo ensaio<<< 

02 julho  

Bye bye, boas férias! 

[>>>Recuperação<<<] 


